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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring ·av de bestämmelser i 

jaktlagen för landskapet Åland som gäller förbjudna fångstredskap och fångstmetoder. 

Ändringen föranleds av EG:s direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter (92/43/EEG). 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med några mindre ändringar i 

fönydligande syfte. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 9 september 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 

ordföranden Ronald Boman, ledamöterna Lisbeth Eriksson och Tudeer samt ersättaren 

Sjölund. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det 1 

framställningen ingående, 

lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 47 §jaktlagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

47 § 

Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångstredskap och fångstmetoder: 

1) sprängladdningar, 

2) gifter och förgiftade beten eller beten som innehåller ett bedövande ämne, dock 

får i byggnader, inom gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på 

avstjälpningsplatser och vid fiskodlingsanstalter gift och giftbeten användas för dödande 
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av möss, råttor och sorkar, 

3) elektriska anordningar som kan bedöva eller döda, 

4) konstgjorda ljuskällor, anordningar för belysning av viltet samt för nattskytte 

avsedda siktanordningar vilka elektroniskt förstärker eller förändrar bilden, dock får 

konstgjorda ljuskällor användas vid eftersök av skadat vilt, 

5) bandspelare eller härmed jämförbara anordningar för ljudåtergivning, 
6) speglar och andra bländande föremål, 

7) fågellim och fågelnät, 

8) spjut eller pil, 

9) gasning eller uträkning, 

10) levande djur som lockbete, 

11) gropar och snaror, som har försetts med skjutvapen eller spjut eller något annat 

härmed jämförbart redskap samt andra motsvarande fångstanordningar som är farliga 

för människor eller husdjur, 

12) saxar, dock får saxar utlagda på minst en meters djup användas för att fånga 

gråtrut och havstrut samt 

13) fällor, dock får fällor användas för att fånga gråtrut, havstrut, bisamråtta, 
kråka, mink, mårdhund, mård, grävling, möss, råttor, räv, sorkar och förvildad katt. 

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 12 november 1996 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


