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~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
~ Ändring av jaktlagen 

~ 1995-96 nr 24 

FÖRS/AG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av jaktlagen för lands
kapet Åland. Förslaget innebär att så kallade älgvårdsområden bildas, vilka motsvaras 
av jaktvårdsföreningamas respektive verksamhetsområden. Landskapsstyrelsen skall i 
fortsättningen bevilja treåriga tillstånd till jakt på älg inom älgvårdsområdet. 

Älgvårdsområdet kan i sin helhet vara ett jaktområde eller delas in i flera jaktom
råden om minst 2000 hektar. Jaktvårdsföreningama beviljar årligen tillstånd till jakt på 
älg inom jaktområdena. 

Reglerna om jaktledarens ansvar föreslås delvis ändrade i syfte att klargöra 
ersättarnas ansvar i förhållande till den ordinarie jaktledaren. 
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AUMÄN MOTIVERING 

1. Bakgnmd 

Enligt 18 § 16p. självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i frågor 
som gäller jakt. Regler om älgjakten finns i sjunde kapitlet jaktlagen för landskapet 
Åland (31/85). 

Enligt nuvarande lagstiftning beviljas tillstånd till älgjakt årligen av landskapssly
relsen. Tillståndet beviljas för enskilda och av varandra oberoende jaktområden. För att 
tillstånd skall beviljas krävs att jaktområdet har en sammanhängande area om minst 500 
hektar och i övrigt är väl lämpat för jakt. Dock kan i undantagsfall tillstånd för jakt ges 
även för mindre områden om jakten är avsedd att bedrivas t.ex. på en holme. 

Landskapsstyrelsen meddelar tillstånd i varje enskilt fall sedan jaktvårdsföreningen 
hörts om hur många djur som bör fållas. Landskapsstyrelsen fördelar även djuren i 
tjurar, kor och kalvar. Enligt lagen krävs det att det av beslutet framgår en uppdelning 
i vuxna djur och kalvar. Tillstånd till älgjakt har hittills beviljats enligt vissa riktlinjer 
och därför i stort sett på samma villkor i hela landskapet. 

Älgjakt skall bedrivas under ledning av en jaktledare. Jaktledaren kan ha en eller 
flera ersättare. Lagtexten är oklar angående jaktledarens ansvar. Landskapsstyrelsen har 
dock ansett att jaktledaren alltid har huvudansvaret och att ersättaren träder i jakt
ledarens ställe endast då jaktledaren är frånvarande. Denna tolkning medför att jakt inte 
kan bedrivas, så att jaktledaren och ersättarna med likvärdigt ansvar samtidigt leder 
älgjakt i skilda grupper inom ett jaktområde, vilket indelats i mindre delområden. 

2. Behov av ändring av nuvarande lagstiftning 

2.1. JaktomrMets storlek 
En areal om 500 hektar har av sakkunniga ansetts vara för liten för att man skall 

kunna vårda och beskatta älgbeståndet. på biologiskt riktiga grunder. Det har visat sig 
att främst små jaktlag har svårigheter att genomdriva en tillfredställande långsiktig 
planering, vilket har lett till en snedvriden ålders- och könsfördelning av älgbeståndet. 

Även då det gäller att praktiskt genomföra älgjakten på ett ändamålsenligt sätt har 
ett jaktområde om 500 hektar visat sig vara för litet. Problem har uppstått t.ex. då det . 
gäller att fålla älgar, att söka efter skadade djur och då det gäller möjligheterna att få 
behålla ett djur som av misstag skjutits med avvikelse från villkoren i tillståndet. 
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2. 2. Tillståndsgivningen 

Landskapsstyrelsen meddelar årligen tillstånd till älgjakt utgående från vissa 
riktlinjer. Detta förfarande har inte ansetts göra det möjligt att i tillräcklig utsträckning 
beakta lokala variationer i älgstammen. Dessutom har det ansetts att landskapsstyrelsen 
inte följer jaktvårdsföreningarnas föt:Slag till avskjutning av älgar i tillräckligt hög grad. 

2. 3 .. · Jakt ledarens ansvar 

Ersättarnas ansvar i förhållande till den ordinarie jaktledaren bör klarläggas, 
eftersom det råder delade meningar om hur nuvarande regler skall tolkas. Till exempel 
är det oklart vilket ansvar en ersättare har då han leder jakten i en grupp parallellt med 
den ordinarie jaktledaren. 

'3. Förslag till 10' lagstiftning 

Landskapsstyrelsen föreslår eh decentralisering av beslutsfattandet så, att jakt
vårdsföreningarnas inflytande över älgvårdsfrågor ökar. Dock kommer landskapsstyrel
sen fortfarande att ha kvar det övergripande ansvaret för älgsta:mmelli! vård och ut
veckling. 

Det föreslås att så kallade älgvårdsområden bildas, vilka skulle motsvaras av 
jaktvårdsföreningarnas respektive verksamhetsområden. Ett älgvårdsområde skall utgöra 
grundenheten vid vård och beskattning av älgstammen. Älgvårdsområdet kan i sin tur 

delas in i flera jaktområden. Minimistorleken för ett jaktområde föreslås ökas från 500 
hektar, vilket är den nuvarande minimstorleken, till 2000 hektar. Dock skulle det i 
undantagsfall vara möjligt att ta bedriva älgjakt på ett mindre område om detta uppgår 
till minst 500 hektar. 

Landskapsstyrelsens uppgift föreslås vara att efter ansökan frånjaktvårdsföreningen 
meddela tillställd till jaktvårdsföreningen om hur många älgar som under en treårsperiod 
f'ar fällas inom ·älgvårdsområdet. Jaktvårdsföreningen fattar sedan årligen beslut om hur 
tillstånden· skall fördelas mellan de enskilda jaktsområdena. Av beslutet skall i princip 
framgå samma uppgifter som i dag framgår av landskapsstyrelsens beslut om tillstånd 
att fälla älg. Dessutom skall jaktvårdsföreningarna redovisa till landskapsstyrelsen hur 
tillstånden fördelats samt lämna uppgifter om de olika jaktlagen till landskapsstyrelsen 
och polisen .. 

Syftet med de föreslagna ändringarna är att åstadkomma ett flexiblare tillståndssys
tem som möjliggör beaktande av lokala variationer i älgbeståndet samt underlättar 
tillvaratagandet av den expertkunskap och lokalkännedom som finns i de enskilda 
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jaktvårdsföreningarna. Dessutom vill man genom en decentralisering av beslutsfattandet 
och genom bildandet av älgvårdsområden åstadkomma ett system som fungerar bättre 
då praktiska problem uppstår i samband med jakten, t.ex. vid överskjutning av djur 
eller eftersökning av skadade djur. 

Eftersomjaktvårdsföreningarna övertar beslutsfattandet då det gäller älgjaktsfrågor 
så kommer de att ställas inför många svåra överväganden. Det föreslås därför att 
jaktvårdsföreningarnas beslut i älgjaktsfrågor skall kunna överklagas till landskapssty
relsen. 

4. Beredningen av ärendet 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning. Framställningen grundar sig delvis 
på kommittebetänkandet "utredning jämte förslag till ändring av reglerna för älgjakt 
1995". 

5. FOrslagets verkningar 

De organisatoriska verkningarna är betydande, eftersom förslaget innebär en 
förskjutning av beslutsfattandet från landskapsstyrelsen till jaktvårdsföreningarna. 
Landskapsstyrelsens administrativa arbete kommer att minska avsevärt i frågor som rör 
älgjakten, medan jaktvårdsföreningarnas ansvar ökar i motsvarande grad. 

Ett av syftena med förslaget är att åstadkomma positiva miljömässiga verkningar i 
form av lämpligare vård och beskattning av älgbeståndet. 

Förslaget saknar ekonomiska verkningar. 

DEI'ALJMOTIVERING 

33 §. Landskapsstyrelsen föreslår att så kallade älgvårdsområden bildas. Ett älgvårds
område skall motsvaras av en jaktvårdsförenings verksamhetsområde. Syftet är att 
åstadkomma större enheter så, att man bättre kan bedöma vilka åtgärder som behövs för 
att trygga älgbeståndets tillväxt. Dessutom vill man möjliggöra att beskattningen av 
älgbeståndet sker på biologiskt riktiga grunder så, att någon snedvridning av köns- eller 
åldersfördelningen i älgbeståndet inte uppkommer. 

Ett älgvårdsområde kan utgöra ett jaktområde, men det kan också delas in i flera 
jaktområden. Varje jaktsområde måste dock vara minst 2000 hektar stort. I dag måste 
ett jaktområde vara minst 500 hektar stort, varför förslaget innebär att en del älgjaktslag 
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blir tvungna att gå samman för att uppnå ett tillräckligt stort jaktområde. Detta innebär 
inte att man även måste bilda ett gemensamt jaktlag för hela jaktområdet utan man kan 
jaga i flera jaktlag inom jaktområdet. 

Vissa möjligheter att ansöka om tillstånd till jakt på älg inom ett område som 
understiger 2000 hektar finns dock. 

Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att bilda ett jaktområde som ligger inom två 
eller flera älgvårdsområden d v s i flera kommuner. Ett sådant jaktområde skall anses 
höra till det älgvårdsområde där det till största delen är beläget. I jaktvårdsföreningens 
ansökan till landskapsstyrelsen om tilldelning av älglicens skall jaktområdet vara 
utmärkt på en karta. Det blir således landskapsstyrelsen som i samband med att de 
treåriga tillstånden beviljas även godkänner att områden belägna utanför det egentliga 
älgvårdsområdet ingår i jaktområdet. 

33a §.För att få jaga älg skall liksom i dag krävas tillstånd av landskapsstyrelsen. Dock 
föreslås att tillstånd skall beviljas för tre år åt gången i stället för varje år. 

Tillståndet beviljas för ett älgvårdsområde, i stället för att beviljas för ett älgjaktlag 
liksom i dag. 

Ansökan om tillstånd att fålla älg skall göras av jaktvårdsföreningens styrelse senast 
den 1 augusti det första året jakten är avsedd att bedrivas. Närmare bestämmelser om 
uppgifter som skall fogas till jaktvårdsföreningens ansökan föreslås ingå i landskapsför
ordning. 

33b §. Jaktledaren för de enskilda jaktområdena skall varje år ansöka hos jaktvårds
föreningens styrelse om tillstånd att fålla älg. Jaktledama för jaktområdena f'ar således 
även i fortsättningen ansöka om älglicens varje år, men de ansöker hos jaktvårdsföre
ningen i stället för hos landskapsstyrelsen. Närmare bestämmelser om ansökningen 
föreslås ingå i landskapsförordning. 

33c §. I denna paragraf föreslås att de beslut som jaktvårdsföreningens styrelse fattar i 
älgjaktsärenden skall kunna överklagas. Det rör sig främst om beslut angående till
delning av älglicenser och tillstånd till älgjakt inom ett område som understiger 2000 
hektar. Det rör sig om beslut som direkt påverkar enskilda individer och det kan därför 
anses befogat att besluten kan överklagas till landskapsstyrelsen. Den som har rätt att 
överklaga är den som står som sökande i beslutet, d v s jaktledaren. 

I de fall då en jaktvårdsförening underlåter att behandla en ansökan om tillstånd till 
jakt på älg i tid kan sökanden vända sig till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skall 
i ett sådant fall pröva ansökan i jaktvårdsföreningens ställe. 

35 §. Bestämmelserna om jaktledarens ansvar motsvarar bestämmelserna i gällande lag 
vad gäller f:Orsta momentet och andra momentet, punkterna 1 och 4 - 8. Punkterna 2 och 
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3 i andra momentet är nya. Dessa punkter har tillkommit med anledning av omorganise
ringen av tillståndsgivningen för älgjakt. Enligt 2 punkten skall jaktledaren lämna 
redovisning till landskapsstyrelsen över de fällda djuren och betala de av landskapssty
relsen fastställda avgifterna. Enligt 3 punkten skall jaktledaren underrätta jaktvårdsföre
ningens styrelse för det fall att älg fälls med avvikelse från villkoren i tillståndet eller 
om.förändringar i jakträtten äger rum. 

Om ett jaktlag bedriver älgjakt i den ordinarie jaktledarens frånvaro så har ersätta
ren samma ansvar som den ordinarie jaktledaren, dvs ersättaren ansvarar fullt ut enligt 
alla 8 punkter. 

Ersättarnas ansvar då jakt sker parallellt i flera grupper definieras annorlunda än i 
dag i syfte att klarlägga ersättarens roll i förhållande till den ordinarie jaktledaren. 
Ersättarna är i dessa fall ansvariga på samma sätt som den ordinarie jaktledaren dvs 
enligt paragrafens andra moment. Dock är ersättaren inte ansvarig enligt punkterna 2 

och 3. Orsaken är att dessa bestämmelser är av administrativ karaktär och således alltid 
bör handhas av den ordinarie jaktledaren även om jakten bedrivs i flera grupper. 

Om t.ex. enjägare i en ersättares gmpp råkar skada någon annan person så ansvarar 
således ersättaren eftersom denna är skyldig att se till att tillräckliga säkerhetsåtgärder 
iakttas. Om däremot för många älgar skjuts p g a att jakt bedrivs samtidigt i flera 
grupper ansvarar den ordinarie jaktledaren. Detta beror på att ett visst antal älglicenser 
har tilldelats jaktområdet som helhet och den ordinarie jaktledaren ansvarar för att inga 
överskjutningar sker. Att man sedan internt har delat upp älglicenserna mellan olika 
grupper inom jaktområdet :fråntar inte den ordinarie jaktledaren ansvaret. Om den 
ordinarie jaktledaren däremot inte alls deltar i jakten så faller ansvaret i detta fall på 
jaktledarens förste ersättare. 

I punkten 8 berörs den situationen då jakt inte bedrivs i sällskap. I dessa fall 
ansvarar alltid den ordinarie jaktledaren. Dock har även ersättaren en skyldighet att vid 
jakt i sällskap i enlighet med punkt 8 övervaka att säkerheten och bestämmelserna 
rörande älgjakten följs. 

36 §. Paragrafen motsvarar bestämmelserna i gällande lag. Dock har i 2 mom. 
förtydligande syfte gjorts en rent språklig ändring. 

Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt och föreslås tillämpas första gången 
vid älgjakten år 1997. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



6 Andring av jaktlagen 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 
upphävs 74 §jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Å1and (31/85), 
ändras 33 §, 35 § och 36 §, av dessa lagrum 33 § 1 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 17 januari 1991 (5/91) samt 
fogas till lagen nya 33a, 33b och 33c §§ som följer: 

33 § 
Vid jakt på älg skall en jaktvårdsförenings verksamhetsområde utgöra ett älg

vårdsområde. Ett älgvårdsområde kan i sin helhet utgöra ett jaktområde eller delas in i 
flera jaktområden. 

Om ett jaktområde är beläget inom flera älgvårdsområden skall det anses tillhöra 
det älgvårdsområde inom vilket det till största delen är beläget. 

Ettjaktområde skall vara minst 2000hektar. Jaktvårdsföreningens styrelse kan dock 
bevilja en sökande tillstånd att fälla en älgkalv på ett sammanhängande område som inte 
uppgår till 2000 hektar om området är väl lämpat för älgjakt men av geografiska eller 
andra skäl inte kan anslutas till angränsande jaktområde. Området måste dock uppgå till 
minst 500 hektar. 

33a § 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall senast den 1 augusti det första året jakten är 

avsedd att bedrivas för älgvårdsområdets räkning ansöka hos landskapsstyrelsen om 
tillstånd till jakt på älg. 

Landskapsstyrelsen beviljar älgvårdsområdet en tillståndskvot för tre år åt gången. 

33b § 
· Jaktledaren för varje enskilt jaktområde skall årligen senast den 1 juni ansöka hos 

jaktvårdsföreningens styrelse om tillstånd till jakt på älg. Jaktvårdsföreningens styrelse 
beviljar jaktområdet tillstånd att fälla älg inom ramarna för älgvårdsområdets till
ståndskvot. 

33c § 
I jaktvårdsföreningens styrelses beslut i ett älgjakt:särende f'ar ändring sökas hos 

landskapsstyrelsen genom besvär. Ändring f'ar sökas innan jakten inleds av jaktledaren 
för det jaktområde beslutet avser. 

Om jaktvårdsföreningens styrelse inte inom utsatt tid behandlar en ansökan om 
tillstånd till jakt på älg kan sökanden föra ärendet vidare till landskapsstyrelsen. 
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Landskapsstyrelsen skall i jaktvårdsföreningens ställe skall pröva ansökan. 

35 § 
Vid älgjakt skall finnas en ordinarie jaktledare samt vid behov en eller flera 

ersättare. Ersättaren leder jakten vid den ordinarie jaktledarens frånvaro samt leder 
jakten i en grupp parallellt med den ordinarie jaktledaren då älgjakt utövas parallellt i 
flera grupper inom samma jaktområde. 

Det ankommer på en ordinarie jaktledare att 
1) planera jakten så, att villkoren i jakttillståndet och bestämmelserna om älgjakt 
beaktas, 
2) lämna redovisning till landskapsstyrelsen över de fällda djuren och betala fastställda 
avgifter, 
3) underrätta jaktvårdsföreningens styrelse om älg fällts med awikelser från gällande 
tillståndsvillkor eller om förändringar i jakträtten ägt rum, 

4) se till att de skyttar som deltar i jakten medför jaktkort, tillstånd att bära vapen, intyg 
över avlagt skjutskicklighetsprov och att de använder vapen och patroner som uppfyller 
föreskrivna krav, 
5) se till att hundförare medför jaktkort, 
6) kontrollera att de som deltar i jakten har kännedom om villkoren i tillståndet och om 
övriga erforderliga bestämmelser rörande jakten, 
7) meddela dem som deltar i jakten tillräckliga och klara direktiv angående säkerhetsåt
gärder samt 
8) vid jakt i sällskap personligen övervaka och vid annan jakt på annat sätt ombesörja 
och försäkra sig om att säkerheten och bestämmelserna rörande jakten iakttas. Jakt
ledaren behöver dock inte personligen övervaka jakt som uteslutande sker från jaktsits 
eller jakt på odlingsområde för undvikande av skada på specialodling. 

Om den som deltar i älgjakt inte rättar sig efter de direktiv rörande jakten som 
jaktledaren meddelar kan jaktledaren förbjuda personen i fråga att delta i jakten. 

Då en ersättare leder jakten i den ordinarie jaktledarens frånvaro har han samma 
ansvar som den ordinarie jaktledaren. Då en ersättare leder jakten parallellt med den 
ordinarie jaktledaren gäller för ersättaren bestämmelserna i 2 mom., punkterna 1 och 4 -
8 i tillämpliga delar. 

36 § 
Den som med vapen deltar i älgjakt skall besitta sådan skjutskicklighet som enligt 

landskapsstyrelsens bestämn1elser erfordras för att bedriva älgjakt. 
Alla som deltar i älgjakt skall använda huvudbonad eller överdrag på sådan i rött 

eller orange färg samt väst, rock eller liknande klädesplagg som har en från naturen 
klart awikande färg. 
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Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 16 augusti 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 



Bilcrga I 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av jaktlagen föA" landslmpet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 
upphävs 74 §jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland (31/85), 
ändrM 33 §, 35 § och 36 §, av dessa lagrum 33 § 1 mom. sådant det lyder i 

landskapslagen den 17 januari 1991 (5/91) samt 
fog~ till lagen nya 33a, 33b och 33c §§ som följer: 

Gäl1ande lydelse 

33 § 
Jakt på älg f'ar bedrivas endast med 

tillstånd av landskapsstyrelsen. Tillståndet, 
som kan beviljas flera sökande ge#iensamt, 
meddelas för visst område och år. I tillstån
det skall anges det antal djur som far fällas. 
Däri skall ytterligare föreskrivas villkor 
angående djurens ålder och i fråga om vux
na djur kan villkor föreskrivas även angåen
de deras kön. Tillstånd att fälla vuxet djur 
innebär alltid rätt att i stället fälla kalv. De 
som vid älgjakt medverkar endast som 
hundförare eller drevkarlar behöver inte 
tillstånd som avses i detta moment. 

Ansökan om tillstånd till jakt på älg 
skall inges till landskapsstyrelsen senast den 
1 september. det år jakten är avsedd att be
drivas. Vid ansökan skall vara fogad utred
ning om att sökanden innehar i 4 eller 6 § 
avsedd jakträtt på ett sammanhängande 
markområde som omfattar minst 500 hektar 
och i övrigt är väl lämpat för jakt, eller att 
han av innehavaren av sådan jakträtt skrift
ligen erhållit rätt till. älgjakt, samt karta i 
skala 1 :20.000 varpå området har utmärkts. 
Vid ansökan skall dessutom vara fogat in
tyg, utfärdat av person som landskapssty
relsen förordnat för ändamålet, över att var-

Föreslagen lydelse 

33 § 
Vid jakt på älg skall en jaktvårdsföre

nings vemsamhetsområde utgöra ett älg
vårdsonnåde. Ett älgvfumområde kan i sin 
helhet utgöra ett jaktområde eller del~ in i 
flera jaktområden. 

Om ett jaktonnåde är beläget inom 
flera älgvårdsområden skall det anses till
höra det älgvårdsområde inom vilket det till 
största delen är beläget 

Ett jaktområde skall vara minst 2000 
hektar. .hktvårdsföreningens styrelse kan 
dock bevilja en sökande tillstånd att fälla en 
älgkalv på ett sammanhängande område 
som inte uppgår till 2000 hektar om om
Iådet är väl lämpat för älgjakt men av ge
ografiska eller andra sldil inte kan anslutas 
till angrlinsande jaktområde. Omlådet måste 
dock uppgå till minst 500 hektar. 



je sökande besitter en sådan skjutskicklighet 
som enligt landskapsstyrelsens bestämmel
sererfordras för att bedriva älgjakt. Om jak
ten är avsedd att bedrivas på holme eller 
enbart på sökandens egen mark eller om 
särskilda skäl annars föreligger, kan land
skapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till jakt 
även inom ett område som tmderstiger 5000 
hektar. 

I gemensam ansökan skall, utöver vad 
som följer av 2 mom., anges vem som skall 
vara jaktledare och vid behov vilka som 
skall vara ersättare för honom. 

33a § 

(Ny paragraf) 

33b § 

(Ny paragraf) 

33c § 

(Ny piragraf) 
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33a § 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall se

nast den 1 augusti det fötsta året jakten är 
avsedd att bedriv~ för älgvårdsområdets 
räkning ansöka hos landskapsstyrelsen om 
tillstånd till jakt på älg. 

Landskapsstyrelsen beviljar älgvåms
området en tillståndskvot för tre år åt gång
en. 

33b § 
.hktledaren för varje enskilt jaktområde 

skall årligen senast den 1 juni ansöka hos 
jalrtvårdsföreningens styrelse om tillstånd 
till jakt på älg. Jaktvårdsföreningens styrel
se beviljar jaktområdet tillstånd att fälla älg 
inom ramarna för älgvårdsområdets till
ståndskvot 

33c § 
I jaktvårdsföreningens styrelses beslut 

i ett älgjakfsärende får ändring sökas hos 
landskapsstyrelsen genom besvär. Ändring 
får sökas innan jakten inleds av jaktledaren 
för det jaktområde beslutet avser. 



35 § 
Vid älgjakt skall finnas en jaktledare. 
Det ankommer på jaktledare att 

I) planerajakten så att villkoren i jakttill
ståndet samt bestämmelserna om älgjakt 
beaktas; 
2) se till att de skyttar som deltar i jakten 
använder .vapen och patroner som uppfyller 
föreskrivna krav och att de medför jaktkort 
samt tillstånd att bära vapen; 
3) se till att hundförare medför jaktkort; 
4) kontrollera att de som deltar i jakten har 
kännedom om villkoren i tillståndet och om 
övriga erforderliga bestämmelser rörande 
jakten; 
5) meddela dem som deltar i jakten tillräck
liga och klara direktiv angående säkerhets
åtgärder samt 
6) vid jakt i sällskap personligen övervaka 
och vid annan jakt på annat sätt ombesörja 
och försäkra sig om att säkerhetsdirektiven 
och bestämmelserna rörande jakten iakttas. 

Den som deltar i älgjakt är skyldig att 
rätta sig efter de direktiv rörande jakten 
som jaktledaren meddelar, vid äventyr att 
han förlorar sin rätt att delta i jakten. 

Vad i denna paragraf är föreskrivet om 
jaktledare gäller även ersättare som trätt i 
hans ställe. 
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Om jaktvrumföreningem styrelse inte 
inom utsatt tid behandlar en ansökan om 
tillstånd till jakt på älg kan sökanden föra 
ärendet vidare till landskapsstyrelsen. LJm.. 
dskapmtyrelsen skall i jaktvårdsföreningem 
ställe prova ansökan. 

35 § 
Vid älgjakt skall finnas en ordinarie 

jaktledare samt vid behov en eller flera 
ersättare. Ernätiaren leder jakten vid den 
ordinarie jak1fedarem frånvaro samt leder 
jakten i en grupp parnllellt med den ordina
rie jaktledaren då älgjakt utöv~ parallellt i 
flera grupper inom samma jakto~. 

Det ankommer på en ordinarie jaktleda
re att 
1) planera jakten så, att villkoren i jakttill
ståndet och bestämmelserna om älgjakt be
aktas, 
2) lämna redovisning till landskapsstyrelsen 
över de fällda djuren och be1ala f~tställda 
avgifter, 
3) undemitia jaktvårdsföreningem styrelse 
om älg ·fällts med avvikelser från gällande 
tills1åndsvillk0r eller om förändringar i jakt
riitten ägt rum, 
4) se till att de skyttar som deltar i jakten 
medför jaktkort, tillstånd att bära vapen, 
intyg över avlagt skjutskicklighetsprov och 
att de använder vapen och patroner som 
uppfyller föreskrivna krav, 
5) se till att hundförare medför jaktkort, 
6) kontrollera att de som deltar i jakten har 
kännedom om villkoren i tillståndet och om 
övriga erforderliga bestämmelser rörande 
jakten, 
7) meddela dem som deltar i jakten tillräck
liga och klara direktiv angående säkerhets
åtgärder samt 



36 § 
Alla som bedriver älgjakt skall använda 

huvudbonad eller överdrag på sådan i röd 
eller orange färg, samt klart synlig väst, 
rock eller annat liknande klädesplagg. 

74 § 

I landskapslagen om rovdjurspremier i 
landskapet Åland (28/57) finns bestämmel
ser om premier för dödande av vilt. 

I landskapslagen om ersättande av ska
dor, förorsakade av hjortdjur (52/74) finns 
bestämmelser om bidrag för vissa skador 
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8) vid jakt i sällskap personligen övervaka 
och vid annan jakt på annat sätt ombesörja 
och försäkra sig om att säkemeten och be
stämmelserna rörande jakten iakttas. llkt
ledaren behöver dock inte pernonligen över
vaka jakt som uteslutande sker från jaktsits 
eller jakt på odlingsområde för undvikande 
av skada på specialodling. 

Om den som deltar i älgjakt inte rättar 

sig efter de direktiv rörande jakten som 
jaktledaren meddelar kan jaktledaren fö1bju
da personen i fråga att delta i jakten. 

Då en ersättare leder jakten i den onli
ruuie jaktledarens franvaro har han samma 

ansvar som den ominarie jaktledaren. Då en 
ersättare leder jakten parallellt med den 
mdiruuie jaktledaren gäller för ersättaren 
bestämmelserna i 2 mom., punkterna· 1 och 
4 - 8 samt 3 mom. i tillämpliga delar. 

36 § 
Den som med vapen deltar i älgjakt 

skall besitta sådan skjutsldcklighet som 
enligt landskap;styrelsens bestämmelser 
eri'onlrns för att bedriva älgjakt 

Alla som deltar i älgjakt skall använda 
huvudbonad eller överdrag på sådan i rött 
eller orange färg samt väst, rock eller lik
nande klädesplagg som har en fran naturen 
klart avvikande fåJg. 

74 § 
(upphävs) 
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som orsakats av hjortdjur. 

Denna lag trader i kraft den 
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LANDSKAPSFÖRORDNING 
om jakt på älg 

Med stöd av 75 §jaktlagen för landskapet Åland (31/85) stadgas: 

1 § 
Jaktledaren för varje jaktområde skall senast den 1 juni det år jakten är avsedd att 

bedrivas lämna in en ansökan till jaktvårdsföreningens styrelse om tillstånd till jakt på 
älg. Till ansökan skall fogas en utredning varav framgår att sökanden innehar jakträtt 
enligt 4 eller 6 §§ eller att sökanden skriftligen erhållit rätt till älgjakt av innehavaren 
av sådan jakträtt. Av utredningen skall vidare framgå att jaktområdet består av ett 
sammanhängande område om minst 2000 hektar, vilket med hänsyn till utformning och 
övriga förhållanden är väl lämpat för älgjakt. 

Om området företrädesvis består av holmar kanjaktvårdsföreningens styrelse medge 
undantag från kravet på att området skall vara sammanhängande. 

Jaktsområdet skall vara tydligt utmärkt på karta i skala 1:20 000. I ansökan skall 
anges namnen på de personer som är jaktledare. 

2§ 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall, på basen av jaktområdenas ansökningar, senast 

den 1 augusti det första året jakten är avsedd att bedrivas lämna in en ansökan till 
landskapsstyrelsen om tillstånd till jakt på älg. Ansökan skall göras på av landskapssty
relsen fastställd blankett. 

Av ansökan skall framgå vilka åtgärder för älgstammens vård och utveckling som 
jaktvårdsföreningen avser vidta under treårsperioden. Till ansökan skall fogas en karta 
i skala 1 :50.000 varpå jaktområdet har utmärkts. 

3 § 
I landskapsstyrelsens tillstånd skall anges det antal djur som f'ar fällas under 

treårsperioden. Därtill skall ytterligare föreskrivas villkor angående djurens ålder och i 
fråga om vuxna djur kan villkor föreskrivas även angående deras kön. 

4§ 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall senast fjorton dagar före älgjakten inleds 

skriftligen meddela jaktområdena hur många djur respektive jaktområde beviljats 
tillstånd att fälla. 

Av tillståndet skall framgå det antal vuxna cljur och kalvar som f'ar fällas. I fråga 
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om vuxna djur kan villkor föreskrivas angående deras kön. Tillstånd att fälla vuxet djur 
innebär alltid rätt att i stället fälla älgkalv. Med älgkalv avses älg som är född under det 
kalenderår som jakten sker. 

Av tillståndet skall dessutom framgå: 
1) uppgifter om av landskapsstyrelsen fastställda avgifter för fällda djur samt betahrings
tidpunkten för avgifterna, 
2) uppgifter om landskapsstyrelsens anvisningar om hur jaktresultatet skall redovisas till 
landskapsstyrelsen, 
3) anvisningar om hur jaktresultatet skall meddelas jaktvårdsföreningens styrelse, 
4) direktiv angående åtgärder då awikelse från tillståndsvillkoren har skett, 
5) hur ändrade jakträttsförhållanden skall underrättas styrelsen san1t 
6) besvärsanvisning. 

Jaktvårdsföreningens styrelse ansvarar för att tillståndskvoten fördelas mellan 
jaktområdena på ett sådant sätt att såväl älgvårdens som jaktutövarens intressen 
tillvaratas på bästa sätt. 

5 § 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall varje år innan jakten inleds meddela lands

kapsstyrelsen, polisen och sjöbevakningen hur älglicencema fördelats mellan jaktom
rådena. Jaktvårdsföreningens styrelse skall även meddela vilka personer som enligt 
tillstånden är jaktledare. 

6 § 
Jaktvårdsföreningens styrelse kan besluta att en viss del av licenskvoten som 

tilldelats jaktsområdet kan utnyttjas för jakt på odlingsområde för att undvika skada på 
specialodling. Jakten f'ar i sådant fall inledas tidigast den 15 september. 

Odlingsområdet skall utmärkas på den karta som bifogas till jaktområdets ansökan 
om tillstånd att fälla älg. 

Med odlingsområde avses åker samt kringliggande område inom 100 meter från 
åkerns kanter. 

Denna förordning träder i kraft den 

Mariehanm den 

ROGER JANSSON 
lantråd 

Gun Carlson 
föredragande ledamot 



ÄLGVÅRDSOMRÅDE 
= Jaktvårdsfö:reningens verksamhetsområde 

JAKTOMRÅDE 

Jaktlag 

JAKTOMRÅDE 

JAKTOMRÅDE 

JAKTOMRÅDE 

ÄLGV ÅRDSOMRÅDE: kan delas in i flera 
jaktområden om 
minst 2000 ha 

JAKTOMRÅDE: kan bestå av flera jaktlag 




