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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1984-85
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till
landstinget med förslag till jaktlag för landskapet
Åland.
Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 9/ 1984-

85. Utskottet, som i ärendet hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, miljövärdsintendenten Håkan Kulves och polismästaren Björn Andersson samt inbegärt utlåtande frän
lagutskottet beträffande såväl framställningens som betänkandets 2 kap. angående
jakträttsbestämmelserna, får i anledning härav anföra följande.
Stora utskottet har i stort omfattat lag- och ekonomiutskottets betänkande, varför de
ändringar som föreslås närmast är av språklig art eller i förtydligande syfte. Dock har
utskottet föreslagit vissa principiella ändringar beträffande jakträtten, vartill utskottet,
i motsats till lag- och ekonomiutskottet, inte ansett att en jaktfri period vid sjöfågeljakt,
under tidsperioden 16-30 april, är påkallad. Vidare har utskottet ansett att jakt pä
sjöorre skall tillåtas under de tidsperioder då jakt på alfågel får bedrivas.
Lagutskottets utlåtande bifogas betänkandet.
Detalj motivering.
4 § 1 mom. Utskottet förenar sig, till denna del, i lagutskottets utlåtande och därvid
anförda motiveringar.
2 mom. Utskottet förenar sig, till denna del, i lagutskottets utlåtande och därvid anförda
motiveringar, varför framställningens 2 mom. utgår och framställningens 3 mom. blir
nytt 2 mom.
6 § 1 mom. Utskottet konstaterar att jakträtt, såsom huvudregel, bör upplåtas medelst
formbundet arrendeavtal, men att lagen även bör möjliggöra en upplåtelse av jakträtt
utan iakttagande av de formkrav som gäller för arrendeavtal. Härvid anser utskottet
dock att dylik formfri upplåtelse endast skall vara möjlig då fråga är om enstaka
tillfällen eller kortare tidsperioder.
2 mom. Utskottet har efter omröstning (7 -2) beslutat omfatta betänkandets förslag.
Utskottets minoritet (Sagulin och Öberg), ansåg att framställningens förslag skulle

- 2-

omfattas, dock så att sista meningen skulle ha fått följande lydelse:
Företräde kan ges person, som saknar jakträtt och inte tidigare arrenderat jakträtt på
område som tillhör landskapet.
Utskottets minoritet anförde såsom motivering att alla landskapets invånare skall
åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter oberoende av bosättningsort, vad avser
landskapets marker och rätten att bedriva jakt på desamma.
9 §, Utskottet omfattar inte tanken att samtliga fång skall vara jämställda så.vitt gäller
ny ägares bundenhet av jaktarrendeavtal som ingåtts av hans fångesman. Utskottet anser
det på.kallat att olika regler skall gälla vid vederlag underkastade fång å. ena sidan och
vederlagsfria fång å andra sidan. Vid sistnämnda typer av fång har ny ägare de facto
erhållit lägenheten utan vederlag varför skäl inte föreligger att tillerkänna honom
samma starka ställning gentemot innehavaren av jaktarrende som vid vederlag underkastade fång. Vidare anser utskottet att de avtalsrättsliga reglerna skulle rubbas för det fall
att ny ägare, som förvärvat lägenheten medelst arv eller testamente, inte skulle vara
bunden av ingånget jaktarrendeavta1, enär innehavaren av jakträtten, i dessa fall, inte
kan göra gällande eventuella ersättningsansprå.k till följd av förtida upphört avtal,
gentemot den ursprungliga arrendegivaren. Vidare anser utskottet, i enlighet med
lagutskottets utlåtande, att det i upplysande syfte, i lagtexten, bör hänvisas till vad om
intecknat arrendeavtals bestånd är gällande.
15 § 2 mom. Utskottet har dels vidtagit en språklig rättelse och dels önskat klarlägga

lagtexten så att utrymme för misstolkningar inte skall föreligga. Så.ledes skall det vara
tillåtet att utsätta vettar, exempelvis för fotografering, utan att jakt därigenom skall
anses ha på.börjats.
18 §, Utskottet har vidtagit rättelser av språklig karaktär.
20 §, Utskottet har inte ansett att tillräckliga motiv anförts för att införa en jaktfri
period under tiden 16.4 - 30.4, ej heller att förbjuda jakt på sjöorre, vilken jakt enligt
utskottets uppfattning lämpligen kunde äga rum under de tider jakt på. alfågel får
bedrivas.
Utskottet har vidare, av praktiska skäl, ansett att jakt på hane av ejder skall vara
tillåten under tiden 10.4 - 15.4, såvida landskapsstyrelsen inte annorlunda besluter. Detta
enär det visat sig att landskapsstyrelsen, under senare år, regelbundet fattat beslut,
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Utskottets minoritet (Sagulin och Wilhelms) har i enlighet med lag- och ekonomiutskottets betänkande, och därvid anförda motiveringar, ansett att det vid vårjakt på sjöfågel
bör föreligga en jaktfri period under tiden 16.4 - 30.4.
Utskottets minoritet (Johansson, Sagulin, Wilhelms och Öberg) har i enlighet med
framställningens detaljmotivering ansett att sjöorren skall totalfredas.
Ledamoten Sagulin anmälde avvikande åsikt, vad avsåg jakten på hane av ejder, och
ansåg hon härvid att framställningens lagtext borde omfattas enär tillräckliga motiveringar för en ändring inte anförts.
25 § 2 mom. Utskottet anser att ett nu aktuellt beslut skall underställas landskapsstyrel-

sens prövning och inte, såsom i framställningen föreslås, landskapsstyrelsen för fastställelse, enär beslut endast kan underställas landskapsstyrelsen för fastställelse av den som
fattat ifrågavarande beslut.
26 § l mom. Utskottet har dels vidtagit rättelser av språklig karaktär och dels efter
omröstning (5-4) beslutat omfatta framställningens förslag.
Utskottets minoritet (Gustafsson, Roy Jansson, Lundberg och Nordlund) ansåg, i motsats
till framställningens förslag, att landstignings- och övriga förbud endast skall gälla fram
till den 15 juli.
2 mom. Utskottet har vidtagit rättelser av språklig karaktär.
30 § 2 mom. Utskottet, som omfattat framställningens förslag till lagtext, konstaterar
att en snabb och smidig handläggning är av nöden vid beviljandet av nu aktuella tillstånd
för att möjliggöra intentionerna i stadgandet.
31 § 1 mom. 2 punkten. Utskottet har efter omröstning (7-2) beslutat omfatta lag- och
ekonomiutskottets betänkande.
Utskottets minoritet (Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag skulle
omfattas enär ersättning kan erhållas ur allmänna medel för de skador som vikarsäl
åstadkommer i fiskodling, vilken omständighet i sig är ägnad att inte tillåta ett dödande
av vikarsälen då den inkommer i nu nämnd fiskodling.

- 432 § 2 mom. Utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat omfatta framställningens
förslag till lagtext.
Utskottets minoritet (Roy Jansson, Lundberg, Sagulin och Öberg) ansåg att markområdets storlek, från föreslagna 150 hektar, skall sänkas till 100 hektar, och anförde
minoriteten härvid såsom motivering att nämnda ändring skulle möjliggöra för flera
jägare att

idka

rådjursjakt,

utan

att

äventyra

den

för

tillfället

alltför

stora

rådjursstammen. Slutligen anförde minoriteten att ett område om 100 hektar är
tillräckligt stort för att "producera" rådjur i förhållande till förväntad avskjutning.
33 § 1 mom. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta lag- och ekonomiutskottets betänkande och därvid anförda motiveringar.
Utskottets minoritet (Johansson, Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag
skulle omfattas enär det ur viltbiologisk aspekt är viktigt att villkor föreligger om
djurens kön.
2 mom. Utskottet har vidtagit en rättelse av språklig karaktär.
34 §. Ledamoten Sagulin anmälde avvikande åsikt och ansåg att det i lagtexten borde
anges att betalningstidpunkten för avgift skall vara

förskott. Detta för att undvika

onödig byråkrati och onödigt indrivningsförfarande.
36 §. Utskottet har gjort en rättelse av språklig karaktär.
38 §. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta lag- och ekonomiutskottets
betänkande och därvid anförda motiveringar.
Utskottets minoritet (Johansson, Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag
skulle omfattas med motivering som anförts under 33 § 1 mom. i detaljmotiveringen.
42 § 2 mom. 2 punkten. Ledamoten Öberg anmälde avvikande åsikt och ansåg att
framställningens förslag till lagtext skulle godkännas, främst enär nackdelarna med att
tillåta jaktträning med drivande hund under tiden 15 september - 24 oktober på holme
vars areal inte överstiger 50 hektar vida överstiger de eventuella fördelar dylik
jaktträning kan innebära.
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6 punkten. Utskottet, som i 20 § ansett att jakt skall få bedrivas på sjöotrre och alfågel
under tiden 1.4 - 25.5, finner det ändamålsenligt att apporterande fågelhund skall få
användas vid jakt under tiden 15 mars - 25 maj.
43 §. Utskottet har vidtagit en rättelse av språklig karaktär.
44 § 2 mom. Utskottet har vidtagit rättelser av språklig karaktär.
45 § 2 mom. Utskottet har

förtydligande och i förenhetligande syfte gjort en smärre

ändring.
48 § 3 mom. Utskottet har dels klarlagt i lagtexten att fråga är om hagelgevärspatroner
och dels efter omröstning (7-2) beslutat omfatta lag- och ekonomiutskottets förslag till
antal hagelgevärspatroner och därvid anförda motiveringar.
Utskottets minoritet (Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag till antal
hagelgevärspatroner skulle omfattas enär ett större antal hagelgevärspatramier är ägnade
att medföra okynnesskjutande

samt då det framkommit att ett stort 2:1tal jägare

förespråkar två hagelgevärspatroner såsom varande ett tillräckligt och ämrlamålsenligt
antal.
4 mom. Ledamoten Öberg anmälde avvikande åsikt och ansåg att momentet. skulle utgå
enär allvarlig risk för hörselskador föreligger och då tillräckliga motiver.lingar för att
förbjuda användning av ljuddämpare inte föreligger.
56 § 1 mom. 4 punkten. Ledamoten Wilhelms anmälde avvikande åsikt och ansåg att

denna punkt skulle strykas enär risk föreligger att det ringa anslag som tilldelas
jaktvårdsföreningarna härigenom ytterligare skulle minskas.
62 § l

mom. Utskottet har gjort en ändring i förtydligande syfte

enlighet med

lagutskottets förslag till lag- och ekonomiutskottet.
2 mom. Utskottet har gjort en rättelse av språklig karaktär.

63 § l mom. Utskottet, som i likhet med lag- och ekonomiutskottet inte ansett att envar
skall

ha

rätt

att

förstöra

olovligen

utsatt

eller olovlig fångstanordning eller

- 6förgiftat bete, anser dock att lagen bör möjliggöra, då det av omständigheterna är
påkallat, någon form av oskadliggörande av dylik anordning eller dylikt bete, utan att
därigenom förstöra eventuellt bevismaterial.
64 § 1 mom. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta lag- och ekonomiutskottets betänkande och därvid anförda motiveringar.
Utskottets minoritet (Johansson, Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag
skulle omfattas vad avser bestämmelsen om djurens kön, varvid minoriteten åberopade
sitt ställningstagande under 33 § 1 mom. och därvid anförda motiveringar.
2 mom. Utskottet har vidtagit en ändring i klarläggande syfte.
65 § 1 mom. 2 punkten. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat omfatta lag- och

ekonomiutskottets betänkande och därvid anförda motiveringar.
Utskottets minoritet (Johansson, Sagulin och Öberg) ansåg att framställningens förslag
skulle omfattas med hänvisning till minoritetens ställningstagande under 33 § 1 mom. och
därvid anförda motiveringar.
3 punkten. Utskottet omfattar vad lagutskottet anfört i sitt utlåtande till lag- och
ekonomiutskottet och anser att hållbara motiveringar inte anförts för att frångå
lagutskottets tolkning till denna del.
66 §. Utskottet konstaterar att benämningen målsägare är ett föråldrat ord för den vars
rätt kränkts genom brott och att man numera använder sig av benämningen målsägande
och finner utskottet på denna grund det ändamålsenligt att i lagtexten använda sagda
benämning.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att landstinget måtte antaga lagförslaget
lydelse:
Jaktlag
för landskapet Åland.

följande
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(Ingressen som i framställningen).
1 kap.
Allmänna bestämmelser.

1-3 §§,
(Som i framställningen).
2 kap.
Jakträtt.

4 §,
Rätten att idka jakt på visst område tillkommer områdets ägare, såvida inte annat
följer av denna lag. Med ägare av område jämställs i denna lag den som med ständig
besittningsrätt innehar område (uteslutn.).
(2 mom. uteslutn.)
I avtal om arrende av fast egendom innefattas jakträtt endast om så uttryckligen
överenskommits.
5 §,

(Som i framställningen).

6

§,

Den som i enlighet med bestämmelserna i 4 § innehar jakträtt kan utarrendera eller,
för enstaka tillfälle, på annat sätt upplåta denna rätt, om inte annat följer av denna lag
eller särskilda bestämmelser.
(2 mom. lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
7-8 §§,
(Som i framställningen).
9 §,

Avtal om jaktarrende kan hävas av den, som förvärvat äganderätt till lägenhet genom
frivilligt köp, i utmätningsväg eller vid försäljning på. grund av konkurs, genom byte eller
annat därmed jämförligt fång mot vederlag, om vid lägenhetens överlåtelse förbehåll
inte gjorts beträffande arrendeavtalets fortbestånd, senast inom tre månader efter det
avtalet förelades honom. Sker ombyte av ägare på grund av gå.va, arv eller testamente,
är avtal om jaktarrende bindande gentemot den nya ägaren.
Angå.ende intecknat arrendeavtals bestånd gäller vad därom är särskilt stadgat.
10-11 §§,
(Som i framställningen).
3 kap.
Utövande av jakträtt.

12 §,

- 8(Som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
13-14 §§,
(Som i framställningen).
15 §,
(1 mom. som i framställningen).

Jakt anses ha påbörjats om någon av bestämmelserna i l mom. inte följts, om hund
förts på spår eller om bulvan, vette, fälla (uteslutn.), sax eller annat fångstredskap
utsatts, i avsikt att bedriva jakt.
16 §,

(Som i framställningen).
4 kap.
Inplantering av vilt och anläggande av vilthägn.
17 §,

(Som i framställningen).
18 §,

Den som önskar anlägga vilthägn skall ansöka om tillstånd hos landskapsstyrelsen. I
samband med beviljandet av tillstånd kan landskapsstyrelsen meddela direktiv (uteslutn.)
hur hägnet skall anläggas och underhållas samt (uteslutn.) hur djur i hägnet skall skötas.

5 kap.
Jakttider.
19 §.

(Som i framställningen).
20 §.

Jakt får under nedan nämnda tider bedrivas på följande arter:
Jakttider

Arter

hela året

kråka,

fiskmås,

grå trut,

silltrut,

fälthare,

mink,

havstrut,
bisam,
mårdhund,

vitsvansad hjort, möss, råttor
och sorkar samt djur som rymt
från vilthägn, om arten inte
förekommer i vilt tillstånd

15.3 - 15.4.

(uteslutn.) hane av knipa och
storskrake

1.4 - 25.5.

alfågel och sjöorre

- 9hane av ejder, såvida inte

10.4 - 15.4

landskapsstyrelsen annorlunda
besluter
(uteslutn.) morkulla samt hane

1.5 - 25.5

av knipa, storskrake,
småskrake, ejder, svärta och
vigg
1.7 - 15.4

räv

1.9 - 31.10

rådjur enligt särskilt tillstånd

1.9 - 31.12

gräsand, skedand, bläsand,
stjärtand,kricka,

ärta,

vigg, knipa, brunand, alfågel,
sjöorre, storskrake, småskrake,
morkulla, ringduva, järpe och
orre
15.10 - 20.12

älg enligt särskilt tillstånd

25.10 - 15.2

skogshare.
21-24 §§.

(Som i framställningen).
25 §.
(1 mom. som i framställningen).

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 mom., kan underställa beslutet
landskapsstyrelsens prövning inom 30 dagar räknat från den dag han erhöll kännedom om
beslutet på sätt i jaktvårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkännagivande av
föreningens mötesbeslut. I landskapsstyrelsens beslut får ändring inte sökas.
26 §.

Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp med eller utan intilliggande
vattenområde nödvändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan landskapsstyrelsen,
såvida områdets ägare det begär, förordna att området skall utgöra fågelskyddsområde.
När beslut fattas (uteslutn.) att förordna område till fågelskyddsområde skall samtidigt
beslut fattas (uteslutn.) att det inom området under tiden 15 mars - 31 juli vid vite är
förbjudet att landstiga och, om även vattenområde ingår, förbjudet att med högre

- 10 hastighet än 7 knop framföra motorbåt och annan liknande motordriven farkost.
Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp och intilliggande vattenområde
nödvändig för sälstammarnas bevarande kan landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare
det begär, förordna att området skall utgöra sälskyddsområde. När beslut fattas
(uteslutn.) att förordna område till sälskyddsområde skall samtidigt beslut fattas
(uteslutn.) att vistelse inom området utan landskapsstyrelsens tillstånd vid vite är
förbjuden.
27 -29 §§.
(Som i framställningen).
6 kap.
Jakt i syfte att förhindra skada och olägenhet.
30 §.

(Som i framställningen).

31 §.
(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(2 mom. som i framställningen).
7 kap.
Jakt på rådjur och älg.

32 §.
(l mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(2 mom. som i framställningen).
33 §.

(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

Ansökan om tillstånd till jakt på älg skall inges till landskapsstyrelsen senast den 1
september det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall vara fogad utredning
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 skriftligen erhållit rätt till älgjakt, samt karta i
skala 1:20.000 varpå området har utmärkts. 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 jakt även inom ett område som understiger 500 hektar.
(3 mom. som i framställningen).
34 §

(Som i framställningen).
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(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(2 och 3 mom. som i framställningen).
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.
37 §.

(Som i framställningen).
38 §.

(Som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
39 §.

(Som i framställningen).
40 §.
(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(2 mom. som i framställningen).
8 kap.
Tillsyn över hund och katt.
41 §.
(1 och 2 mom. som i framställningen).

42 §.
(1 mom. som i framställningen).

Utan hinder av vad i 41 § 1 och 2 mom. är föreskrivet får hund som är lämplig för
ändamålet av jakträttsinnehavare eller med dennes medgivande användas enligt följande:
1) drivande hund som avses i 1 mom. vid jakt på älg under den tid älg får jagas enligt
bestämmelserna i 20 §, vid jakt på rådjur under tiden l september - 31 oktober samt vid
jakt på vitsvansad hjort under tiden 1 september - 15 februari;
2) drivande hund vid jaktträning under tiden 15 september - 24 oktober på holme vars
areal inte överstiger 50 hektar eller på område som godkänts av landskapsstyrelsen;
3) älghund vid jaktträning eller jakt under tiden 20 augusti - 20 december;
4) stående, stötande eller apporterande hund vid jaktträning eller jakt på fågel under
tiden 20 augusti - 31 december;
5) skällande fågelhund vid jakt eller jaktträning under tiden 20 augusti - 31 december;
6) apporterande fågelhund vid jakt under tiden 15 mars - 25 maj;
7) för ändamålet särskilt dresserad hund vid jakt på vildmink under tiden 20 augusti 15 mars;
8) grythund under tiden 1 juli - 15 april;
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annat viltvårdsändamål eller dressyr, om hunden står under förarens kontroll;
10) under hela året hund som deltar i tävling som ordnats med tillstånd av
landskapsstyrelsen;
11) under hela året hund som dresserats särskilt för att valla husdjur eller annan
särskilt dresserad brukshund som används i tjänsteuppdrag; samt
12) under hela året hund som är yngre än tre månader.
(3 mom. som i framställningen).
43 §.

Har vid jakt med hund drevet eller skallet avlägsnat sig från jaktområdet och inte
återvänt inom en halv timme, skall hunden hämtas från det främmande jaktområdet. Om
(
\

vapen medförs när hunden hämtas, skall detta hållas oladdat och öppet. Den som äger
eller innehar det främmande området, jakträttsinnehavaren samt för området tillsatt
jaktövervakare är dock berättigad att omedelbart avbryta drevet eller skallet och
avlägsna hunden från området.
44 §.
(1 mom. som i framställningen).

Den som i enlighet med bestämmelserna i l mom. omhändertagit hund skall snarast
möjligt underrätta ägaren därom, om ägaren är känd, eller i annat fall göra anmälan
därom hos polismyndighet. Ägaren har rätt att återfå hunden, om han åt tillvaratagaren
utger lösen och ersättning

för

utfodring

av

hunden

för

varje

dag

den

varit

omhändertagen. Lösen och ersättning för utfodring av hunden, vilkas storlek fastställs av
landskapsstyrelsen, skall vid äventyr att hunden tillfaller tillvaratagaren erläggas inom
sju

dagar från det ägaren underrättats angående omhändertagandet eller, om anmälan

gjorts hos polismyndighet, inom fjorton dagar från det anmälan gjorts, underrättelsedagen respektive anmälningsdagen oräknad.
45 §.
(1 mom. som i framställningen).

Innan i l mom. avsett beslut fattas skall hundens ägare, om ägaren är känd, i mån av
möjlighet kontaktas. Efter det att hunden avlivats skall ägaren om möjligt underrättas.
46 §.

(Som i framställningen).
9 kap.
Fångstredskap och fångstsätt.
47 §.

(1 mom. som i framställningen).

(2 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
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(4 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
48 §,
( 1 och 2 mom. som i framställningen).
Vid jakt får inte användas luftgevär eller därmed jämförbart vapen. Vid jakt får inte
heller användas hagelgevär med automatisk omladdning, om vapnet kan laddas med fler
än tre hagelgevärspatroner.
(4 och 5 mom. som i framställningen).
49-51 §§.

(Som i framställningen).
10 kap.
Innehav av vilt och handel med vilt.
52-53 §§,
(Som i framställningen).
11 kap.
Jaktkort.
54 §.
(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(2-5 mom. som i framställningen).
55-56 §§.
(Som i framställningen).
12 kap.
Jakt myndigheter och jaktvårdsföreningar.
57-60 §§.
(Som i framställningen).
13 kap.
Påföljdsbestämmelser.
61 §.
(Som i framställningen).
62 §.

Den som har omhändertagit egendom med stöd av bestämmelserna i 61 § skall
ofördröjligen överlämna egendomen

till polismyndighet. Egendomen

skall förvaras

~

polismyndigheten tills domstol avgjort ärendet. Om hund har omhändertagits skall dock
bestämmelserna i 44 § 2 mom. iakttas, likväl så att lösen erläggs i enlighet med vad i
r ikslagstif tning fastställts.
Utan hinder av vad i l mom. sägs får jakträttsinnehavare som har omhändertagit
vapen eller andra jaktredskap med stöd av bestämmelserna i 61 § 2 mom., om han inte
önskar att åtal väcks för olovlig jakt, behålla dessa till dess ägaren styrkts sin identitet
och erlagt en i enlighet med rikslagstiftning fastställd lösen. Angående omhändertagan-
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egendomen inom en månad efter det att polismyndigheten underrättades angående
omhändertagandet, tillfaller denna jakträttsinnehavaren.
63 §.

Den som anträffar olovligen utsatt eller olovlig fångstanordning eller förgiftat bete
har rätt att oskadliggöra eller omhänderta anordningen eller betet. Han får även
omhänderta katsa eller ryssja som är öppen ovanför vattenytan samt fiskeredskap som
utsatts på land så att vilt kan fastna i det.
(2 mom. som i framställningen).
64 §.
(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

Den som under jakt inte medfört jaktkort och senast den tredje dagen därefter hos
polismyndighet visar att han vid tidpunkten för jakten innehade giltigt jaktkort skall inte
åtalas, om det av omständigheterna framgår att underlåtenheten berott på tillfälligt
förbiseende.
65 §.

Den som
1) i strid med denna lag idkar jakt med direkt tillhjälp av maskindrivet fortskaffningsmedel eller ljudframkallande maskin;
2) i strid med denna denna lag uppsåtligen dödar, sårar eller fångar älg eller rådjur
utan tillstånd eller vid tillståndsjakt på älg eller rådjur uppsåtligen bryter mot
föreskrifter som gäller jaktområdet, antalet djur som får fällas, djurens ålder eller andra
tillståndsvillkor; eller
3) bedriver i 64 § l mom. 1-5 punkterna avsedd verksamhet i betydande utsträckning
eller så att handlingen, med beaktande av de omständigheter i sin helhet som föranlett
handlingen och framgår av denna, bör anses grov
skall, om strängare straff inte annorstädes är föreskrivet, för j a k t b r o t t dömas
till böter eller till fängelse i högst två år samt till jaktförbud under viss tid, minst ett
och högst fem år.
(2 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
66 §.

Har endast enskilds rätt kränkts genom brott som avses i denna lag, får i ärendet åtal
väckas endast om målsägande så önskar.
67 §.

0-3 mom. som i framställningen).
68 §,
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(Som i framställningen).
lit kap.

Särskilda bestämmelser.
69-75 §§.

(Som i framställningen).
Ikraftträdelsebestämmelser.
(1 mom. som i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
(2-lt mom. som i framställningen).

Mariehamn den 19 april 1985.
På stora utskottets vägnar:
Tage Boman
ordförande
Peter Lindbäck
sekreterare.
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Boman, v.ordf. S-0. Lindfors
(delvis), ledamöt. Berg, Gustafsson (delvis), Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin,
Wilhelms och Öberg samt ersättaren Lundberg (delvis).

Till stora utskottet
från lagutskottet

Stora utskottet har i skrivelse av den 9 april 1985 anhållit om lagutskottets utlåtande
över 2 kap. i förslaget till jaktlag för landskapet Åland (fram st. nr 9I1984-85) utgående
från framställningens förslag och lag- och ekonomiutskottets däröver avgivna betänkande
(nr 9/1984-85). Lagutskottet har behandlat ärendet främst från behörighetsmässiga
utgångspunkter och får som sitt utlåtande meddela följande.
l)

Lagutskottet rekommenderar att det i framställningen ingående 4 § 2 mom.
utgår ur lagtexten. Bestämmelser av det slag som ingår i momentet hör närmast
till arvslagstiftningen. I ärvdabalken ingår ett 12 kap. vari finns bestämmelser
om nyttjanderätt på grund av testamente, som redan reglerar ifrågavarande
förhållanden. Dessutom önskar utskottet påpeka att enligt nämnda 12 kap. 4 §
nyttjanderätt på grund av testamente inte får överlåtas. I framställningens 6 §
anges att den som i enlighet med bestämmelserna i 4 § innehar jakträtt kan
utarrendera eller på annat sätt upplåta denna rätt, om inte annat följer av
jaktlagen eller särskilda bestämmelser. Det föreslagna 4 § 2 mom. kan möjligen
leda till missuppfattningen att jakträtt som åtkommits genom testamente skulle
kunna överlåtas vidare, vilket alltså inte ärvdabalkens bestämmelser tillåter.
I 4 § 1 mom. föreslår utskottet att andra radens sista ord " som tillhör landskapet

eller staten" skulle utgå ur lagtexten,

som härigenom skulle komma att

motsvara nu gällande lag (2 §).
2)

Utskottet anser inte hinder föreligga att 5 § 2 mom. formuleras på det sätt som
framgår av framställningen. Enligt 4 § 3 mom. rikets jaktlag (FFS 290/62) kan
jakt förbjudas eller inskränkas på motsvarande områden genom bestämmelser i
förordning.

3)

Utskottet ser inte hinder för att jakträtt, förutom genom arrende, även skulle
kunna upplåtas "på annat sätt". Förslaget innebär ett lagfästande av praxis och
är enligt utskottets åsikt att uppfatta som ett sådant stadgande av privaträttslig
natur som med stöd av självstyrelselagens 11 § 2 mom. 11 punkten kan intas i
landskapslagstiftningen.
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Den ur regeringsformens 5 § härledda likställighetsprincipen syftar närmast till
att myndigheter och domstolar

skall behandla medborgarna på samma sätt i

likartade fall. Principen hindrar inte att lagstiftaren, som i förevarande förslag,
tillerkänner viss person eller vissa grupper företräde i något särskilt avseende.
Lagstiftningen uppvisar talrika exempel på ett sådant förfarande. Även gällande
landskapslag om jakt ger viss grupp företräde till jakträtt på landskapet
tillhöriga områden. Varken framställningens formulering eller det i och för sig
mera kategoriskt formulerade förslag som lag- och ekonomiutskottet framfört
kan således anses kränka likställighetsprincipen.
4)

Gällande lags 5 § reglerar rätten att utarrendera jakträtt. I paragrafen anges
vidare: "Annan än områdets ägare vare berättigad att utarrendera jakträtten för
högst sin besittningstid." Ett motsvarande omnämnande saknas såväl i framställningen som i lag- och ekonomiutskottets förslag. Enligt lagutskottets uppfattning
innebär den omständigheten att bestämmelsen betraktats som överflödig och
därför avlägsnats ur lagtexten inga sakliga förändringar. Den i tidigare lagstiftning uttryckta bestämmelsen följer av allmänna principer och måste anses
gällande även utan direkt omnämnande i lagtexten. Utskottet hänvisar även till
bestämmelserna i förslagets 8 § 2 mom.

5)

I framställningens 9 § föreslås att den som med äganderätt förvärvat en lägenhet
har rätt att häva avtal som avser utarrendering av jakträtt på lägenheten inom
tre månader. Denna rätt att häva avtal gäller oberoende av det fång, varigenom
lägenhetens förvärvare åtkommit densamma. I gällande lags 7 § ingår samma
rätt till hävning av avtalet om förvärvet skett genom frivilligt köp, i utmätningsväg eller vid försäljning på grund av konkurs, genom byte eller annat
därmed jämförligt fång mot vederlag. Har förvärvet skett på grund av gåva, arv
eller testamente skall enligt gällande lag arrendeavtalet vara bindande gentemot
den nya ägaren om inte förbehåll gjorts i avtalet om att arrendeförhållandet i
sådant fall skall upphöra. Till denna del skiljer sig gällande landskapslag från
rikslagen, enligt vilken avtal om jaktarrende alltid är bindande gentemot den nya
ägaren om ombyte av ägare skett på grund av gåva, arv eller testamente.
Utskottet konstaterar sålunda att redan gällande lag avviker från rikslagen vad
gäller möjligheten att häva avtal om jaktarrende. Några invändningar i fråga om
landstingets lagstiftningsbehörighet till denna del anfördes inte vid stiftandet av
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antas i den föreliggande formen. Gällande lag föreskriver att arrendeavtal alltid
är bindande mot ny ägare, om inte särskilt förbehåll gjorts. Enligt framställningens förslag kan avtal om arrende alltid hävas av ny ägare, om inte i 9 § 2
mom. nämnt förbehåll om avtalets fortbestånd gjorts.
I gällande lags 7 § 2 mom. hänvisas till intecknat

arrendeavtals särskilda

fortbestånd. Utskottet anser att hänvisningen i upplysande syfte kunde kvarstå i
den nya lagen.
Mariehamn den 17 april 1985.
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. Curt Carlsson, ledamöt. Andersson, Börje Eriksson och J-E. Lindfors.

