
N:o 2/1942. 

13ä 
FINANS- och EKONOM[UTSKOTTETS betänkande N:o 

2/1942 i anledning av landskapsnämndens framställning 

till Ålands landsting med förslag t11 revision av 

landskapslagen om jakt i landskapet Åland, utfärdad ' 

den 8 juni 1925, såsom denna lag lyder enligt land

skapslaganna av den 8 april 1929, 31 oktober 1933 

och 1 december 1938. 

Landstinget har inbegärt finans- och ekonomiutskottets yttrande 

över 1andskapsnämndens ovannämnda framställning. 

Det till behandling föreliggande lagförslaget, vilket åsyftar full- ~ 

ständig revision av den för landskapet gällande lagstiftningen om jakt, 

bar av 1andskapsnämnden utarbetats på uppdrag av landstinget, som i I. 

samband med behandlingen av ett förslag till tillägg till nämnda lag 

under 1941 års vårsession funnit att behov av vittgående förändringar 

av jaktlagen föreligger. Landskapsnämndens avsikt med ifrågavarande fraE 

ställning är även att samtliga stadganden om jakt, vilka för närvaran

de ingå i fyra vid olika tidpunkter antagna landskapslagar, skola sam- s 

manföras i en lagstiftningsakt. 

Få av de områden, som ingä i landstingets lagstiftningsbefogenbet, r 

representera en sådan mångfald av stridiga viljor och intressen som 

jaktlagstiftningens. Härom vittnar bland annat den ovan antydda omstän

digheten, att den år 1925 utfärdade jaktlagen efteråt vid tre olika til] 

fällen blivit föremål för partiell omarbetning. Landskapsnämndens nu 

föreliggande framställning, vilken såsom antyddes, åsyftar kodifiering S· 

av samtliga stadganden om jakt, måste hälsas med tillfredsställelse, 

isynnerhet som nämnden i sitt förslag, vilket utarbetats under samver

kan med jaktintressera- de sammanslutningar i landskapet, enligt finans

och ekonomiutskottets mening väl lyckats sammanjämka olika synpunkter 

och intressen till ett resultat, som i huvudsak måste betraktas såsom 

acceptabelt. J ämförelsevis f å äro också de ändringar, vilka utskottet 

för sin del ansett sig böra föreslå. 

~ Denna paragraf ingår i landskapsnämndens förslag i oförändrad 

ordalydelse. Emellertid anser utskottet i anslutning till den grundsat~ 

som fått uttryck i § l av lagen, nämligen den, att jakträtten medföljer 

jordäganderätten, att i denna paragraf bör såsom komplettering i an- ~E 

slutning t i 11 antydda grundsats införas ett stadgande, enligt vilket • 

den, som har jakträtt åvatten men ej å den mark, dit stranden hör, ej 



kt å. vatten, Rikets jaktlag 

strand idka ja 
må från aenna t innehåll, 

sådan 
bestämmelse av .. d ns fi;irslag skulle tiden fö:r 

en t 1ands kapsnarnn e jakt iJ!!. Enlig d hänsyn dels till den fo:rtsk t~\ 
25 januari, Me :r1a.%.(le 

Utg
å senast aen nh t dels ock därtill, att :-i1 t~ 

k f fe e , "' gko 1 
viltets bes a ns q 

s iimringen av id unkt är långt framskridet ~i1 
id nämnda t P ' ans eti 

tip:betstillstånd v dan den 31 december. Fö:r a. tt 1 ~t,I 
. iden borde utgå re nå.go 

tet att Jektt t d jakttiden torde 1 andra. nio n~ 
ålunda förkor a e lllentet 

nsera den s i lä ~ kompe .. till älgjakt skall n mnas sena.st l 
"kan om ratt <len 

stänunas att anso d f 2o b r Enä r vid sUun a örkorta.d j k 
i stället för 1 novem e • . a. tt1d 

oktober tt jakten måste försiggå å. barma:rk h I 
"jlighet a a.i,Ut ligger större mo ' 

re dj skyddssynpunkt nödvändigt att stadga, att ill I 
skottet funnit ur ur 8j~ 

. å. endast med drivande hund_, I 
å barmark får försigg 

d kap
snämndens förslag bleve jakt å. gräsand bl· 

i_lli F.nligt 1an s ' a1 
. tagna fågelarter tillåten under tiden 2018 

and, m,fl, under P• 4 upp . • 
först i slutet av augusti bliva flygfärdiga. an 

30;11, Emedan ungarna 
. kttiden bör vidtaga först den 1/ 9, Med anledning här 

utskottet ett J8 , 

.. d i sista momentet angivna fridlysningstiden till j 
förlänges aven en . 
samme dag, Jakttiden för räv och bare har utskottet ansett kunna utg! 

reden den 31 januari emedan jakt efter hare knappast förekommer under 

februari. Då r även anställer betydlig skada för jordbrukaren och någon 

niirr,nvärd fara för beståndets nedgång ej kan anses v a r a för handen, h11 

utskottet infört en t illäggsbestännnelse av innehå.11, at t jakt efter 

fär försiggå även under den övriga delen av året, dock utan användni 

av hund, 

I nu gällande jaktlag ingår i denna paragraf ett s t adgande, enligt 

vilket landskapsnämnden kan bevilja enskild jaktr1ittsinneha1are eller 

lagligen inregistrerad jaktvårdsförening rätt att utan hinder a\l före 

skrivna jakttider utnyttja visst närmare angivet villebråd, dock utan 

r ättighet att detsamma tillsalubjuda, Utskottets majoritet har funnit 

att denna bestämmelse kränker grundsatsen om allas likhet inftlr 1a~en 

och f ördenskull samt med hänsyn jämväl därtill, att villebrådsstaJlllllen 

minskning genom a e t å id senas e rens osedYanliga vinterköld betingar fr 

lysning av de flesta arter de , genomdrivit förslag till upphövande av 
nyesrelaterade stadgandet, 

~ Denna paragraf i ehå nJ1 nn ller straffbestämmelser, Utskottet f! 



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

angående jakt inom landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas härmed: 

§ 1. 
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Jakträtt å jordlägenhets ägor tillko:imner, med de undantag och de vill 

kor nedan sägas, lägenhetens ägare; och anses såsom jakt även varje 

fångande av vilt. Likaledes äge allmän inrättn~ng jakträtt å mark, som 

under inrättningen lyder, och stad å sitt avhysta område. 

§ 2. 

Åbo å kronohemman och annan, som innehar jord med ständig besittnings 

rätt, njuta jakträtten fortsättningsvis därå tillgodo. 

Vid lega av jord övergår jakträtten icke å legotagaren med mindre så 

dant uttryckligt i avtalet betingats. 

§ 3. 

Har landskapet avstått mark till samfälld ägo eller till nyttjande 

åt lägenheter, samfällighet eller konmrun, eller har överenskoill1llelse om 

oskiftad skogsmarks användande för gemensam räkning tillständigt skogs 

bruk ellAr annat ändamål mellan delägarene slutits och blivit godkänd, 
• 

ankomma å delägarene att besluta, om, i vad mån och under vilka villkor 

jakt må därstädes idkas; och vare enskild delägare förbjudet att där

förinnan å den mark idka jakt. 

Beslut, som nu nämnts, skall skriftligen avfattat och av delägarene 

underskrivet eller, där det genom åtgärd av konununalfullmäktige till

kommit, medelst utdrag ur fullmäktiges protokoll underställas landskaps 

nämndens prövning; och skall stadfästelse därå meddelas, såframt beslu

tet icke innehåller avvikelse från föreskrifterna i denna eller allmän 

lag. Kunna delägarene ej sämjas, lägga domstolen i orten dem emellan. 

§ 4. 
sagts 

Är mark i annat fall än i§ q"oskiftad mellan byar och lägenheter, 

all.er har vid sämjodelning å lägenhets ägor någon del förblivit sam

fälld, äga envar delägare själv idka jakt å den samfällda marken, men 

ej må han, såvitt ej annorlunda mellan delägarna överenskommits, med

giva annan rätt att jaga därstädes. 

§ 5. 

Å landskapet tillhörig eller av detsamma disponerad mark må jakt icke 

idkas utan behörigt tillstånd. 
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§ 6. 

samt 
å ··ppna havet 

Ute P o 
i skärgården på klippor Och skä:r, 

d vilka 
och b eträf fan e 

Sol)J I 

icke äl:' elle:r, vt,
1 

icke tillhöra 
lägenhet 

t · vare jakt för 
lunda stadga ' 

envar av rikets 
V 8.:r,N 

'-<(l~ 

invånare tilliten , 

. I § 7, 

1c ke jakträtt därå, med ll11ndre han 
väg, bave 

iig
8
l' 

Den, som äger 
~ 

därintill. 

Den, som äger mark 

vägen,jakträtt därå, 

idor om väg, have, ändock han 
1 

k 
å bägge s c e ,, 

~el 

skilda ägares mark och äger ingen a.v J 
Går vägen i gränsen mellan 

~ 

jakträtt därå. 
.. hava envar av dem vagen, 

Den som har 'akträtt å vatten men e 

må ej från denna idka jakt åvatten, 

å den mark dit st:randen hiji 

§ 8, 

Å mark, vilken såsom tvistlig blivit ställd under förbud att nytt 

de tv istande utan föregående överenskommelse härolll 
må icke någon av 

jaga, 

§ 9. 

Är genom urminnes hävd eller genom särskilt stadgande, dom, skatt, 

läggning eller p! annat lagligt sätt annorlunda om jakträtt bestämt, 

i denna lag säges, lände det till efterrättelse. 

§ 10, 

Vilja ägare eller innehavare av skilda lägenheter, vilkas ägor gr 

sa mot varandra, av dem bilda ett gemensamt j aktområde med ordnad j 

vård eller därstädes anlägga och underhålla in:rä ttning för jaktvård 

tillgodoseende, upprätta därom skriftligt samt av kända och trovärdig 

personer bevittnat avtal, Sådant avtal bör innehålla bestämning om 

viss tid, ej Under fem år och ej över tjugufem år, varunder avtalat 

skall gälla samt om och i vad mån enskild delägare må å området idka 

J•kt •liar huruvid• l•kträtton A dotsamma till annan man eller Jllkt• 

vlrdaforoning fAr Ovorlåtu hen,Oln 1 varj, fall huru jaktvården A 

området ska11 handhavas, 

Är >Atlant avta1 ingAng,t 
n• 

och 1nnehålle:r det icke någon mot de!l 

•Ilar •llmän 1og •tridande boat,.,n1ng, md stadfästelae därd s, d""'' 
meddelas ~ d h 

l 

• '"e an ave enskild deläga .... e 1 lt någondl 

• cke annan jakträtt~ 
av det område ä 1 

n 

. n avtalet bestä"'ts unJIB 

•u 
0 ch må efter stadfästelse v 
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ägand e-, brsittnings- eller panträtt till någon av de lägenheter, av 

vilka ett gemensamt jaktområde bildat s, icke berättiga till brytande 

av det därom träffade avtal, innan den överenskomna tiden tilländalu~ 

pit. 

Domstol åligger att för varJ·e kommun fo··ra register över dylika avtal 

och . därom lämna utdrag åt envar, som sådant åstundar, I 
§ 11. 

Avtal, varigenom jakträtten å jordlägenhet utleges, skall ingås 

skriftligen med vittnen på viss tid, ej över tjugufem år, och mot årlig 

lega; sker annorlunda, vare såväl jordägaren som legotagaren berättigad 

att avtalet bryta, 

Dylikt avtal må ej anses innefatta rätt till jakt å gårdstomt, i pa 

eller trädgård, som inom området ligger och ej tillhör legogivaren, 

§ 12, 

Skadedjur, som varhelst det vara må, i fritt tillstånd t illl.fälligt

vis av någon anträffap, får av honom dödas eller fångas och behållas, 

såvitt det icke strider emot de bestännnelser, som gälla angående fred

ning av djurlivet inom skyddsområde eller mot stadgande om fredning av 

visst djurslag, vilket utfärdats med stöd av landskapslagen om natur

skydd, 

Med skadedjur avses här säl, duvhök och sparvhök, 

§ J.3. 

Faller anskjutet vilt å annans mark, må det 8)1 skytten därstädes 

upptagas, 

Är det fällqa villebrådet älg, må den 1jagande endast i närvaro av tv 

ojäviga vittnen bortföra djuret och vare han dessutom pliktig att sist 

å andra dagen, sedan djuret fälldes, om förhållandet underrätta jakt

rättsinnehavaren eller den, som marken innehar, Försummar den jagande 

något därav, vare ansedd såsom den, vilken olovligen jagar å annans 

jaktområde, 

Går under lovliga förhållanden anskjuten äRg in på annans mark el-

h h·a·rnv icke rätt att hindra förföljande Jer jaktområde, har inne avaren ~ 

och dödande av densamma, 

Villebråd, som anträffas dött, tillfalla landskapet, om det då var 

eljest jakträttsinnehavaren, La~ samma vare beträffande fridlyst, men 

f t S
~ illa sår.at eller eljest skadat, att det villebråd, som anträf as a 

befunnits nödigt att döda detsamma, 
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§ 14, 

innehaves w annan, vare Jakt:r:,-
Vi. jakt å område, som ätts1ll.n 

o ldig ersätta all skada, som å mal"k, h·· e~~~ 
eller den jagande sky ... a.glla.q ,, 

are sig av honom SJalv ellel" a e¼ 
egendom förorsakas V V annan s1 

annan ner av vid jakten använda bib"d ' ~tl 
han givit 10v att jaga, e a en e11a~ I 

hundar, 
§ 15, 

Som 
skadligt är, 1 gård eller trädgål"d h 

Inkommer djur, ' a.ve <l. 

"då d n innehar, sA ock deras folk rätt att e\ l 
där bor eller tra g r e dJui, 

.. t behålla ändock att jakträtten tillko-. 
61

1 
fenga eller doda sam , ""'1e2- an~ 

dli dJ·ur räknas enligt detta lagrurn räv, hal"e h 
Ti 11 ska ga ' 82'lllal 

och vessla ävensom björktrast' kråka, duvhök, sparvhök och uv• in 

§ 16, 

inom landskapet tillåten under en tid av 30 Jakt å älg vare . dy©! 

av landskapsnämnden för visst omrMe och år meddelat tillstånd, Tid 

ten för jaktens begynnande och avslutning bestämmes av landskapsllä 

med iakttagande av att jakten om möjligt bedrives å snötäckt mark 
OCh 

att jakttiden utgår senast den 31 december, 

Ansökan· om rätt till älgjakt skall till landskapsnämnden inlätnnas 

nast den 20 oktober och angiva antalet älgar, sorn sökanden önskar fä 

Ansökan bör åtföljas av utredning om att sökanden innehar jakträtten 

ett sammanhängande område av minst trehundra hektar s amt att han disR 

nerar över för älgjakt lämpat gevär och visat förmåga att nöjaktigt 

handla detsannna, Är j aktområde å holme av mindre vidd än ovan sagts 

eller avser sökandena tt bedriva jakten uteslutande å honom tillhör!! 

mark av mindre vidd, pröva landskapsnämnden, om jakträtt kan medgivas 

Uti tillståndsresolutionen skall angivas det högsta antal älgar, 

får fällas, 

Älgkalv under 1 år må icke fällas, 

Jakt efter äl . där den sker vid barmark må försi 

vande huhd, 

Vid jakt efter älg må endast användas reffl at kulgevär av minst 9 

millimeters kalib id d jaB er, varv ock helmantlad kula icke må nytt • 

§ 17, 

Av tillstånd till älgjakt må ej göras bruk, innan 1andskapsniiJll!lde 

tillständsresolution företetts länsmannen i distriktet• Den, so:rn säd 
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tillstånd erhållit, bör senast femton dagar efter jakttidens utgång 

till länsmannen överlämna av kända och trovärdiga vittnen styrkt upp

gift över antalet fällda älgtjurar och älgkor samt tillika erlägga ett

hundra mark för varje fälld älg för att till landskapsnämnden översändaa 

§ 18. 

Jakt å svan, hona och årsunge av e'jder och svärta, grav and, salskrake, 

tjäder, or rhöna, rapphöna, hj~rpe, snöripa, fasan och vaktel är tills- ' 

vidare ej tillåten under någon tid av året. 

§ 19. 

Jakt å annat nyttigt villebråd vare tillåten under följande tider: 

mom. 1. 

" 2. 

1/10 - 25/5 

1/4 - 15/4 

" 3. 10/5 - 25/5 

" 4 • .!fl._ - 30/11 

" 5. 

" 6. 

Il 7. 

" 8. 

" 9. 

1/10 

1/10 

1/11 

1/12 

1/3 

- 30/11 

31/1 

- .lliL 

- 31/12 

- 25/5 

jakt å alla och sjöorre. 

" " hane av storskrake och knipa. 

" " hane av ejder, svärta, stor- och småskraioo: 

eller pracka, brunand, bergand och vigg 

ä.vensom jakt å morkulla. 

" " 

" " 
" " 
Il n 

Il It 

n Il 

gräsand, bläsand, stjärtand, skedand, 

kricka, årta, vildgås, knipa, skäggdopp~ 

sothöna, beckasin, morkulla och vildduva. 

stor- och småskrak~, brunand, be~gand och 
vig 

orrtupp, 

räv och hare; dock vare jakt efter räv 

tillåten även under återstoden av året 

utan anv ändning av hund. 

ekorre. 

bisamråtta. 

Dock vare frukt- och grönsaksodlare berättigade att jämväl under öv

riga tider avliva hare inom odlingsområde. Enahanda rätt kan av land

skapsnämnden beviljas ägare av skogskulturer i annars kala eller löv

skogsklädda skogsmarker, där av haren förorsakade skador äventyra kul

turer.nas fortbestånd. Sålunda erhållen fångst må dock ej till salu 

hållas. 

Likaså äge landskapsnämnden rätt att för en tid av högst 5 år i s än

der antingen för landskapet i dess helhet eller i viss eller vissa de

lar därav fridlysa s ådant vilt, vars bestånd kan anses vara hotat, alle~ 

avsevärt nedgått. Landskapsnämnden kan även för en t1d av högst 2 år 

upphäva frid lysningen, eller förlänga jakttiden för sådant vilt, som 



I 

t förorsakar skada. .. riklig f örekOII1S 
genom alltfor der 5 kyttefärd 1 båt medföra. v t j förbjudet att un 

e ta.t-Det vare 9.d na fågelarter, v ilk.a då. äro fridl ' lilcit, s11 a 
Ysta. 

··naas vid skytte a.v anv r 

Från och med den 25 
maj till och med den ~ augusti är inolll ~ I 

\lillebråd förbjuden. a.l'lq skapat all jakt å nyttigt 

§ 20. 

och 19 fridlysta fåglar må icke tagas ur bo el Ägg av i §§ 18 
lel' '"mnden efter j aktinspektörens höra.nd t stc:iras • Dock må 1andskapsna , 

e, Il! 
··gg av fridlttata vattenfåglar å platse2> eo_ 

dela tillstånd att taga a 
, dit~ åd fågel för äggens skull bedrives, livensol!! rationell vård av s _an . 

fö~ i t djurslag å annan plats medgiva jakträttsinn h 
utplantering av v ss 

e a, y re rätt att infånga eljest fridlyst villebråd. 

§ 21. 

Angående fridlysning av djurvärlden inom skyddsområde, som tillkolli 
mit med sttld av landskapslagen om naturskydd, samt av särskilda. djur, . 
vilka icke ovan betecknats såsom frid lysta, stadgas i sagda lag, 

§ 22. 

Har någon utsatt i fritt tillstånd sådant nyttigt vilt, som förut 
icke funnits i landskapet eller orten och ej om.nämnes i § 18 samt här 
om H .tit kungöra uti sådan i landskapet utkommande tidning, vari all
männa förfoganden rörande landskapet böra publiceras samt genom ansl · 
i kommunalfu&lmäktiges samlingsrum, vare varje annan förbjuden att 
under loppet av närmast följande fem år å den orten jaga sådant ville 
bråd, 

Kungörelsen bör årligen förnyas. 

§ 23. 

Under fridlysningstid må med i mom. 2 medgiven avvikelse 
\ 

ingen 1nne 
ha.va villebrA.d, som ej är pli fl:lreskrivet sätt märkt. Likaså vare för
bjudet att av djur, som nligon tid av året är fridlyst, innehava obe
redda skinn, som icke äro försedda med här stadgat märke, därest ej 
bindande bevis över deras lagliga åtkomst föreligger, 

Senare än 4 dagar efter fridlysn1ngstidens ingA.ng mä märkning av 
villebrM, som dödats inom landskapet, äga rum blott då detsannna be
slagtagits för försäljning, Plockad fågel ml. icke m~rkas. 

Omärkt, plockad fågel, av vad slag det vara må, må icke försändas, saluföras eller hållas på l ager, 
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Skinn av räv, som hållits å farm och d .. 
ar avlivats eller dött, skall 

av villebrådsmärkare på grund · 
av intyg, utfärdat av två trovärdiga 

personer, märkas med särskilt a 1 
v andskapsnämnden utdelat villebråds-

märke. Har djuret b 11 vit märkt med å .. t t . 
ora a uerat ägarmärke eller stam-

boksmärke, är dess märkning med förenämnda villebrådsmärke icke av 

nöden. 

Vid märkning av villebråd skall å näbb av ~ågel eller öra av däggdju1 

medelst metalltråd anbringas av landskapsnämnden fastställd blyplomb 

sålunda, att den ej kan löstagas utan att metalltråden avskäres. If~ll 

villebråd, som bör märkas, är styckat, skall plomb på lämpligt sätt 

fästas vid varje stycke. 

Märkning verkställas av polismyndighet, som därför uppbär avgift 

enligt av landskapsnämnden fastställd taxa. 

Märkare av villebråd skall årligen före utgången av februari månad 

till landskapsnämnden insända uppgift över villebråd, som under före

gående ka.lenderår märkts med uppgivande av art och antal. 

§ 24. 

Under tiden från och med den 1 mars till och med den 31 oktober må 

hund begagnas endast under lovlig tid vid jakt och skytte av fågel. 

§ 25. 

Ej må någon utan lov skrämma eller mota villebråd från annans jakt

område; dock vare ej hinder för den, som jorden innehar, att därifrån 

bortdriva V. illebråd 1 den mån sådant erfordras för 
bortskrämma eller 

avvärjande av skada eller olägenhet. 

§ 26. 

Bulvan för fågelskytte må ej uta~ lov uppsättas närmare annans jakt-

område än 200 meter. 

må icke någon utan tillstånd av 
Med .skjutgevär eller fångstredskap 

13 och 31 §§ säges, färdas över 

jakträttsinnehavaren, i annat fall än i 
al lm"nt begagnande upplåten vägi 

annans jaktområde annorstädes än å till "' 

med mindre ur omständigheterna framgår, 
att det sker i lovliga ärenden 

medföras, hålles kopplad. 
och hund, om sådan 

§ 28. 

Det vare förbjudet 

f örgiftat lockbete; 
att för fångst använda 
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Skinn av räv, som hållits å farm och där avlivats eller dött, skall 

av villebrådsmärkare på grund av· intyg, utfärdat av två trovärdiga 

personer, märkas med särskilt av landskapsnämnden utdelat villebråds

märke. Har djuret blivit märkt med å öra tatuerat ägarmärke eller stam

boksmärke, är dess märkning med förenämnda villebrådsmärke icke av 

nöden. 

Vid märkning av villebråd skall å näbb av tågel eller öra av däggdjui 

medelst metalltråd anbringas av landskapsnämnden fastställd blyplomb 

sålunda, att den ej kan löstagas utan att metalltråden avskäres, Ifall 

villebråd, som bör märkas, är styckat, skall plomb på lämpligt sätt 

fästas 'Vid varje stycke. 

Märkning verkställas av polismyndighet, som därför uppbär avgift 

enligt a'V landskapsnämnden fastställd taxa. 

Märkare av villebråd skall årligen före utgången av februari månad 

till 1andskapsnämnden insända uppgift över villebråd, som under före

gående kalenderår märkts med uppgivande av art och antal, 

§ 24, 

Under tiden från och med den 1 mars till och med den 31 oktober må 

hund begagnas endast under lovlig tid vid jakt och skytte av fågel. 

§ 25, 

Ej må någon utan lov skrämma eller mota villebråd från annans jakt

område; dock vare ej hinder för den, som jorden innebar, att därifrån 

bortskrämma ell er bortdriv a villebråd i den mån sådant erfordras för 

avvärjande av skada e l l er olägenhet. 

§ 26, 

Bulvan för fågelskytte må ej utan lov uppsättas närmare annans jakt

område än 200 meter, 

§ Z7. 

Med .skjutgevär eller fångstredskap må icke någon utan tillstånd av 

j akträttsinnehavaren, i annat f all än i 13 och 31 §§ säges, färdas över 

annans jaktområde annorstädes än å till allmänt begagnande upplåten väg~ 

med mindre ur omständigheterna framgår, att det sker i lovliga ärenden 

och hund om sådan medföras, hålles kopplad. 
' 

§ 28. 

Det vare förbjudet 

att för f ångs t a nvända fö r giftat lockbe t e ; 



nyttigt vilt än bisamråtta anv·· 
att för fångande av annat end.a €til, 

må; av vad slag det ..,ara i ö 

k 
annat än för säljakt ppna. havet ellel' v:1..., I för j aktbru , " J att 

ända gevär ha.V sba.nd et , a.nv 
av militärmodell; 8.~ 

uti 
11 r bogserad farkost 

9. ma.skindri"l7 en e e att fr1:1n 
bedriva jakt 

efte:r, I 
aj 

fågel; samt 

att vid jakt e
fter sjöfågel använda så.dant hagelgevär, 8 Olll ka.n , 

.a. &o 
das med mer än 2 skott. 

säges vare tillåtet att använda fosro I utan hinder a"l1 vad o"l1 an , !'!nos 
t för f 2-gst av bisamråtta, havst~ krå»-or sam sax i:u• ... -ut för dödande a"l1 o- oc}i 

S ax skall dagligen efterses. grå trut. sli.da.n 

§ 29. 

Skada, som av älg örsaka.s å växande gröda, eller stackad Säd ene~ 

foder, ersättes av landskapet. 

Ersättningsanspråk skall anmälas hos länsmannen 1 orten och bör hä 
till fogas skriftligt intyg av tvenne tillförlitliga personer däröve~, 
att älgar orsakat anmäl.aren skada, ävensom när och på vad sätt detta 
skett, varefter syn och värdering av skadan bör av länsmannen jämte ~ 
tvenne av honom utsedda, allmänt förtroende åtnjutande sakkunniga per 
sonar verkställas samt därvid noga utredas att den skada, som skallv 
deras, orsakats enbart av älgar. Värdering av skada å växande gröda 
skall äga rum tidigast fjorton dagar före den sedvanliga skördetiden 
samt av annan skada inom möjligast korta tid efter det densamma vö.lla 
över syneförrättningen skall uppgöras instrument, vari bör angivas sk 
dans storlek och det föreslagna ersättningsbeloppet ävensom för förrät 
ningen utgående arvode och kostnaderna för densamma. 

De sålunda tillkomna handlingarna skall länsmannen jämte sitt eget 
yttrande insända till landskapsnämnäen, som äger bestämma om och 1 ~a 
mån ersättning för skadan skall utgivas •. 

§ 30. 

Om straff ftlr den, som jagar på olaga tid eller olovligen jagar å 
omräde, där han ej har :,.akträtt, eller överskrider den jaktrlitt honolll 
tillkommer såsom delägare 1 samfällt jaktomräde eller på grund a<J e.11ts 
om bildande av gemensamt jaktvårds område' el ler enligt j aktarrende all 
särskilt tillstånd, stadgas i strafflagen. 

Den, som ådtlmes straff · i fall, som uti denna ke.n paragraf nämnas, 



14~ samtidigt för bestämd tid, högst tre" 
ar, förklaras förlustig sin rätt 

att erhålla jaktkort, samt 
' om han redan har ·~aktkort 

samma. 

§ 31. 

Anträffas hund under jakttid 1 ös i skog 

jaktområde, där villebråd har tillhåll, må 

J , förlustig det-

eller på fält inom främ~ande 

jordägaren, legotagaren el-
1er jakträttsinnehavaren på tjänligt •·tt 

sa avlägsna hunden, dock.utan 
att tillfoga densamma skada. 

Har vid lovlig jakt med hund drevet delvis kommit 
in på annans mark, 

må drevet icke avbrytas, och vare jägaren berättigad att med oladdat 

vapen beträda densamma för fasttagande av hunden. 

Vill jordägaren,legotagaren eller jakträttsinnehavaren annat än i 

2 mom. nämnt fall omhändertaga sådan hun_d, som i 1 mom. säges, vare det, 

tillåtet. Underrätta dock därom, så snart ske kan, hundens ägare, om 

denne är känd och vistas på orten, s·amt i annat fall vederbörande polis~ 

myndighet. Önskar ägaren återfå hunden, löse den inom sex dagar från 
Il 

det meddelande om dess omhändertagande gjorts honom eller inom fjorton f 

dagar, efter det meddelande gjorts till polismyndigheterna, sagda dag 

oräknad, med etthundra mark, med tillägg av, i,underhållskostnadsersätt

ning fem mark för dagen, eller hava förverkat hunden till tillvarataga

ren. Så länge hunden är i dennes värjo, _have dock förra ägaren rätt 

att densamma återf& mot erläggande av ovan angiven l~sen och ersättning, 

Har hund under tiden från och med den 1 mars till -och med den 31 ok

tober anträffats lös, såsom i 1 mom. sagts, vare jordägaren, legotagarEtl 

b "ttigad att do''da den, a:-: .... est han icke vilJ eller jakträttsinnehavaren era . = 
Va re skyldig senast på andra dagen därefter taga den till vara, men 

unoer~ätta ägaren eller ortens polismyndighet därom, om han icke vill 

anses saklöst hava dödat djuret. 

Deh vars'hund under tiden 
' 

från och med den 1 februari till och med 

å k där villebråd kunde uppehlilla sig, 
den 31 oktober kringstryker mar, 

till och med den 31 juli längs strän- . 
eller under tiden från den 1 mars I 

t aff smed högst 20 dagsböter, därest 
der, där villebråd har tillhåll, 8 r 8 

varit försumlig med avseende å vården av 
han icke kan visa, att han ej 

sin . hund. 

Den, som medtager hund å holmar och 

tid eller under tiden från och med den 

skMr under sjöfågelns häcknings- , 

15 april till och med den 31 ju-
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.Pf•: icke överstigande f'emt1o d l n till stra~ ~ agsböt 11. , vare förfal e . s-• et, , t fo··r b·a·rgning av ~ agel Vid lov i , medtagi 9 - igt såframt bunden icke 

§ 32. 

. t emot stadgandena i denna lag:, strarre i 
Bryter någon e lJ es s llled j 

med fängelse 1 högst tre månader~ Xr lov1.i~~ 
femtio dagsböter eller ~~ 

fångat villebråd älg, vare bot minst fenit10 d e~ 
fällt, jagat eller ags, 

böter. 

11 •akt åtkommits eller dess värde vare f·· 

och 

Vad som genom olov Ot>i,ei, 

tillfalla jakträttsinnehavaren om denne då s .älv varit berätt1 ~ 
B~ 

Si g detsannna, men eljest staten. att tillägna -

§ 33. 

Jordägare och j akträttsinnehavare äga döda katt, som anträffas å 

hans ägor eller jaktmark, på minst trehundra meter :från bostadstonit, 

§ 34. 

Förbryter sig barn under femton år mot vad i denna lag stadgas, va 

dar för sådant okynne varnat och på lämpligt sätt tillrättavisat av 

föräldrar, målsmän och husbonde. Ådagalägger dessa efterlåtenhet diil'! 

så att okynnet upprepas eller övertygas de hava haft · kännedom därom, 

men icke sökt allvarligen avstyra detsamma, svare själva föräldrarna 

för gäldande av skadeståndet. 

§ 35. 

I 

Är genom brott, varom i denna förordning s tadga.s, allenast enskild\ 

rätt förnärmad, må brottet ej åtalas av allmän åklagare , där ej mUs

ä ganden anmält det till åtal. 

§ 36. 

Av den, som på bar gärning beträdes med olovlig jakt, må målsägande 

Aller den, åt vilken han sin rätt uppdragit, såsom vedermäle taga böss 

jakttyg och hundar; och få dessa behållas intill dess s ä kerhet för gä 

dande av skadestånd blivit ställd. 

Hör brottet under allmänt åtal, äge allmän åklagare samt polismynd 

het rätt att vedermälet behålla, intill dess säkerhet ä ven för böter 

blivit ställd. 

Enahanda rätt tillkomme målsägande samt, om brottet 

mänt åtal, jämväl allmän åklagare eller polismyndighet 

då överträdelse av denna landskapslag skett. 

11-underlyder a 

i alla de fall, 
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§ 37. 

För skogs- eller jaktvården å kronans eller landskapets . mark anställd 
tj ä nsteman, betjänt och edsvuren skogsvakt, så ock enskild jaktvå.rdare . 
eller för jaktvården anställd person, som avlagt ed, äge i mål, som an
går förbrytelse mot denna lanrlskapslag och av honom angivas, själv vitt
na på sätt sådant genom 11 § 17 kap. R.B. är kronobetjänt tillåtet. 

§ 38. 

De avgifter, som uppbäras för fällda älgar, ägar landskapsnämnden 
använda för främjande av jaktvård. 

§ 39. 

Genom denna landskapslag u pphävas landskapslag en om j akt i landska
pet Åland utfärdad den 8 juni 1925 samt alla de landskap slag ar, g enom 
vilka förstnämnda landskapslag ändrats. 
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I sitt betänkande rörande landskapsn·· amndens framställning till Ålands 

J.o.ndsting med förslag till ny landskapslag 
om jakt för landskapet Åland har 

fJ.
·nans~ och ekonomiutskottet beslutit för 1 -

andstinget föreslå, att § 19 mom. 

J.J. rnåt te ur lagförs laget utgå. Härigenom bortfölle den landskapsnäwiden 

"nligt dett_a moment tillförsäkrade rätten 
"' att för viss tid 1:Jerättiga· ,enskild 

j
·aktr;.;t_tsinneha_var_e eller J'aktva•rdsf·o·r . 

~ ening att utan hinder av· 2 h 1 mom. · oc 

3 av sagda, paragraf påbjuden inskränkning i • ktti Ja den utnyttja däri uppt aget 

villebråd,. 

Då undertecknad icke kunnat förena sig om .. ovannamnda beslut, önskar j ag 

för landstinget framhålla följande synpunkter: 

Den erfarenhet tillämpningen av ifrågavarande undantagsstadganden givit, 

ådagalägger, att ingen fara föreligger för att landskapsnämnden skulle be•• 

vilja nämnda rätt i sådan omfattning, att fågelbeståndet därigenom toge ska•• 

da. Såvitt jag vet har dylikt tillst~nd härintills beviljats endast i 

trenne fall, nämligen för två områden av Klåvskärs skärgård och för Björkör 

enstaka henwian, samtliga belägna i Föglö kommun. Detta har sket t först ef

ter det landskap_snä,n:ndon förvissat sig om, att på ifr-å.-ga11arande områden be-. 

drives rationell och framgångsrik fågelvård, samt på tillstyrkande av jaitt

vårdsinspektören. De villkor, som landskapsnämnden vid beviljandet av dylika 

jakttillstånd uppställer för den · sökande, äro en borgen för att den utvid-

gade jakträtten icke av vederbörande i något avseende kan missbrukas •. - Den 

statistik över fågelbest åndet, som årligen inlämnats till landskapsnämnden, 

påvisar, att fågelstammen ökats i ovannämnda områden;. medan den annorstädes 

i landskapet nästan undantagslöst minskats: Detta är en nat urlig f öljd av 

den ordnade vakthållning, som på jakträttsinnehavarnas bekostnad upprätthål

lits. Tidigare härj ades stora delar av Klåvskärs skärgård av hänsynslösa 

tjuvskyttar och äggplundrare~- , 

Enbart genom inskränkande bestämmelser i jakttiderna åtnjuter icke fågelB 

stammen nödigt skydd. JJet fordras dessutom, att jaktvårdsföreningar eller en-

. skilda här och var inom landskapet-;. upprätta frednings områden, vilka bevakas 

av för ändamålet anställda och avl önade vakter. Dessa områden komma då att 

bilda ett slags reservat, från vilka fågelarterna sprida sig till kringliggaw 

d~ område:r:i~ Tillkomsten av f n.ge lslcyddsf~r.eningar och frednincsområden beford:·· 
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. ·.1 

just av de bestämmelser, som finans- och ekonomiutskottet föreslår 

' 

utgå, och vilka enligt mitt förmenande i kanske högre grad äh några 

jaktlagens stadganden äro ägnade att befrämja jaktvÅ.rden i 

ivled hänvis:1ii.1,5 

samt föreslå, 

till ovanstrende får undertecknad för 1 
andstinget v·· , 

O:t>q._ 

att .§ 19 mom. 11 bibehålles i enlighet 
ll!eq 

landskapsnämndens förslag. 

lllar iehamn den 24 februari 1942. 
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f öljdriktigt, att det villebråd eller dess v ä rde, som åtkommits g enom 

olovlig . jakt eller annars på olovligt sätt, dömes till staten f örbrutet. 

FördenskUll har utskottet som andra moment här från rikets jaktlag in

fört motsvarande bestämmelse. 

~(Nytt). Utskott e t anser sakenligt att tillägga en p aragraf, 

varav fr~mgår att nu gällande jaktlagstiftning g enom denna lag uppbä-

ves. 

Med hänsyn till vad ovan framhållits får utskottet vördsamt föreslå 

att närslutna förslag till landskapslag om jakt 

i landskapet Åland måtte av landsting et a n tagas. 

Mariehamn, den 23 februari 1942. 

På finans- och ekonomiutskottets v ägnar: 

Närvarande i utskottet ordföranden Helin samt medlemmarna K.J. Blom

roos, F.rik Eriks s on, Paul Paulson och Axel Äkerfelt. 


