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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av 5 § jaktlagen för landskapet 

Åland. 

Till höstsessionen 1987-88 överlämnade landskapsstyrelsen en framställning till 

landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 1andskaps1agen om 

naturvård samt landskapslag om ändring av 5 § jaktlagen för landskapet Åland 

( 1 (framst. nr 5/ 1987-88). På grundvalen av framställningen antog landstinget en 

1andskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård medan däremot förslaget 

tiU ändring av 5 § jaktlagen förkastades. 

Det förkastade förslaget till ändring av jaktlagen (31 /85) rörde fredning av 

vissa områden som tillhör landskapet och genom lagens 5 § och 2 § landskapslagen 

om fiske i landskapet Åland (39/56) är upplåtna för allmänt nyttjande. De områden 

som avses i nämnda paragraf är de s.k. kronoallmänningarna och andra områden 

utanför byarågång. Förslaget var utformat så att landskapsstyrelsen där medgavs 

en generell rätt att inskränka den allmänna jakten på ifrågavarande områden 

genom att göra dem till naturreservat eller få.gel- eller sälskyddsområden. 

Ända sedan den första landskapslagen om jakt antogs år 1924 (21 /25) har som 

huvudregel gäUt att områden av det slag som anges i 5 § gällande jaktlag är 

upplåtna för allmän jakt. Från huvudregeln har under olika tidsperioder olika 

undantag varit föreskrivna. I den år 1965 utfärdade jaktlagen (10/65) föreskrevs det 

sålunda från huvudregeln vissa undantag som inte ingår i den gällande jaktlagen. 

Till följd härav har oklarhet uppstått i fråga om möjligheterna att avsätta områden 

av ifrågavarande slag till naturreservat liksom även i fråga om giltigheten av vissa 

beslut fattade med stöd av jaktlagen från år 1965. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör, i fråga om de områden som avses i 

5 § jaktlagen, huvudregeln även framdeles vara den att områdena är upplåtna för 

allmän jakt. Den allmänna jakten bör dock kunna inskränkas om den står i strid med 

ett a11mänt naturvårdsintresse som kan anses väga tyngre än värdet av att bevara 

jaktmöjllgheten på ett sådant område. Bedömningen av vilket av dessa intressen 

som skall anses väga tyngst bör göras av landstinget, eftersom landstinget tidigare 

motsatt sig en generell rätt för landskapsstyrelsen att göra sådana bedömningar. 

Av praktiska skäl bör dock landskapsstyrelsen avgöra i vilken omfattning jakt

mö jligheten skall inskränkas. 

I syfte att få till stånd ett fungerande system för fredning av krono

allmänningar och andra i 5 § jaktlagen avsedda områden föreslår landskapsstyrelsen 
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att nämnda paragraf ändras. Förslaget har utformats så att de områden som skall 

kunna fredas från jakt och ändamålet med fredningen anges i paragrafen. De 

områden som anges i paragrafen är holmarna Stora Lökskär och V itfågelskär i 

Lemlands kommun, holmarna Länsmansgrund och Östra landet i Saltviks kommun 

samt holmarna Fjärdskär och Harrgrund i Sunds kommun. Dessa holmar är, med 

tanke på deras storlek samt växtligheten på dem och därigenom de goda förutsätt

ningarna för ett rikt fågelliv, inte typiska för kronoallmänningar. De flesta 

kronoallmänningar är små holmar med obetydlig växtlighet. De ovan nämnda 

holmarna har därför ett större värde från naturvårdssynpunkt än övriga krono

allmänningar, ett värde som även ökat tiJl följd av att de varit inrättade såsom 

naturreservat och fredade från jakt. Några ändringar är dock inte aktuella i de 

beslut genom vilka områdena fredats (8/80, 12/86, 33/87). 

Om andra områden av ifrågavarande slag framdeles skall underkastas inskränk

ningar i den allmänna jakten förutsätts det att lagen först ändras. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om ändring av 5 § jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut fogas ett nytt 2 mom. tiJl 5 § jaktlagen den 

5 juli 1985 för landskapet Åland (31/85) som följer: 

5 § 

Utan hinder av vad i l mom. sägs kan landskapsstyrelsen, genom att inrätta 

området till naturreservat med stöd av landskapslagen om naturvård, inskränka 

eller helt förbjuda jakten på följande i momentet avsedda områden: 

1) i Lemlands kommun, holmarna Stora Lökskär och Vitfågelskär jämte 

omkringliggande vattenområde; 

2) i Saltviks kommun, holmarna Länsmansgrund och Östra landet jämte 

omkringliggande vattenområde; samt 

3) i Sunds kommun, holmarna Fjärdskär och Harrgrund. 

Mariehamn den 11 oktober 1988 

Lantråd Sune Eriksson 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson 


