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LAG- och EKONOHIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

9/1976-77 med anledning av landstingsman 

Göran Bengtz~ m.fl.lagmotion angående änd

ring av 29 § landska"[lslagen : om jakt . 

~1ed anledning av ovannämnda lagmotion, varöver Landstinget inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande, f~r utskottet, som i ärendet hört miljövårds

intendenten Håkan Kulves och landskapsstyrelseledamoten Stig Holmberg, vörd

samt anföra följande. 

Motionärerna föreslår i sin lagmotion att det för bedrivande av rådjursjakt 

erforderliga områdets minimistorlek bör ändras till 100 hektar. 

Enligt gällande jaktlag bör man för att kunna erhålla tillstånd att jaga 

rådjur förfoza över jakträtten på ett sammanhängande område om minst 200 

hektar. Landskapsstyrelsen kan dock av särskild orsak bevilja tillstånd till 

jakt även på mindre områden. 

Utskottet har erfarit, 

a) att rådjursstammen på Aland vuxit mycket snabbt och numera måste anses vara 

kraftig; 

b) att ett område om 150 hektar bestående av medelgod rådjursmark i medeltal 

förmår producera två rådjur per år; 

c) att landskapsstyrelsen intagit en restriktiv hållning vid beviljandet av 

tillstånd till rådjursjakt på områden, som är mindre än 200 hektar och att 

det i landskapet därför förekommit att ·markägare på grund av 200 hektars

gränsen inte erhållit tillstånd att jaga rådjur trots att jaktområdena har 

haft en fast rådjursstam. 

Utskottet anser att rådjursstammen nu blivit så kraftig att det för erhållande 

av tillstånd till bedrivande av rådjursjakt erforderliga sammanhängande om

rådets storlek kan och bör minskas från 200 till 150 hektar. Genom en sådan 

lagändring kommer flera personer att kunna bedriva rådjursjakt utan att rå

djursstammen äventyras, emedan varje jaktområde är stort nog att producera 

djur, vilka till antalet minst bör motsvara avskjutningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 



. . 
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L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av 2~ § landskapslagen om jakt . 

950 

I enlighet med Landstin~ets beslut ändras 29 § 2 mom. landskapslagen den 

25 mars 1965 om jakt (10/65) sådant lagrummet lyder '" i , l·andskans- · 

lagen den 29 augusti 1975 (43/75), som följer : 

29 §. 

Ansökan om tillstånd till jakt på rådjur skall in~ivas till landskaps

styrelsen senast den l augusti . Till ansökan skall fogas utredning om att 

sökanden har i l, 2 och 6 §§ avsedd jakträtt på ett sammanhän~ande markom

råde, som är minst ~~q hektar stort . Området skall utmärkas på karta i skala 

1 : 20 .000 . Av särskild orsak kan landskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd 

till jakt även inom område av mindre ytvidd 

Hariehamn den 16 december 1976 . 

På lag-

ordförande 

.. 

än ovan angivits . 

vägnar: 

F~l 
sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson(delvis) ,viceordföranden Sundberg 

samt ledamöterna Lundberg, Söderlund och Björklund . 
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