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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 19a/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om ändring av jaktlagen för land

skapet Åland. 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det 

förslag som framställts i stora utskottets betänkande nr 19/1988-89. Landstinget 

har härvid beslutat ånyo inbegära stora utskottets betänkande i ärendet. 

I anledning härav har utskottet behandlat ärendet och därvid konstaterat att 

landstinget godkänt följande ändringar i stora utskottets betänkande. 

I enlighet med landstingets beslut ~, 

ändras 24 § 1 mom. och 56 § 2 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet 

Åland (31/85) samt 

fogas till lagen en ny 51 a § som följer: 

56 § 

Det i 1 mom. avsedda anslaget kan användas för att finansiera 

1) kostnader för viltvård och forskning; 

2) kostnader för inrättande av skyddsområden som avses i 26 §; 

3) kostnader för jägaransvarsförsäkringar; 

4) kostnader för avlöning av funktionärer som erfordras för viltvården och 

jaktadministrationen samt för övriga kostnader för deras verksamhet; 

5) understöd åt jaktvårdsföreningar och andra organisationer för främjande av 

viltvården och höjande av jaktkulturen; 

6) understöd åt enskild person, efter inhämtande av jaktvårdsförenings yttrande, 

för viltvårdsåtgärder som är till nytta för en större region; samt 

7) understöd åt organisation som upprätthåller jaktrnuseum. 
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Stora utskottet har omfattat de ändringar som godkänts av landstinget i ärendets 

andra behandling, vilka innebär . att ingressen och 56 § 2 mom. godkänts i de 

lydelser de har i landskapsstyrelsens framställning. 

Med hänvisning till det anförda fär utskottet vördsamt meddela 

Mariehamn den 30 mars 1989 . 

att stora utskottet omfattat lagförsla

get i enlighet med landstingets beslut. 

På stora utskottets vägnar: 

Pekka Tuominen 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Tuominen, viceordfö

randen Roger Jansson samt ledamöterna Andersson, Björling, Holmqvist, Häggblom, 

Olofsson, Sundberg, Söderlund och Wilhelms. 


