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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring av landskaps lagen om jakt.
1. A 1 1 m ä n t

o m

f r a m s t ä 1 1 n i n g e n s

i n n e -

h å 1 1.

I landskapslagen om jakt (10/65) har ej företagits några betydande
ändringar sedan år 1975. Under de tre år som gå tt sedan dess har
det visat sig att lagen behöver ändras och kompletteras på ett flertal punkter . Orsaken härtill är dels att de erfarenheter som vunnits
under denna tid , särskilt beträffande jakten på hjortdjur, blottat
vissa brister i lagen och dels att den allmänna utvecklingen inom
jakt- och viltvården medfört behov av kompletteringar i vissa avseenden. Förutom de ändringar som föranledes av de ~ngivna förhållandena
är vissa ändringar av närmast lagteknisk natur påkallade .
I föreliggande framställning föreslås inga andra ändringar än
upphävandet av fridlysningen av vitsvansad hjort, införandet av en
fast jakttid för älg samt en lättnad i förbudet mot användning
av
kommunikationsradio vid jakt sålunda att radio skulle f å användas vid
jakt på hjortdjur. Avsikten är att senare lämna en framställning avseende reglering av övriga aktuella frågor rörande jakten.
2. J a k t

p å

v

1

t s van s a d

h j o r t.

De fågel~ och däggdjursarter, på vilka jakt 1 enlighet med bestämmelserna i 23 § icke är medgiven, är fridlysta året runt . Efter9om
i paragrafen uppräknas enbart djurarter som antingen är företrädda
i landskapet året om eller som mer eller mindre regelbundet besöker
landskapet är nyinvandrade arter automatiskt fridlysta. Denna konsekvens av bestämmelserna är principiellt riktig, enär det i allmänhet
bör anses som en i huvudsak positiv händelse att en ny djurart etable- ~
rar sig i landskapet. Undantagsvis kan det dock förekomma att etablering av nya arter medför så utpräglat negativa konsekvenser att
etableringen bör förhindras . Detta är fallet t.ex . när omfattande
skadegörelse kan befaras på trädgårds- eller andra odlingar eller
t
när den invandrande arten kan komma att konkurrera med i landskapet
förekommande arter i sådan utsträckning att det inträder följder som
från viltvårdssynpunkt icke än önskvärda.
1

- 2 Ovan angivna menliga följder kan väntas inträffa om t.ex.
vi tsvansad hjort invandrar till landskapet och etablerar sig här.
Med beaktande av att iakttagelser av individer tillhörande sagda
djurart redan gjorts i

landskapet, kan risken för en etablering av

en fast stam därav inte förnekas.

Till förebyggande av en sådan

etablering föreslår landskapsstyrelsen att ifrågavarande lagrum ändras
så att jakt på vitsvansad hjort blir tillåten och att jakten får
bedrivas under hela året. Med hänsyn till vitsvanshjortens storlek
bör dock vid jakt därpå användas sådant vapen och sådan ammunition
som tillåtes vid jakt på älg. Vid jakten bör dessutom få användas
endast sådana drivande hundar som får användas vid jakt på rådjur
varjämte det bör anses lämpligt att tillåta användning av drivande
hund endast under tiden 1.10 -

3. T i d e n

f ö r

Enligt 23 § 1 mom.

j

a k t

31.1.

p å

ä 1 g.

fordras för jakt på älg särskilt tillstånd,

vilket enligt 30 § 1 mom. meddelas av landskapsstyrelsen med beaktande av att jakttiden ej får överskrida 30 dygn. Orsaken till att någon
fast jakttid ej stadgats för älgjakten har varit önskemålet att jakten såvitt möjligt skulle kunna bedrivas på snötäctkt mark, vilket
bedömts vara till fördel framförallt därigenom att spårningen underlättas.

A

andra sidan torde en tidigareläggning av jakten innebära

minskade skador på skog och övervintrande grönsaksodlingar. För skärgårdens del talar även risken för isläggning för en tidigareläggning
av älgjakten.
Med hänsyn till ovananförda synpunkter och med tanke på att jakten
är reglerad anser landskapsstyrelsen det motiverat föreslå, 'dels att
tiden för jakt på älg förlänges från 30 till 50 dygn och dels att
jakten skall äga rum under en fast jakttid, omfattande tiden 1 november - 20 december.
i

23 § 1 mom.

Införandet av en fast jakttid kräver ändringar

och 30 § 1 mom. Av praktiska orsaker bör dessutom

30 § 3 mom. ändras så att ansökningar om tillstånd till älgjakt skall
vara landskapsstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober i
som nu den 20 oktober. Eftersom 30 § 2 mom.
mest praktiskt att ändra paragrafen i
serna i

stället för

tidigare upphävts är det

dess helhet, varvid bestämmel-

det nuvarande 3 mom. kommer att återfinnas i

den ändrade

paragrafens 2 mom.
I 32 § 1 mom.

stadgas om vissa påföljder som drabbar den som bl.a.

avvikit frå~ de villkor som föreskrivits beträffande ålder eller kön
hos de djur som får fällas.

Oaktat lagrummet således synes förutsätta

att en kvotering av ifrågavarande art görs, något som även sker i

-

3 -

praktiken, så innehåller 30 § vilken paragraf reglerar villkoren
för tillståndsgivningen, inga uttryckliga regler beträffande könsoch åldersfördelning.

För undvikande av den osäkerhet beträffande

reglerna för tillståndsgivningen som möjligen kan råda på grund av
det rådande förhållandet,

föreslås att i

30 § 1 mom.

ga regler beträffande möjligheterna att reglera

intas uttryckli-

tillstånds~ivningen

med avseende på kön och ålder.
4. An v ä n d n i n g e n
r a d

i

o

v i
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Enligt 41 § 2 mom.

a v

k o mm u n i k a t

i o n s -

h J o r t d j u r s J a k t e n.
får vid jakt ej användas kommunikationsradio

eller annan dylik anordning.

Från jägarhåll har framförts önskemål

om att detta förbud skulle upphävas såvitt gäller jakt på älg och
rådjur. Eftersom jakten på dessa djurarter sker inom ramen för en
på förhand fastställd kvot,

föreligger det ej från viltvårdssynpunkt

något skäl att därvid upprätthålla ifrågavarande förbud.

Fördenskull

föreslås· att lagrummet ändras med hänsyn härtill.

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till
antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om jakt.

I enlighet med landstingets beslut ändras
och 41 §

2 mom.

23 § 1 mom., 30 §

landskaps lagen den 25 mars 1965 om jakt (10/65),

av dessa lagrum 23 § 1 mom.
1 juli 1977 (52/77),

sådant det lyder i

30 § sådar

17 november 1971 (52/71)

den lyder i

landskapslagen den

landskapslagarna den

och den 29 augusti 1975 (43/75) samt 41 §

2 mom. sådant lagrummet lyder i

sistnämnda landskapslag, som följer:

2 3 §.

Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande slag av
villebråd:

- 4 -

07 '1

Jakttider

Slag av villebråd

hela året

tamduva, bisam, hermelin och mink
samt vitsvansad hjort; för jakt på
vitsvansad hjort får under tiden
1.10 - 31.1. användas drivande hund
vars mankhöjd ej överstiger 28 centimeter varjämte vid jakten får användas
endast sådant vapen och sådan ammunition som föreskrivits för jakt på
älg.

15.3. - 15.4.

hane av knipa och storskrake

1.4. - 25. 5.

alfågel, sjöorre och skäggdopping

10.4. - 15.4.

hane av ejder, de år landskapsstyrelsen så besluter

1.5. - 25.5.

morkulla samt hane av knipa, storskrake, småskrake, ejder, svärta och
vigg

1.6. - 30.11.

gråsäl och vikarsäl

1.7. - 15.4.

räv, med drivande hund dock endast
under tiden 25.10. - 31.1.

1.8. - 10.9.

grågås, enligt särskilt tillstånd

1.9. - 31.12.

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand,
vigg, knipa, brunand, alfågel, sjöorre, storskrake, småskrake, skäggdopping, sothöna och morkulla

1. 9. - 30. 4.

ringduva

-
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15.9 . - 24.10.

rådjur enligt särskilt tillstånd ,
med drivande hund dock endast under
tiden 1 - 24.10, varvid hundens
mankhöjd ej får öv~rstiga 28 centimeter.

25 . 10. - 31.1.

hare, järpe och orrtupp

1.11. - 20.12

älg enligt särskilt tillstånd

30 §.
Jakt på älg får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Tillståridet meddelas för visst område och år. I tillståndet skall angivas antalet djur som får fallas. Däri kan ytterligare föreskrivas villkor med avseende på djurens ålder eller kön.
Ansökan om tillståbd till jakt pä älg skall vara landskapsstyrel
sen tillhanda senast den 1 oktober det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall vara fogad utredning om att sökanden inne
har jakträtt på ett sammanhängande område· omfattande minst 300 hektar, karta i skala 1:20.000 över området samt bevis, utfärdat av
person som landskapsstyrelsen förordnat för ändamålet, att sökanden besitter sådan skjutskicklighet som erfordras för bedrivande
av jakten. Såvida jakten är avsedd att bedrivas på . holme eller
enbart på sökandens egen mark får tillstå~d till jakt beviljas,
oaktat det områd~ ' där jakten är avsedd att bedrivas till ytvidden
understiger 300 hektar.
41 §.
Jakt vid bloss eller annat lyse är förbjuden. Detsamma gäller
användning av kommunikationsradio vid annan jakt än jakt på älg
eller rådjur.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 1978.
Mariehamn den 15 februari 1978.
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