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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/ 

1977-78 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag 

till ändrip.g av landskaps lagen om jakt. 

över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lag- och ekonomi

utskottets betänkande och får utskottet, som såsom sakkunnig hört miljö

vårdsintendenten Håkan Kulves, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har i huvudsak omfattat landskapsstyrelsens framställning. 

Dock har utskottet funnit det olämpligt att jakt på vitsvansad hjort 

skulle få bedrivas året om. Under den tid, då kalvarna är hjälplösa och 

med säkerhet skulle duka under, om hinden skjuts, föreslås arten vara 

fredad. Dessutom menar utskottet, att det är angeläget att störningar 

i markerna minimeras under den tid av året, då annan skogsjakt inte 

bedrivs. 

Vidare anser utskottet det vara lämpligt att i detta sammanhang införa 

möjlighet för jägarna att använda kommunikationsradio även vid jakt 

på vitsvansad hjort. 

Av lagstiftningstekniska orsaker föreslås tidpunkten för lagens ikraft

trädande ändrad till den 1 augusti 1978. 

Ordföranden Carlson anmälde avvikande åsikt beträffande 23 § i betän

kandet. Ledamoten Lundberg omfattar landskapsstyrelsens framställning 

i dess helhet. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet till antagande förelägga 

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

angående ändring av landskapslagen om jakt. 

(Ingressen som framställningen). 

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

villebråd: 

Jakttider 

hela året 

15.3 - 15.4 

Slag av villebråd 

tamduva, bisam, hermelin och mink (uteslutn.) 

hane av knipa och storskrake 



Jakttider 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

1.6 - 30.ll 

1.7-15.4 

1. 8 - 10. 9 

1.9 - 31.12 

1. 9 - 30.4 

15.9 - 24.10 

15.9 - 31.3 

25.10 - 31.1 

1.ll - 20.12 

(Som framställningen) . 
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Slag av villebråd 

alfågel, sjöorre och skäggdopping 

hane av ejder, då år landskapsstyrelsen så 

besluter 

morkulla samt hane av knipa, storskrake, små

skrake, 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, vigg, 

knipa, brunand, alfågel, sjöorre, storskrake, 

småskrake, skäggdoppning, sothöna och morkulla 

ringduva 

rådjur enligt särskilt tillstånd, med drivande 

hund dock endast under tiden 1-24.10, varvid 

hundens mankhöjd ej får överstiga 28 centimeter 

vitsvansad hjort, med drivande hund dock endast 

under tiden 1.10-31.1, varvid hundens mankhöjd 

ej får överstiga 28 centimeter, varjämte vid 

jakten får användas endast sådant vapen och 

sådan ammunition som föreskrivits för jakt på 

älg 

hare, järpe och orrtupp 

älg enligt särskilt tillstånd. 

30 §. 

41 §. 

Jakt vid bloss eller annat lyse är förbjuden, DetsaJ11J11a gäller använd

ning av kommunikationsradio vid annan jakt än jakt på älg, rådjur eller 

vitsvansad hjort. 

Denna lag träder i kraft den 1 august] 1978. 

Ma-
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riehanm den 28 mars 1978 . 

På lag- och~~ v:~r : 

ordförande ~ 

Folke Husell 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson , viceordföranden Göte Sundberg , 

ledamöterna Björklund och Lundberg samt ersättaren Söderströrn. 


