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STORA UTSKOTTETS betänkande m 29/1963 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
m 29/1963.
till Ålands landsting med förslag till landskap
lag om jakt. (m 28/1963).
Landstinget -, -. som _i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande m 15/l963 1 har .däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet ha~ b~handlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lag- och ekonomiutskottets ovanriäm:hda betäbkande framställda för
slaget med följande ändringar:
Sedan den av Landstinget år 1960 antagna lahdskapslagen om jakt en
gång förfallit har landskapsstyrelsen icke minst med tanke på den stun
dande nya jaktlagen i riket haft fullgoda skäl att invänta denna lags
tillblivelse, innan ny framställning i ämnet överlämnades till Landstinget. Ehuru landskapsstyrelsens på rikets nya jaktlag nu föreliggand
förslag till ny jaktlag icke innebär några vidlyftigarB förändringar i
förhållande till gällande jaktlag av år 1946, utan huvudsakligast tage
fasta på en översyn av gällande detaljstadganden, kan redan
dessa
observerade bristfälligheter motivera en förnyelse av jaktlagstiftning
Måhända hade landskapsstyrelsen i högre grad än nu kunnat beakta 1960
års jaktlag i framställningen, vilken avvikelse i många fall föranlett
lag- och ekonomiutskottet att återgå till den av Landstinget tidigare
antagna landskapslagen. Stora utskottet, som i princip omfattat 1agoch ekonomiutskottets betänkande,, har lagt detta till grund för behand
lingen.
Detaljmotivering.
~ I enlighet med numera brukad terminologi har "hemman" ersatts
med "lägenhet".
~ För att underlätta lagens bruk och för erhållande av ett fullständigare innehåll har bestämmelserna i andra meningen 1 mom. återinförts i enlighet med landskapsstyrelsens framställning.
9 §. I 3 mom. talas om rätt till jakt på sockenallmänning. Då jämlikt lag beslut om vård och begagnande av sådan allmänning s·kall fatta
av lägenhetsinnehavare i kommunen vid kommunalstämma, faller förordnan
det om jakt på sockenallmänning utanför kommunens fullmäktiges kompetensområde. Fördenskull har stora utskottet med beaktande av sockenall
männingarnas karaktär funnit det motiverat att utesluta momentet ur
l agförslaget ..
12 §. Utskottet har funnit det motiverat att till skadedjuren i
uppräkningen under 2 mom. ytterligare hänföra duvhök och kråka, varjäm
säsom skadedjur a lltjämt borde betraktas varje s lag av trut.
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-2Med tanke på föreliggande behov har utskottet efter omröstning

23 §.
ansett att jakttiden för orrtupp bör utsträckas att omfatta tiden från
och med den 1 oktober till och med den 31 januari enligt förslaget.
Ändringen har upptagits såsom en ny 8) benämnd punkt, varför en omstili·
sering av den tidigare 8):e punkten blivit erforderlig lik~väl som en
omnumrering av de efterföljande punkternas ordningsnummer i paragrafen.
36 §. Då enligt utskottets förmenande avsikten är att jordägaren m.f
personer skall få ingripa i jakten först sedan i stadgandet avsett dre
eller skall pågått en halv timme, har ett i detta avseende förtydligande gjorts i paragrafen.
45 §. Utskottet håller före att stadgandet i 1 mom. icke bör gälla
jakt på i l2 § nämnda skadedjur, varför en härav påkallad ändring införts i 3 mom.
Ytterligare vill stora utskottet fästa justeringsutskottets uppmärk~
samhe't vid följande omständigheter:
i 13 § bör ett kommatecken utsättas efter ordet 11 fridlyst 11 i början
av 1 mom;
i 42 § bör den däri ingående furmeln lyda (25 B = 250 kpm). I lagoch ekonomiutskottets förslag har "nollan" i 250 bortfallit; samt
i 51 § torde uttrycket "på tredje söckendagen" ändras till "på tredj
vardagen'°'"i konformitet till motsvarande uttryck i 59 ~' vilket bättre
motsvarar modernt språkbruk.
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagförslaget
sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
om jakt.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 kap.
Om rätt till jakt.
1-2 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
3 §.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

4 §.
I saltsjön utom byarågång, så ock vid de havsstränder samt på holma
och skär, som tillhöra landskapet , men ej tillyda viss lägenhet eller
_,
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-3av n å gon unde r sär sk ilda v illko r inne havas, äge r envar landets

inbygga~

re rätt att idka jakt , därest ej annor lunda ä r s tadgat eller framdeles
stadgas.

5 ~.
(Likasom i landskapsstyrelsens framst ä llning) .
6 §.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande) .

7-8 §§ .
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
9

§.

(1-2 mom . likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

(3 mom . utesl.)

§§.

10-11

(Likasom i landskapsstyrelsens fr amställning) ~
2 k ap ..
Om avlivande av skadedjur .

12 §. '
1

.

(1 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
Med skadedjur avses här säl , mink $ bisamrå tta, duvhök , krå ka och
trut.
13 ~ .
(Likas om i lag - och ekonomiutskot te ts betänkande) .

14
(~ikasom i

§.

landskapsstyrelsen s fr a mställning) .

3 kap .
Om utövande av jakträ tt,
15-18 §§.
( Li kasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
19-20 §§ .
(Likasom i landskapsstyrelsens framst ä llning) .
4 kap .
Om v11lebrådsstammens beva rande och

j aktti d.~:rna\

21 -22 §§.
(Likasom i landskapsstyr elsens fr a mställning ) .

23 §.
(1 mom. 1-7) punkterna likasom i lag - och ekonomiut s kottets betänkande).
8) fr å n och med den 1 oktober till och med d en 31 januari: orrtupp;
9) fr å n och med den 1 november till och med den 31 januari : järpe,

hare och räv ; utan användning av drivande hund må räv dock jagas äv en

.700
-4under tiden från och med den 1 juli till och med den 31 oktober och fr å
och med den 1 februari till och med den 31 mars;

(10-11) punkterna likasom 9-10) punkterna i lag~ och ekonomiutskotte
betänkande)•

24-26 §§~
(Likasom i lag- och ekonomlutsköttets b~tänkande)~
27,.:.28 §§ '~
(Likasom i landskapsstyrel-Sehs framställning).
5 kap.
om :Jakt på älg.
29..:.34 §§.
(Likasom i lag- och ekonomiut~kottets betänkande).
6 kap.
Om eftersyn $.y ., hund och katt.

35 §.
(Likasom i

lag- och ekonomiutskottets betänkande)~

36 §.
Har vid lovlig jakt med hund drevet eller skallet kommit in på annans mark, må det fortgå högst en halv timme; men pågår det där längre,
skall jägaren ined oladdat vapen gå för att otnliändertaga sin hund. Jord
ägaren och -innehavaren samt jakträttsinnehavaren och för området till
satt jaktövervakare vare ~fter utgången av sagda tid berättigade att
avbryta drevet eller ska~let och avlägsna hunden från sitt område.
37-38 §§.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

39 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

7 kap.
Om fångstredskap och fångstsätt.

40

§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
41-43 §§.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

44 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning)~
45 §.
(1-2 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).

VRd i

denna paragraf är stadgat, gäller icke jakt på i 12

skadedjur.
46-47 §§

§

nämnda

... ~ ...
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(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betälikartde'i
8 kap.
Om innehav av villebråd och handel med sådant.

48 §.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

49 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
9 kap.
Om jaktkort.

50 §.
(Likasom i lag- och ekonomi ut skottets betänkande). .•
51-52 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
10 kap.
Om jaktmyndigheter och jaktvårdsföreningar.

53 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
54 ~.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).

55-56

~§.

(Likasom i landskapsstyrel9ens framställning).
11 kap.
Om straff åföl "der vi.d överträdelse av bestämmelserna an ående ·akt

57 §.
(Likasom i lag- och .e konomiutskottets betänkande).

58-61 §§ .
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
12 kap .
Särs kilda stadganden.
'

62-67 §§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Mariehamn den 5 d·e·cember 1963.
På

vägnar:
Albin J,o hansson

-

~

./. Erik Rask
sekreterare.
Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson (delvis), vice
ordföranden Gideon Mattsson (delvis), ledamöterna Edvin Östling, Erik
Sundberg (delvis), Uno Förbom (delvis), Sigurd Danielsson, Gustav Ado
Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman och August Oström samt ersättarna Jo
han Lönroth och Karl-Evert Danielsson (vardera delvis).

