
1989 ... 90 Lt -Ls framst.nr 37 ·och lagmot~nr ·60 ·-·Leo 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 34/1989-90 med an

ledning av 

1) landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till land

skapslag om ändring av jaktlagen för 

landskapet Åland och 

2) ltm Bert Häggbloms lagmotion med 

förslag till landskapslag angående änd

ring av jaktlagen för landskapet Åland. 

Landstinget har den 18 april 1990 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över framställningen. Utskottet har i anslutning härtill behandlat lagmotionen nr 

60/ 1989-90, som remitterades till utskottet den 28 mars 1990. Utskottet, som i 

ärendet hört jakt- och naturvårdskonsulenten Jens Harberg, ordföranden för Jomala 

jaktvårdsförening Bror Eriksson och ordföranden för Kumlinge jaktvårdsförening 

Bruno Hellberg, får med anledning härav anföra följande. 

Utskottet har funnit de i framställningen ingående förslagen motiverade och har 

därför i stort omfattat framställningen. Utskottet har dock föreslagit att minimi

arealen för älgjakt sänks från föreslagna 1.000 till 750 hektar samt att jakt på 

alfågel och sjöorre skall tillåtas under samma tidsperiod som enligt gällande 

jaktlag. 

Utskottet konstaterar att de i lagmotionen ingående förslagen, om en förlängning 

av rådjursjakten till och med den 30 november samt att tillstånd för jakt på. rådjur 

skall meddelas för tre år åt gången, återfinns i landskapsstyrelsens framställning. 

Utskottet har inte funnit det i lagmotionen ingående förslaget, om att ett 

sammanhängande markområde som omfattar 50 hektar skulle vara tillräckligt för 

att erhålla rätt till rådjursjakt, motiverat. 

Detaljmotiver~ 

20 §. Utskottet anser inte att det påvisats att jakten på alfågel och sjöorre under 

tiden 16.4 - 30.4 stör ejderns eller andra fågelarters häckning, varför ett förbud av 

den anledningen inte kan anses motiverat. Enligt utskottets mening skulle ett 

förbud under den ifrågavarande tidsperioden leda till att den egentliga vårjakten, 

som inleds den 1 maj, skulle bli betydligt intensivare och förorsaka störningar i 

skärgården i större utsträckning än hittilJ.s. 
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Utskottet konstaterar i likhet med tidigare att jakten på sjörre inte heller kan 

anses utgöra ett hot mot sjöorrebeståndet. Enligt vad utskottet erfarit förekommer 

sjöorren mycket talrikt i Norden, t.ex. skjuts ca 275.000 sjöorrar årligen i södra 

Norge. Om den föreslagna begränsningen av sjöorrejakten motiveras med att 

sjöorresbeståndet minskat borde l så fall en totalfredning ha införts. 

32 §. Utskottet anser inte att det i lagmotionen ingående förslaget, om att ett 

sammanhängande område om 50 hektar skulle vara tillräckligt för bevljande av 

jakträtt på rådjur, är ändamålsenligt. Enligt utskottets mening finns det en risk för 

att idag välfungerande och ansvarsfulla jaktlag skulle splittras upp i flere mindre 

jaktlag, vilket på. sikt även kan leda till en minskad avskjutning. 

33 §. Utskottet anser liksom landskapsstyrelsen att en ökning av den jaktareal som 

krävs för att tillstånd för älgjakt skall kunna beviljas är nödvändig. Enligt 

utskottets mening är emellertid en ökning från 500 till 750 hektar tillfyllest bl.a. 

med tanke på att landskapsstyrelsen i framtiden kan styra jaktuttaget bättre 

genom att föreskriva villkor vad gäller könsfördelningen i uttaget av vuxna djur. 

Utskottet förutsätter att en höjning av arealen till 750 ha införs under en treårs 

tidsperiod och på samma villkor som är föreslaget i framställningen. 

46 §. Utskottet har i konformitet med Jagens 47 § föreslagit att "förvildad" införs 

framför katt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

om ändring av jaktlagen för landskapet Aland 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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20 § 

Jakt får under nedan nämnda tider bedrivas på följande arter: 

Jakttider 

hela året 

l.1 - 15.2 

15.3 - 15.4 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

1.7 - 15.4 

1.9 - 30.ll 

1.9 - 31.12 

15.10 - 20.12 

25.10 - 15.2 

1.12 - 31.12 

(Lika som i framställningen). 

(Lika som i framställningen). 

(1 mom. lika som i framställningen). 

27 § 

32 § 

33 § 

Arter 

kråka, fiskmås, havstrut, gråtrut, bi

sam, fälthare, mink, mårdhund, vit

svansad hjort, möss, råttor och sorkar 

samt djur som rymt från vilthägn, om 

arten inte förekommer i vilt tillstånd 

orrtupp 

hane av knipa och storskrake 

alfågel och sjöorre 

hane av ejder, såvida inte 

landskapsstyrelsen annorlunda beslutar 

morkulla, (utslutn.) samt hane av 

knipa, storskrake, småskrake, ejder, 

svärta och vigg 

räv 

rådjur enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand~ bläsand, stjärtand, 

vigg, knipa, brunand, alfågel, sjöorre, 

storskrake, småskrake, morkulla, 

ringduva, järpe och orre 

älg enligt särskilt tillstånd 

skogshare 

fasantupp. 

Ansökan om tillstånd till jakt på älg skall inges till landskapsstyrelsen senast 
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den 1 september det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall vara fogad 

utredning om att sökanden innehar i lJ. eller 6 § avsedd jakträtt på ett samman

hängande markområde som omfattar minst Z2Q. hektar och i övrigt är väl lämpat 

för jakt, eller att han av innehavaren a.v sådan jakträtt skriftligen erhållit rätt till 

älgjakt. Området skall utmärkas på karta i skalan 1:20~000. Vid ansökan skall 

dessutom vara fogat intyg~ utfärdat av person som landskapsstyrelsen förordnat för 

ändamålet, över att varje sökande besitter en sådan skjutskicklighet som enligt 

landskapsstyrelsens bestämmelser erfordras för att bedriva älgjakt. Om jakten är 

avsedd att bedrivas på holme eller enbart på sökandens egen mark eller om 

särskilda skäl annars föreligger, kan landskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till 

älgjakt även inom ett område som undestiger 7 50 hektar • 

. 38 § 

(Lika som i framställningen). ·--

1~2 § 

(Lika som i framställningen). 

li6 § 

Ägare och innehavare av område samt jakträttsinnehavare har rätt att döda 

förvildad katt som anträffas inom området på minst femhundra meters avstånd 

från annans bostadstomt. 

4.7 § 

(Lika som i framställningen). 

64-65 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna Jag träder i kraft den (uteslutn.). Av verkställigheten av lagen förutsatta 

åtgärder får vidtas före Jagens ikraftträdande. 

Utskottet föreslår vidare 
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Mariehamn den 26 april 1990 

att Landstinget måtte förkasta det 1 

lagmotion nr 60/ 1989-90 ingående lag

förslaget. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Halmberg och 

Söderlund (delvis) och ersättaren Holmqvist (delvis). 


