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landskapsstyrelsen ges i rorslaget möjlighet att i landskapsförordning utfä.rda be
stämmelser om vilka arter av vilt som får jagas och under vilken tid av året jakt får 
bedrivas på ifrågavarande :arter samt om de områden där jakt får bedrivas. Ett liknande 
bemyndigande föreslås i fråga om tider för när olika slag av hundar får användas och 
om tider när hundförbud skall råda i marker där det finns vilt. 

Vid fågeljakt förbjuds nattkikarsikte, fågellim och fågelnät, levande djur som lockbete, 
speglar, gasning och utrökning samt hel- eller halvautomatiska vapen vilkas magasin 
kan laddas med fler än två patroner. 

För att förbättra säkerheten vid jakt och minska risken för skadskjutning av vilt föreslår 
landskapsstyrelsen att det i jägarexamen införs ett nytt krav, rörande hantering av 

skjutvapen. 

De föreslagna ändringarna föranleds bland annat av hemställan från lagtinget och av 

EG:s direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG). 

Förutom ändringarna i jaktlagen föreslås även landskapslagen om rovdjurspremie i 
landskapet Åland upphävd, en lag som inte har tillämpats ~.dan år 1990. 

Lagförslagen skall träda i kraft så fort som möjligt. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att framställningen skall antas efter en mindre ändring. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

I framställningen föreslås att bestämmelser om vilka arter av vilt som får jagas~ om 
jakttider och om jaktområden skall överföras från jaktlagen till landskapsförordning. I 
sitt betänkande över ltm Bengt Hägers lagmotion om ändring av jaktlagen för 
landskapet Åland {bet. nr 12/1993-94) sägs: "Utskottet ställer sig dock inte främmande 
inför tanken på att landsk.apsstyrelsen vid en framtida ändring av jaktlagen skulle 
överväga att i lagen inta ett stadgande enligt vilket bestämmelser om jakttider skall ingå 
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i landskapsförordning". Utskottet finner således den föreslagna ändringen positiv i 
synnerhet som lagen därigenom bättre får antas svara mot EG:s s.k. fågeldirektiv. 

Utskottet har övervägt huruvida det vore ändamålsenligt att i lagen inta en bestämmelse 
om att landskapsstyrelsen skall höra jägarnas intresseorganisation innan förordningen 
antas. Eftersom jägarna på Åland saknar en central organisation som kan föra den 

samlade jägarkårens talan har utskottet dock inte funnit det ändamålsenligt att i detta 

skede inta en sådan bestämmelse. 

Vidare har utskottet öveivägt om det med beaktande av att det i landskapet årligen 

släpps ut betydande mängder bly i naturen vore befogat att i lagen införa förbud mot 
användning av blyhagel vid fågeljakt. Enligt vad utskottet fått erfara överväger man i 
såväl riket som Sverige att införa motsvarande förbud. Utskottet har valt att i detta 

skede inte föreslå en sådan ändring men uppmanar landskapsstyrelsen att vid en 

framtida översyn av jaktlagen överväga ändamålsenligheten av att införa ett dylikt 

förbud. Vid en så.dan översyn bör även uppmärksammas att det i jaktlagens 5 och 21 

§ § finns hänvisningar till en i riket upphävd lag. 

Landskaps lagen om lindring av jaktlagen ftJr landskapet Åland 

Deta(jmotivering 
48 § I framställningen sägs att vid jakt inte får användas luftgevär eller därmed 
jämförbart vapen eller hagelgevär med automatisk omladdning, om vapnet kan laddas 

med mer än tre hagelgevärspatroner. Sådana vapen får enligt framställningen inte heller 

användas vid jakt på fägel. Vid fågeljakt är dessutom hel- eller halvautomatiska vapen 
vilkas magasin kan laddas med fler än två patroner, förbjudna. 

Enligt utskottets åsikt bör helautomatiska skjutvapen och sådana halvautomatiska 

skjutvapen vars magasin kan laddas med mer än två patroner inte överhuvudtaget vara 

tillåtna vid jakt varför utskottet föreslår en sammanslagning av paragrafens 3 och 4 

mom. till ett nytt 3 mom. enligt vilket sådana vapen förbjuds vid sidan av luftgevär. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 26 april 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört naturvårdskonsulenten Håkan Kulves. 

Ledamöterna Abrahamsson och Häger har inte till alla delar kunnat omfatta 

betänkandets motivering och fogar därför gemensam avvikande åsikt till betänkandet. 
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, vice ordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i 
framställningen ingående atldra 
lagförslaget oförändrat samt 

att Lagtinget antar det i 
framställningen ingående första 

lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

20, 41, 42, 45 och 47 §§ 

(Lika som i framställningen). 

48 § 

(1-2 mom. lika som i framställningen). 
Vid jakt får inte användas luftgevär eller därmed jämförbart vapen. Vid jakt f<lr 

inte heller anvlbulas automatiska skjutvapen eller sådana halvautomatiska skjutvapen 
vilkas magasin kan laddas med fler an tvd patroner. 

(4-5 mom. lika som i framställningens 5 och 6 mom.). 

50 och 54 §§ 

(Lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)., 

Mariehamn den 16 maj 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 



Avvikande åsikt 

Undertecknade anser, att nedananförda text borde ha medtagits i näringsutskottets 

betänkande över landskapsstyrelsens framställning nr 35/ 1994-95 om ändring av 

jaktlagstiftningen: 

Näringutskottet finner det med hänsyn till tidigare ställningstaganden i lagtinget påkallat, 

att landskapsstyrelsen, så snart föreliggande ändring av jaktlagen trätt i kraft, via 

förordning verkställer en kännbar tidigareläggning av harjaktens inledning samt en sådan 

förbättring av möjligheterna till träning med drivande hund, att åländska hundar får 

möjlighet att med framgång tävla i jaktprovssammanhang med hundar från angränsande 

regioner. 

Maiiehamn den 16 maj 1995 


