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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28a/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till 

l)landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om jakt och 

2) landskapslag angående ändring av landskapslagen om 

rovdjurspremier i landskapet Åland. 

I lagförslagets andra behandling har Landstinget icke oförändrat an

tagit stora utskottets i ärendet avgivna förslag, utan har i plenum god

känt lagförslagets 23 § i annan lydelse. 

Stora utskottet har i anledning härav ånyo förehaft ärendet och har 

beslutat omfatta det sålunda ändrade innehållet i ovannämnda lagrum. 

Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslagen i 

överensstämmelse med stora utskottets tidigare i 

ärendet avgivna betänkande, likväl sålunda att i 

det första lagförslaget 23 § erhåller följande ly
delse: 

23 §. 

Jakt får under nedannämnda tider bedrivas/ på följande villebråd: 

Jakttider Slag av villebråd 

2.1-31.12 bisam, hermelin och mink samt tarnduva 

15.3-15.4 hane av knipa och storskrake 

1.4-25.5 alfågel, sjöorre och skäggdopping 

10.4-15.4 

1.5-25.5 

1. 6-30. ll 

1.7-15.4 

1. 8-10. 9 

1. 9-31.12 

1.9-30.4 

15.9-24.10 

25 .10-31.1 

hane av ejder, de år landskapsstyrelsen så besluter 

morkulla, samt hane av knipa,storskrake, småskrake, 

ejder, svärta och vigg 

gråsäl och vikarsäl 

räv, med drivande hund dock endast från och med den 

25 oktober till och med den 31 januari 

grågås, enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, vigg,knipa, 

brunand, alfågel, sjöorre, storskrake, småskrake, 

skäggdopping, sothöna och morkulla 

ringduva 

rådjur enligt särskilt tillstånd, med drivande hund 

dock endast från och med den 20 till och med den 24 

oktober, varvid hundens mankhöjd får vara högst 28 
centimeter 

hare, hjärpe och orrtupp. 
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Enligt särskilt tillstånd älg . 

(2 mom. som i stora utskottets framställning) . 
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Jakt under tiden 15 mars - 25 maj på alfågel , sjöorre .och skäggdopping 

samt på hane av knipa , storskrake , småskrake , ejder, svärta och vigg f år be

drivas endast av person som har sin i lagen om befolkningsböcker (FFS 

141/69) avsedda hemort inom landskapet Åland . Landskapsstyrelsen äger dock 

rätt att då synnerliga skäl föreligger efter prövning i enskilda fall be

vilja även annan person för viss tid rätt att bedriva här avsedd jakt . 

(4 mom. som i stora utskottets framställning). 

Mariehamn, den 26 maj 1975 . 
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ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Sanders 

samt ledamöterna Arvidsson, Berg, Nils Karlsson, Gustafsson, Söderlund 

och öström ävensom ersättaren Olof M. Jansson. 
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