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LAG- och EKONCMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 10/1978-79 med anledningav landskapssty

relsens framställning till landstinget med 

förslag till ändring av landskapslagen om 

jakt. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan

nämnda framställning. Med anledning härav ber utskottet, som i ärendet 

hört ordföranden i Föglö jaktvårdsförening, Edgar Helin, försäkringsdirek

tören Roger Rothberg, vicelantrådet Karl Sundblom och miljövårdsintenden

ten Håkan Kulves,vördsamt att få anföra följande. 

Utskottet har med nedannämnda ändringar omfattat framställningen. 

Motivering. 

3 och 4 §§. Utskottet har erfarit att en korrekt tillämpning av stadgandena 

i 3 och 4 §§ i gällande lag inte medför någon större utvidgning av den "all

männa"jakträtt, som enligt praxis hittills tillåtits av landskapsstyrelsen. 

Detta eftersom antalet holmar, som berörs, är mycket litet. Faktum är att 

flera skärgårdskomrnuner t.o.m.helt saknar sådana holmar. 

Med anledning härav anser utskottet, att man åtminstone under en prövotid 

bör vänta och se vilka verkningar nugällande lag i praktiken har,innan man 

skrider till inskränkande lagändringar. Enligt utskottets mening bör därför 

stadgandena i 3 § 1 och 4 § inte ändras i detta skede. 

Mot beslutet anmälde ordföranden Carlson avvikande åsikt. 

23 §. Av humanitära skäl anser utskottet,att jakt på fälthare inte bör be

drivas under tiden 1.4 - 14.9. 

Med tanke på rådjursjakten bör ej heller jakt med hundar, vars mankhöjd över

stiger 28 cm, få bedrivas under tiden 1.10 - 24.10. 

Utskottet anser därför att jakt på fälthare bör kunna bedrivas endast under 

tiden 15.9 - 31.3 medan jakt med hund på fälthare och mårdhund bör begränsas 

till tiden 25.10 - 31.1, d.v.s. till den allmänna jakttiden med hund. 

29 §. Utskottet anser att tillstånd att fälla rådjur, av praktiska skäl, 

bör kunna ges flera sökande gemensamt. 

Mot detta beslut reserverade sig ordföranden Carlson och viceordföranden 

Sundberg, som vardera ansåg att systemet med tillstånd för rådjursjakt helt 

bör slopas. 
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30 §. Utskottet har efter omröstning beslutat fasthålla vid gällande areal

begränsning om 300 ha för bedrivande av älgjakt. 

Utskottet har även strukit den av landskapsstyrelsen föreslagna nya begräns

ningen att jaktområdet "i övrigt är väl lämpat för jakt på älg" eftersom 

stadgandet ger utrymme för alltför vida tolkningsmöjligheter ochman får 

förutsätta att landskapsstyrelsen inte beviljar jakttillstånd om området 

ifråga inte årligen förmår producera minst det i jakttillståndet nämnda 

antalet djur. 

47 §. Eftersom de i paragrafen ingående 100 meters och 50 meters gränserna 

för utsättande av vettar respektive bulvaner saknar praktisk betydelse i 

landskapet,på grund av att rågrannarna nästan undantagslöst tyst godkänner 

avsteg från begränsningarna,anser utskottet att stadgandet kan upphävas. 

Av samma orsak,men även av säkerhetsskäl, anser utskottet, att den föreslag

na begränsningen för uppförande av skjutlave inte bör införas. Utskottet 

anser nämligen,att det kan finnas fall, där det är bättre om skjutlaven 

uppföras vid rågränsen än en bit därifrån, eftersom man härigenom uppnår 

att skotten alltid riktas mot eget jaktområde i stället för mot grannens. 

Mot detta beslut anmälde ledamoten Lundberg och ersättaren Söderström avvi

kande åsikt. 

Ikraftträdelsestadgandet. Utskottet föreslår att lagen skall träda i kraft 

den 1 september 1979. 

Med hänvisning till det anförda föreslår lag- och ekonomiutskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om jakt. 

I enlighet med landstingets beslut 
upphäves · (utesl<llltft;·); 47 § landskapslagen den 25 mars 1965 om jakt (10/65) och 

ändras 21 § 2 mom., 23 § 1 och 3 mom., 26 § 1 mom., 29 §, 30 §, 30a §, 34 § 

1 mom., 41 § 3 mom., 42 § 1 mom., 50 § 1, 3 och 4 mom., 59 § 2 mom. och 62 § 

3 mom., av dessa lagrum 23 § 1 mom. och 30 §sådana de lyder i landskapsla

gen den 16 augusti 1978 (53/78), 23 § 3 mom., 29 § 1 mom. och 50 § 3 och 4 

mom., sådana de lyder i landskapslagen den 29 augusti 1975 (43/75), 29 § 2 

mom., sådant det lyder i landskapslagen den 14 april 1977 (27/77), 30a § 

sådan den lyder i landskapslagen den 17 augusti 1976 (42/76) samt 26 § 1 
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mom., 34 § 1 mom., 41 § 3 mom., 50 § 1 mom. och 59 § 2 mom. sådana de lyder 

i landskapslagen den 17 november 1971 (52/71) samt 

fogas till lagen nya 25a, 30b, 30c och 47a §§, som följer: 

3 §. 

(Utslutn.) 
21 §. 

(Som framställningen). 

23 §. 
Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande slag av villebråd: 

Jakttider 

hela året 

15.3 - 15.4 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

1. 6 - 30.11 

1. 7 - 15. 4 

1.8 - 10.9 

1.9 - 31.12 

1. 9 - 30.4 

Slag av villebråd 

tamduva, bisam, hermelin, mink, fälthare, 

mårdhund, vitsvansad hjort; för jakt på 

vitsvansad hjort (uteslutn.) får under 

tiden 1.10 - 31.1 användas drivande hund, 

(uteslutn.) vars mankhöjd icke över

stiger 28 centimeter, (uteslutn.) ej hel

ler annat vapen eller annan ammunition 

än sådan som föreskrivits för jakt på älg. 

hane av knipa och storskrake 

alfågel, sjöorre och skäggdopping 

hane av ejder, de år landskapsstyrelsen 

så besluter 

morkulla samt hane av knipa, storskrake, 

småskrake, ejder, svärta och vigg 

gråsäl och vikarsäl 

räv, med drivande hund dock endast under 

tiden 25.10 - 31.1 

grågås, enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, 

kricka, årta, vigg, knipa, brunand, al

fågel, sjöorre, storskrake, småskrake, 

skäggdopping, sothöna och morkulla 

ringduva 



15.9 - 24.10 

15.9 - 31.3 

25.10 - 31.1 

1. ll-20.12 
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(3 mom. som framställningen). 

(Som framställningen). 

(Som framställningen). 

rådjur enligt särskilt tillstånd, med dri

vande hund dock endast under tiden 1-24.10, 

varvid hundens mankhöjd ej får överstiga 

28 centimeter 

fälthare 

hare, järpe och orrtupp 

älg enligt särskilt tillstånd, varvid dri

vande hund vars mankhöjd överstiger 28 

centimeter eJ får användas. 

25a §. 

26 §. 

29 §. 
Jakt på rådjur får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. 

Tillståndet meddelas för visst område och år. I tillståndet som kan beviljas 

flera sökande gemensamt skall angivas antalet djur som får fällas. 

(2 mom. som framställningen). 

30 §. 
Jakt på älg får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Till

ståndet, som kan beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst område 

och år. I tillståndet skall angivas antalet djur som får fällas. Däri skall 

ytterligare föreskrivas villkor med avseende på djurens ålder eller kön. 

De som vid älgjakt endast medverkar som hundförare eller drevkarlar behöver 

eJ landskapsstyrelsens tillstånd därtill. 

Ansökan om tillstånd till jakt på läg skall vara landskapsstyrelsen till

handa senast den 1 oktober det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid an

sökan skall vara fogad utredning om att sökandena innehar i 1, 2 eller 6 § 

avsedd jakträtt på ett sammanhängande markområde, vilket omfattar minst 300 

hektar (uteslutn.) eller att de av innehavare av sådan jakträtt skriftligen 

erhållit rätt till älgjakt, karta i skala 1:20.000 över området samt bevis, 

utfärdat av person som landskapsstyrelsen förordnat för ändamålet, att var 

och en som söker besitter sådan skjutskicklighet som erfordras för bedri

vandet av jakten. Såvida jakten är avsedd att bedrivas på holme eller en

bart på sökandens egen mark ävensom annars då särskilda skäl föreligger, 

får tillstånd till jakt beviljas oaktat det område där jakten är avsedd att 

bedrivas till ytvidden understiger 300 hektar. 

r:-. 
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30a - 30c §§. 
(Som framställningen) . 

34 §. 
(Som framst ällningen) . 

41 §. 
(Som framställningen). 

42 §. 
Vid älgjakt får ej begagnas helmantelkula eller blykula, ej heller 

oräfflat vapen eller gevär, vars patrons kulvikt är mindre än 10 gram 
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och kulans träffenergi på 25 meters avstånd, mätt från pipans mynning, är 

mindre än 2452 joule. (E 25 = 2452 J). 

47 §. 
(Uteslutn) . 

47a §. 
(Som framställningen) . 

50 §. 
(Som framställningen) . 

59 §. 
(Som framställningen). 

62 §. 
(Som framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1979 . 

Mariehamn den 25 april 1979. 

På lag- och ekonomiutW?~ 

1'}7carf~on · . (i/: 
ordförande ~------

Folke 1 Husell 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg, leda

möterna Lundberg och Eklund samt ersättaren P. Söderström. 
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