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1989.;.90 Lt ·..;. Hemst~mot~nr 16 • Leu 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 11/1989-90 med an

ledning av ltm Lasse Wiklöfs hemställ

ningsmotion till landskapsstyrels~n om 

att jakten på rådjur under en förcsöks

period befrias från tillständsplikt. 

Landstinget har den 29 november 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört miljövårdsintendenten 

Håkan Kulves, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att det är en tidskrävande uppgift för miljövårdsbyrån att behandla 

tillståndsansökningar för rådjursjakt samtidigt som det under åren bildats ansvars

fulla jaktlag som på ett korrekt sätt beskattar stammen. Enligt motionären borde 

därför jakten på rådjur under en försöksperiod befrias från tillståndsplikt. 

Utskottet har erfarit att man från miljövårdsbyråns sida senaste år gjorde en 

noggrann utredning, där samtliga berörda parter hördes, om intresset för att införa 

fri jakt på rådjur. De berörda parterna ansåg dock enhälligt att fördelarna med en 

kontrollerad jakt övervägde nackdelarna. Bl.a. framfördes de viltvårdsmässiga 

fördelar det innebär att ha en kontrollerad rådjursjakt. 

Nuvarande licenssystem kunde dock enligt utskottets mening förbättras och för

enklas om licenserna fastställdes för en treårs period, i stället för som nu för en 

ettårs period. Licensavgifterna skulle emellertid liksom tidigare fastställas även

som betalas och redovisas varje år. Ett nytt jaktlag, som under denna treårs period 

ansöker om tillstånd, skulle beviljas tillstånd endast för den återstående tiden. 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen bör överväga att införa ett system med 

treåriga licenser, då detta som utskottet ser det skulle innebära en avsevärd 

rationalisering samtidigt som de viltvårdsmässiga fördelarna med nuvarande system 

kunde bibehållas. 

Utskottet noterar att en stor förbättring redan skett och med att licenserna 

numera betalas i efterhand. 

Utskottet anser att man från landskapsstyrelsens sida också bör överväga att 

sänka licensavgifterna till nästa. är, eftersom det finns en gar:i~ka stor disponibel 

summa pengar kvar som härrör från tidigare års licensavgifter. Licensavgifterna 
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bör noga prövas varje år beroende på omfattningen av de skador rådjursjakten 

orsakar. 

,1.·· 

,.-.Ledamoten Stig Holmberg an.mäler avvikande åsikt och anser att motionen borde ha 
. ~- . . - " 

_1godkänts eftersom jaktvärdsföreningarna mycket väl kan sköta de uppgifter som nu 

åligger landskapsstyrelsen och miljövårdsbyrån • 

. Med hänvisning tiU det ovan anförda fär utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget . med förkastande· av 

hemställnings motion nr 16/ 1989-90 

bringar betänkandets motivering .till 

landskapsstyrelsens kännedom. 

Mariehamn den 14 december 1989. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ar:i.ders Eriksson . 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande. vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 
. . 

vice.ordföra.nden _Hedrnan-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söder lund. 
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