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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av land

skapslagen angående jakt inom landskapet Åland. 

I landskapet förekommer i synnerhet i vissa trakter mink, vilket 

uppenbarligen beror på, att då och då något djur rymt från någon av 

minkfarmarna. Särpkilt i skärgårdpkommunerna har man kunnat konstatera, 

att minkarna anställer stor skada på sjöfågelstammen och även dödar en 

hel del värdefull fisk. Minken dödar nämligen mer än den pjälv förmår 

äta upp och äter av sitt byte blott de bästa delarna. Sålunda kan man 

få se gäddor, som minken dödat, men av vilka endast levern är uppäten. 

I det förplag till totalrevipion av jaktlagstiftningen, som land

skapsptyrelsen överlämnade till Landstinget år 1959 men som Landstin

get sedermera förkastade, hade minken införts bland de skadedjur, som 

vem som hels t fick avliva varhelst de anträffades. Då en ny framställ-

ning om totalrevision av jaktlagsdiftningen icke torde överlämnas till 

Landstinget förrän motsvarande revision i riket, som fö~ närvarande 

är under behandling i riksdagen, blivit genomförd, anser landskapssty

relsen att en ändring av 12 § landskapslagen angående jakt inom land

skapet Åland borde genomföras redan nu. 

Bland skadedjur uppräknas i 12 § också uttern, som numera förekom

mer i ringa utsträckning i landskapet. Då total utrotning av uttern 

kan befaras med det nuvarande förhållandet, anser landskapsstyrelsen, 

att uttern kunde utelämnas från stadgandet i 12 §, varav skulle följa, 

att endast jakträttsinnehavare har rätt att jaga utter. 

Under penaste sommar medförde väderleksförhållandena, att endel od

lare fick växande säd nedslagen av regn på stora arealer. På sådana. 

platser samlades i augusti-september flyttande grågäss i stora flockar 

och anptällde ptor skada på liggsäden. Landskappstyrelpen uppmärksam

gjordes på förhållandei; ., men kunde icke med stöd av gällande stadgan

.den tillåta jakt å grågässen för att motverka skadan. Det finns icke 

heller möjlighet att i sådant fall ersätta odlare den skada, som de 

fridlysta fåglarna vålla. 

Tidigare har åtminstone i ett fall en trädgårdsodlare vållats svårt 

avbräck av en älg, som inkommit i hans fruktodling upprepade gånger 

och anställt skador på fruktträd. För sådan skada kan ersättning icke 

erläggas enligt gällande stadganden i jaktlagen. 

För att motverka sådan skadegörelse, på vilken ovannämnda fall 

utgöra exempel, borde i jaktlagen införas ett stadgande om rätt för 
landskapsstyrelsen att efter sorgfällig prövning bevilja tillstånd 
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till jakt på flkadligt fridlyst vilt. Tillståndet borde därvid apecifi

ceras så, att det icke medför rätt till jakt på ifrågavarande viltslag 

i vidare mån än som erfordras för förhindrande av vidare pkadegörelse. 

Landpkapsstyrelsen anser, att ett stadgande härom borde intagas i 15 § 

landskapslagen den 18 mars 1946 angående jakt inom landskapet Åland 

( 14/ 46). 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen angående jakt inom landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands l andstings beslut ändras 12 och 15 §§ land

skapslagen den 18 mars 1946 angående jakt inom landskapet Ål and (14/46) 

såsom följer: 

12 §. I 
Skadedjur, som, varhe l st det vara må, i fritt tillstånd tillfälligt- · 

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

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

ning av djurlivet inom skyddsområde eller mot stadgande om fredning av 

vi sst djurslag, vilke t utfärdats med s töd av landskapslagen om natur

skydd. 

Med skadedjur avses här säl, mink, duvhök, sparvhök och trut. 

15 §. 
Inkommer djur, som skadligt är, i gård eller trädgård, have den, 

som där bor eller trädgården innehar, så ock deras folk rätt att djuret 

infånga eller döda samt behålla, ändock att jakträtten tillkommer an-

nan. 

Till skadliga djur räknas enl igt 1 mom. räv, hare, hermelin och 

vessla ävensom björktrast, kråka, duvhök, sparvhök och uv . 

Orsakar fridlyst vilt skada på odling, trädgård, park och är skadan 

icke ringa, må l andskapsstyrelsen, där skadan icke berättigar odlingens 

ägare eller innehavare till ersättning, med undantag från stadgandena 

i denna lag bevilja tillstånd å t viss person att avliva så mycket av 

i frågavarande viltsl ag, som anses nödvändigt för förebyggande av fort

satt skadegörelse. På grund av sådant tillstånd fällt villebråd skall 

tillflalla jakträttsinnehavaren~--------
Mariehamn, den 2 november 1961 
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