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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3'1:/1977-78 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om jakt, 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betän

kande nr 12/1977-78. 

Stora utskottet har hört jakt- och naturvårdskonsulenten Jens Harberg, 

dels om det uppskattade beståndet i landskapet av vitsvanshjort i detta 

nu, som beräknas till mellan 20 och 40 djur på fasta Åland, och dels om 

ifrågavarande djurarts beteendemönster och de ekologiska betingelser och 

konsekvenser unde vilka etableringen av en stam av vitsvanshjort äger rum. 

Utifrån de erhållna upplysningarna är djurarten inte önskvärd i landskapet 

vare sig ur odlarsynpunkt, enär den som utpräglat flockdjur som saknar 

revirinstinkt bildar hjordar som kan befaras anställa stora skador främst 

på trädgårds- och grönsaksodlingar, eller ur jaktsynpunkt, eftersom det 

ekologiskt bedöms sannolikt att den inte kan samsas om lokalerna med älg 

och rådjur, utan någon av de tre hjortarterna trängs undan och åtminstone 

i förstone kan förväntas söka sig till odlade marker och trafikområden 

eller omedelbar närhet av dem, med tyåtföljande vådor. Då en etablering 

av vitsvanshjort sålunda om möjligt bör förhindras är det enligt utskot

tets mening inte skå1L att anlägga viltvårdsaspekter på problemet, utan 

största möjliga effektivitet i motåtgärderna bör eftersträvas. Därför 

stöder utskottet framställningens förslag om jakt på vitsvanshjort året om. 

I övrigt stöder utskottet lag- och ekonomiutskottets förslag. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om jakt. 

(Ingressen som framställningen). 

23 §, 

(Som framställningen) , 

30 §. 

(Som framställningen). 
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41 §. 
(Som lag- och ekonomiutskottets förslag) . 

(Lagens slutstadgande som lag- och ekonomiutskottets förslag) . 

Mariehamn den 18 april 1978 . 

På stora utskottets 

030 

Närvarande i utskottet :ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, 

ledamöterna Bengtz, Boman, Nils Karlsson , Roald Karlsson > Sanders och 

Öberg samt ersättaren Olof M. Jansson . 
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