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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 37/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om jakt. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 10/1978-79. 

Stora utskottet, som i ärendet hört jakt- och naturvårdskonsulenten Jens Har

berg, får vördsamt anföra följande. 

Utskottet omfattar lag- och ekonomiutskottets förslag att inte i detta skede 

ändra stadgandena i 3 § 1 morn. och 4 §. 

23 §. I enlighet med vad som även torde ha varit lag- och ekonomiutskottets 

mening, anser stora utskottet av humanitära skäl att jakt på fälthare inte 

borde bedrivas under tiden 1.4 - 14.9. 

Av samma orsak borde jakt på mårdhund begränsas till tiden 1.7 - 15.4, varvid 

drivande hund skulle få användas endast under tiden 25.10 - 31.1. 

Utskottet är medvetet om att såväl gråsäl-som vikarsälbeståndet är vikande 

men har inte funnit skäl att på denna punkt föreslå ändring av framställ

ningen med hänsyn till att landskapsstyrelsen har använt sig av möjlighe

ten att besluta om jaktförbud. Ledamöterna Roald Karlsson och Ragna Sanders 

anmälde avvikande åsikt såtillvida att de anåg att jakt på gråsäl och 

vikarsäl skulle vara tillåten endast med landskapsstyrelsens tillstånd eme

dan en sådan bestämmelse skulle vara enklare att tillämpa än förfarandet 

med årliga jaktförbud. 

30 §. I fråga om storleken av markområde för bedrivande av älgjakt anser 

utskottet att minimigränsen i enlighet med framställningens förslag bör 

höjas till 500 ha. Det torde inte vara ändamålsenligt från viltvårdssyn

punkt att splittra jaktområdena i mindre enheter än 500 ha och behov här

av har inte heller framkomrnit,emedan det minsta jaktområdet med nuvarande 

lagstiftning varit 520 ha och medelarealen 1890 ha. Landskapsstyrelsen 

har möjlighet att av särskilda skäl bevilja tillstånd till jakt t.ex. på 

holmar, även om ytvidden understiger 500 ha. 
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Utskottet omfattar inte lag- och ekonomiutskottets förslag att stryka den 

av landskapsstyrelsen föreslagna begränsningen att jakt(()mrådet "i övrigt 

bör vara väl lämpat för jakt på älg" emedan helt oformliga jaktområden kan 

bildas om detta stadgande saknas. Motsvarande stadgande finns även i 

fråga om rådjursjakt. 

30a §.Utskottet anser att landskapsstyrelsen bör ha möjlighet att besluta om 

olika avgjffErför vuxna djur och för kalvar respektive rådjurskid. 

47 §.Utskottet anser att 47 §bör intas i lagen i enlighet med landskaps

styrelsens förslag för undvikande av olägenheter för markägare som inte 

bedriver jakt. 

Stora utskottet får med hänvisning till det anförda vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

i följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om jakt. 

I enlighet med landstingets beslut 

(uteslutn.) 

ändras 21 § 2 mom., 23 § 1 och 3 mom., 26 § 1 mom., 29 §, 30 §, 30a §, 34 § 

1 mom., 41 § 3 mom., 42 § 1 mom., 50 § 1, 3 och 4 mom., 59 § 2 mom. och 62 § 

3 mom.,av dessa lagrum 23 § 1 mom. och 30 §sådana de lyder i landskapsla

gen den 16 augusti 1978 (53/78), 23 § 3 mom., 29 § 1 mom. och 50 § 3 och 4 

mom., sådana de lyder i landskapslagen den 29 augusti 1975 (43/75), 29 § 

2 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 14 april 1977 (27/77), 30a § 

sådan den lyder i landskapslagen den 17 augusti 1976 (42/76) samt 26 § 1 

mom., 34 § 1 mom., 41 § 3 mom., 50 § 1 mom. och 59 § 2 mom. sådana de lyder 

i landskapslagen den 17 november 1971 (52/71) samt 

fogas till lagen nya 25a , 30b, 30c och 47a §§ samt till 47 § ett nytt 2 

mom. , som följ er: 

3 §. 
(Likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

21 §. 
(Likasom framställningen). 

23 §. 
Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande slag av villebråd: 

Jakttider Slag av villebråd 

hela året tamduva, bisam, hermelin, mink, (uteslutn.) 

vitsvansad hjort; för jakt på vitsvansad 



15.3 - 15.4 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1. 5 - 25. 5 

1.6 - 30.11 

1. 7 - 15. 4 

1.8 - 10.9 

1.9 - 31.12 

1. 9 - 30. 4 
15.9 - 24.10 

15.9 - 31.3 

25.10 - 31.l 

1.11 - 20.12 
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(3 mom. som framställningen). 

(Likasom framställningen). 

(Likasom framställningen). 

hjort (uteslutn.) får under tiden 1.10-

31.1 användas drivande hund, 

vars mankhöjd icke överstiger 28 centi

meter ej heller annat vapen 

eller ammunition än sådan som föreskrivits 

för jakt på älg. 

hane av knipa och storskrake 

alfågel, sjöorre och skäggdopping 

hane av ejder, de år landskapsstyrelsen så 

besluter 

morkulla samt hane av knipa, storskrake, 

småskrake, ejder, svärta och vigg 

gråsäl och vikarsäl 

räv, mårdhund med drivande hund dock endast 

under tiden 25.10 - 31.1 

grågås, enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, kricka, 

årta, vigg, knipa, brunand, alfågel, sjöorre, 

storskrake, småskrake, skäggdoppning, sot

hönadoch morkulla 
r~ndg uva 1. .. k · 1 · 11 ° d d d · ra JUr en igt sars i t ti stan , me ri-

vande hund dock endast under tiden 1-24.10, 

varvid hundens mankhöjd ej får överstiga 

28 centimeter 

fälthare, med drivande hund dock endast under 

tiden 25.10 - 31.1 

hare, järpe och orrtupp 

älg enligt särskilt tillstånd, varvid dri

vande hund,vars mankhöjd överstiger 28 cen

timeter ,ej får användas. 

25a §. 

26 §. 

29 §. 
(1 mom. likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

(2 mom. likasom framställningen). 
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30 §. 
Jakt på älg får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Till

ståndet, som kan beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst område 

och år. I tillståndet skall angivas antalet djur som får fällas. Däri skall 

ytterligare föreskrivas villkor med avseende på djurens ålder eller kön. 

De som vid älgjakt endast medverkar som hundförare eller drevkarlar behöver 

ej landskapsstyrelsens tillstånd därtill. 

Ansökan om tillstånd till jakt på älg skall vara landskapsstyrelserl till

handa senast den 1 oktober det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid an

sökan skall vara fogad utredning om att sökandena innehar i 1, 2 eller 6 § 

avsedd jakträtt på ett saITilllanhängande markområde, vilket omfattar minst 500 

hektar och i övrigt är väl lämpat för jakt på älg, eller att de av innehavare 

av sådan jakträtt skriftligen erhållit rätt till älgjakt, karta i skala 

1.20.000 över området samt bevis, utfärdat av person som landskapsstyrelsen 

förordnat för ändamålet, att var och en som söker besitter sådan skjutskick

lighet som erfordras för bedrivandet av jakten. Såvida jakten är avsedd att 

bedrivas på holme eller enbart på sökandens egen mark ävensom annars då sär

skilda skäl föreligger, får tillstånd till jakt beviljas oaktat det område 

där jakten är avsedd att bedrivas till ytvidden understiger 500 hektar. 

30a §. 
För jakt på älg och rådjur skall till landskapet erläggas avgift vars 

storlek fastställes av landskapsstyrelsen. För vuxna djur och för kalvar 

respektive rådjurskid kan uppbäras olika avgift. 

(2 mom. likasom framställningen). 

30b-30c §§. 
(Likasom framställningen). 

34 §. 

(Likasom framställningen). 

41 §. 

(Likasom framställningen). 

42 §. 

(Likasom lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

47 §. 
(Likasom framställningen). 

47a §. 
(Likasom framställningen). 

50 §. 
(Likasom framställningen). 

59 §. 
(Likasom framställningen). 
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62 §. 

(Likasom framställningen). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 

Mariehamn den 10 maj 1979. 

På stora utskottets vägnar: 

Börje Hagström 

ordförande 
Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande: ordföranden Hagström, viceordföranden Boman, ledamöterna Berg, 

Dahlen, Karl Jansson, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Sanders, Söderström 

och öberg samt ersättaren Olof M. Jansson. 



29.8.79 

Rättelse till Stora utskottets betänkande nr 37/1978-79 

angående ändring av landskapslagen om jakt. 

Första stycket på sid. 3 skall vara av följande 

lydelse: 

hjort (uteslutn.) får under tiden 1.10 -

31.l användas drivande hund, 

vars mankhöjd icke överstiger 28 centi

meter samt endast sådant vapen 

och sådan anununition som föreskrivits 

för jakt på älg. 


