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~ 28/1963. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 _ 

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om jakt. 

Sedan landskapsstyrelsen hösten 1958 överlämnat en framställning 

med förslag till landskapslag om jakt i landskapet Åland (framst. 26/ 

58) antog Landstinget den 24 mars 1960 en. landskapslag om jakt (lag

och ekonomiutsk. bet. 6/59), st.utsk. bet. J/60, 7/60). Emellertid för

ordnade Republikens President den 30 juni 1960, att landstingsbeslutet 

skulle förfalla. Republikens Presidents brev i ärendet är av följande 

lydelse: 

"Ålands landsting har den 24 mars 1960 fattat beslut om antagande av 

landskapslag o~ jakt. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har' Jag, efter att hava infordrat 

Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdelegatio

nen avgivit sitt yttrande, funnit att landstinget enligt 13 § 1 mom. 8 

punkten självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 tillkommer 

lagstiftningsbehörighet angående jakt och att även förevarande lands

t ingsbesluts stadganden av privaträttslig natur såsom hörande till sag

da rättsområde jämlikt 11 § 2 mom. 11 punkten samma lag kunnat upptagas 

i beslutet. 

I 3 § 2 mom. landstingsbeslutet stadgas dock, att jakträtten på 

Mariehamns stads område tillhör staden. Stadgandet innebär att jakträt

ten jämväl på av annan än Mariehamns stad ägd inom stadens omr~de belägen 

mark skulle tillhöra staden. Dä jakträtten är i princip att anse som en 

med äganderätten till ·jord förbunden befogenhet, innefattar ifrägav~

rande stadgande, som icke har någon motsvarighet i den i riket gällande 

jaktlagen den 6 april 1934, en avvikelse. frän den av regeringsformen er

kända grundsatsen om skydd för enskild äganderätt. Jämlikt 11 § 1 mom. 

självstyrelselagen för Åland tillkommer rikets lagstiftande organ uteslu 

tande rätt till lagstiftning i ärenden angående stiftande, ändring, för

klaring och upphävande av samt avvikelse från de till rikets statsför

fattning hörande grundlpgarna, varför land:Stinget överskridit sin lag

stiftningsbehörighet genom att upptaga antydda stadgande i landstings

beslutet. 

I landstingsbeslutet ingår även stadganden rörande rättegångsväsen

det, i vilket ämne lagstiftningsrätten är uteslutande förbehållB.n riket 

lagstiftande organ, ävensom stadganden innehållande sådana straffbestäm 

melser, vilka icke enligt 13 § 1 mom. 11 punkten självstyrelselagen för 

Åland underligga landstingets lagstiftningsbehörighet. Dylika stadgan

den av rikslagstiftningsnatur kunna jämlikt 14 § 4 momo självstyrelse-
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lagen upptagas i landskapslag under förutsättning, att de i sak överens

stämma med motsvarande s~adgan~en ~ rikets lag. De ~tadganden, vilka upp- / 

fylla detta krav, hava forty for vinnande av enhetlighet och överskåd

lighet kunnat upptagas i landstingsbeslutet. De av de ifrågavarande 

s-Gadgandena, vilka ej äro i sak överensstämmande med rikslagstiftningen, 

föranleda följande anmärkningar. 

I 49 § land-stingsbeslutet stadgas om rätt att omhändertaga bland 

annat skjutvapen och andra jaktredskap. ~när med stadgandet närmast av

ses berättigande att anskaffa vedermälen (bevismedel) för rättegång, är 

stadgandet såsom hörande till lagstiftningen angående rättegångsväsendet 

av rikslags~iftningsnatur. Ifrågavarande stadgande avviker emellertid 

från rikets jaktlags motsvarande stadgande så till vida, att ägare, som 

önskar återfå skjutvapen eller andra jaktredskap, vilka omhändertagits, 

skall enligt sagda be~luts 49 § 3 mom. erlägga skälig ersättning, medan 

han enligt rikets jaktlags 49 § 2 mom. återfår den omhändertagna egen

domen genom att erlägga till sitt belopp fastställd lösensumma. Då i 

sagda lagrum landstingsbeslutet icke angives de grunder, enligt vilka 

ersättningen skall beräknas, och för vad ersättningen skall utgå, har 

landstinget på denna punkt överskridit sin lagstiftningsbefogenhet. Där

emot är så icke fallet beträffande 45 § 2 mom. landstingsbeslutet om lö

sande av omhändertagen hund, vilket stadgande visserligen på liknande 

s ätt avviker från motsvarande stadgande i rikets jaktlag, enär däri 

dock angives för vad ersättningen skall givas. 

I 49 § 4 mom. landstingsbeslutet stadgas, att om jakträttsinnehava

re i det fall, som omnämnes i 2 mom. samma lagrum, önskar anmäla däri 

avsett brott till åtal eller om han eller annan person i det fall, som· 

omnämnes i 1 mom. berörda lagrum, omhändertagit egendom, skall egendo

men så snart ske kan överlämnas till polismyndighet att av denna förva

ras till dess domstol avgjort målet. Stadgandet, som jämväl är att hän

föra till lagstiftningen angående rättegångsväsendet, skiljer sig från 

49 § 2 mom. rikets jaktlag därutinnan, att enligt sistsagda lagrum po

lismyndigheten, till vilken egendomen överlämnats, äger förvara den

samma till dess säkerhet för gäldande av böter, skadestånd och rätte

gångskostnader blivit ställd. Jämlikt 49 § 5 mom. landstingsbeslutet 

tillkommer icke den, som äger övervaka efterlevnaden av stadgandena om 

.nr -'· jakt, rätt att uti stadgandet avsett fall omhändertaga egendom, ehuru 
' 

~ .:, dylik person enligt 49 § 3 mom. rikets jaktlag tilldelats sådan rätt. 

t • Upptagandet av dessa från motsvarande rikslagstiftning avvikande stad

ganden i landstingsbeslutet innebär överskridande av landstingets lag

stiftningsbeh9righet. 
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Jämlikt 51 § landstingsbeslutet skall den, som utan att innehava 

jaktkort bedriver jakt eller vid anfordran vägrar att uppvisa dylikt 

kort såsom i 43 § landstingsbeslutet stadgas, straffas såsom för olov

lig jakt i strafflagen är stadgat. Det lagrum, som härmed avses, är 33 
kap. 12 § strafflagen. Bland de gärningar, som i sistsagda lagrum be

lagts med straff 1 ingår icke sådana förseelser som avses i landstings

beslutets förevarande stadgande. Då enligt 11 § 2 mom. 13 punkten själv

styrelselagen för Åland lagstiftningsbehörigheten rörande den allmänna 

strafflagen förb ehållits uteslutande riket, har landstinget icke rätt 

att på sätt som skett bestämma, att andra än i strafflagen avsedda gär

ningar skola straffas enligt dess stadganden. 

Enligt 52 § 1 mom. landstingsbeslutet skall egendom, som åtkommits 

genom olovlig jakt, eller dess värde vara förverkat och tillfalla jakt

rättsinnehavaren, om denne då själv varit berättigad att tillägna sig 

densamma, men eljest landskapet. Jämlilt:t 2 mom. samma lagrum skall den, 

som i strid mot i lagrummet uppräknade stadganden i landstingsbeslutet 

innehar, forslar eller handlar med villebråd, skinn eller ägg, förkla

ras ha förverkat desamma eller värdet till landskapet. Då det här är 

fråga om en påföljd för brott, varom land/ stinget enligt 13 § 1 mom. 11 

punkten självstyrelselagen för Åland icke har rätt att utfärda bestäm

melser, samt ifrågavarande stadganden avvika från bestämmelserna i 60 § 
1 och 2 mom. rikets jaktlag så till vida, att egendomen eller dess vär

de skulle i stället för staten tillfalla landskapet, har landstinget 

även på denna punkt överskridit sin lagstiftningsbefogenhet. 

På grund av vad ovan anförts har Jag med stöd av 14 § 2 mom. själv

styrelselagen för Åland beslutat förordna, att ifrågavarande landskaps

lag skall förfalla; vilket Landskapsstyrelsen härmed till kännedom med ~ 

delas. 

Nådendal, i Statsrådet den 30 juni 1960. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen. 

Justitieminister Antti Hannikainen." 

Då en ny jaktlag var att vänia i riket inom den närmaste framtiden, 

ansåg landskapsstyrelsen det vara skäl att invänta denna lagstiftnings

åtgärd innan ny framställning i ämnet överlämnades till Landstinget. 

Rikets nya jaktlag stadfästes den 13 april 1962 och har publicerats så

som FF S 290/62. Landskapsstyrelsen har på grund av den nya jaktlagen 

i riket utarbetat förslag till en ny landskapslag i _ ämnet, som härmed 

förelägges Landstinget. 

Rikets nya jaktlag grundar sig på två kommitteers arbete, tillsatta 



-4-

år 1947 resp. år 1952. Den mest framträdande nyheten i regeringens pro

position (Prop. 10/1960) var, att ett jaktdistriktssystem skulle infö

ras i syfte att möjliggöra en mera effektiv jaktvård. Förslaget omfat

tades emellertid icke av riksdagen. I landskapsstyrelsens föregående 

förslag till ny jaktlag hade också ett motsvarande förslag införts för 

jakten med drivande hund, men Landstinget omfattade icke förslaget i 

detta avseende. 

Det nu överlämnade förslaget till ny jaktlag innefattar icke någon 

större förändring i förhållande till gällande jaktlag av år 1946 utan 

går i stället ut på en översyn av detaljstadgandena, i vilka en del 

bristfälligheter yppat sig. 

I riket har sjöfågeljakten på våren begränsats sålunda, att endast 

medlemmar i förening för sjöfågelskydd, som äro fast bosatta i kommunen, 

får med lantbruksministeriets tillstånd idka sådan jakt. Jakten skall 

bedrivas för eget behov. För landskapets del synes en sådan begräns

ning vara alltför sträng. De skärgårdsbor, som under större delen av 

året vistas i Mariehamn eller i Sverige, skulle därigenom icke kunna 

deltaga i fågelskyttet på våren. Många av dem äro också delägare i jakt

områdena och skulle sålunda icke kunna utnyttja sin jakträtt under den 

bästa tiden. Då sjöfågeljakten icke mera kan anses ha nämnvärd ekono

misk betydelse utan främst måste ses som en möjlighet till ·rekreation, 

torde det nuvarande förhållandet beträffande rätt till sjöfågeljakt bö

ra bibehållas. Något klarare bestämmelser om jakträtten på samfällda 

områden borde dock utfärdas. 

Under tiden 1.1 - 15.5 1963 utfärdades i Mariehamn 188 nya tillstånd 

till gevärsinnehav samt tillstånd för inköp av 8.700 gevärspatroner, 

41.550 miniatyrgevärspatroner och 52.475 hagelgevärspatroner. Dessa 

siffror torde giva en viss uppfattning om, i vilken utsträckning den i 

Mariehamn bosatta befolkningen deltager i sjöfågeljakten på våren. 
I 

Detaljmotivering. 

Liksom hittills, skall jakträtten i regel tillkomma områdes ägare 

(1 §) och vid ständig besittningsrätt innehavaren (2 §).Beträffande 

landskapets områden göres skillnad mellan dem, som äro underställda 

landskapsmyndighets förvaltning och vård, och dem, som icke höra till 

visst hemman eller icke innehavas av någon på särskilda villkor. På de 

senare områdenas havsstränder, samt holmar och skär, äger varje finsk 

medborgare jakträtt. I saltsjön utom byarågång är förhållandet detsam

ma ( 4 §). 
Jakträtten kan av ägaren utarrenderas med skriftligt avtal, som ska 

vara gällande minst fem och högst tjugufem år. Arrenderätten får icke 

I 

I 
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överföras på tredjeman utan ägarens $amtycke (6 §). 
Jakten på samfällt område kan antingen utövas av delägarna gemen

samt enligt delägarestämmas bestämmelser eller utgivas på arrende el

ler utövas för gemensam räkning. Delägare får utarrendera sin rätt en

dast med delägarstämmas samtycke (9 §). I regel torde beslutanderätten 

inom de samfällda vattenområdena komma att utövas av fiskelagsstämma, 

där fiskelaget är i vederbörlig ordning organiserat. Har fiskelag icke 

bildats eller är det fråga om samfällt jordområde, kan delägarstämma 

sammankallas eller den för ifrågavarande slag av samfällt område gäl

lande lagen tillämpas. Utövande av jakt på andra samfälligheter än vat- ; 

tenområden torde dock icke komma i fråg a i landskapet. I 
Avlivandet av skadedjur är i gällande jaktlag främst reglerat i 12 

och 15 §§, vilka ändrats genom landskapslag av den 12 april 1962 (16/ 

62). Enligt dessa stadganden skiljer man mellan skadedjur, vilka fritt 

får avlivas av vem det vara må, och skadliga djur, vilka i gård eller 

trädgård får avlivas av områdets innehavare även om han icke har jakt

rätt där. Till skadedjur räknas säl, mink, bisamråtta, duvhök, sparv

hök, kråka och trut. Till de skadliga djuren hänföras å ter räv, hare, 

hermelin, vessla, björktrast, kråka, duvhök, sparvhök och uv. 

Landskapsstyrelsen föreslår, att till sådana skadedjur, som envar 

må jaga varhelst de anträffas, endast hänföras säl, mink och havstrut 

(12 §). Övriga skadedjur borde få jagas blott av innehavare av mark el- 1 

ler jakträtt för att freda husdjur och odling. I sistnämnda syfte borde 

också villebråd, som är fridlyst, få avlivas. För att freda fiskodl~ngs .1 
damm bör t.o.m. fridlyst vattenfågel få avlivas. 

För sjöfågelstammens bevarande anses det vara nödvändigt att utöver 

lämpligt begränsade jakttider också fredningsområden i tillräcklig ut

sträckning reserveras& I första hand borde denna uppgift ankomma på de 

lokala jaktvårdsföreningarna. Om dessa icke i tillräcklig utsträckning 

reservera områden för ändamålet, bör landskapsstyrelsen kunna ingripa 

i jaktvården. För dem, som genom fredningen av visst område går miste 

om jakträtten där, borde annat lämpligt område anvisas för sjöfågel

jakt ( 22 §). 
Jakttiderna äro i förslaget i huvudsak desamma som i Landstingets 

beslut år 1960. Vårjakten på brunand har dock uteslutits, likaså all 

jakt på beckasin. Då järpe uppges förekomma lokalt i viss utsträcknin 

föreslås jakt på järpe tillåten från 1 november till och med den 15 

februari. För att av omständigheterna påkallad anpassning skall kunna 

ske, föreslås, att landskapsstyrelsen skall kunna förlänga eller för

korta jakttiderna under något år samt fullständigt freda något vilt-
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slag eller temporärt tillåta jakt på fridlyst vilt, antingen i hela 

landskapet eller också inom ett bestämt område. Jaktvårdsförening skall 

också ha möjlighet att inskränka jakten inom sitt nmråde för ett år i 

sänder. 

För att fåglar inom fredningsområde icke skall störas under parnings

och ruvningstiden kan det i något fall vara av behovet att utfärda för

bud mot vistelse på visst område. Sådant förbud µtfärdas i riket av 

länsstyrelsen med jordägarens eller -innehavarens samtycke (Rikets JL 

30 §). Landskapsstyrelsen anser, att enahanda förbud borde på samma 

villkor få utfärdas i landskapet av landskapsstyrelsen (26 § 3 och 4 

mom.) 

Stadgandena om jakt på älg ingå i riket huvudsakligen i förordningen 

den 6 juli 1962 om jakt på älg (FFS 385/52). Landskapsstyrelsen har i 

förslaget intagit de viktigaste stadgandena om jakt på älg och avser 

att i en särskild verkställighetsförordning upptaga möjligen erforder

liga tilläggsbestämmelser. 

Rikets nya jaktlag innehåller också detaljerade stadganden om ef·te:r..

syn av hundar. Förslaget omfattar i stort sett samma stadganden, likv.äl 

med begränsning av rätten att avliva hund som kommit in på främmande 

område. För omhändertagen hund är ägaren skyldig att erlägga l ö sen en

ligt fastställda beräkningsgrunder. 

I gällande jaktlag (33 §) är jordägare och jakträttsinnehavare be

rättigad att döda katt, som anträffas mer än 300 meter från bostads

tomt. Rikets nya jaktlag är i detta avseende betydligt strängare i d~t 

att avlivande av katt är tillåtet, om den anträffas utanför ägarens 

gårdsplan eller trädgård. Landskapsstyrelsen föreslår, att den tidigare 

hos oss gällande regeln bibehålles (39 §). 
Beträffande fångstsätt och tillåtna fångstredskap har landskapssty

relsen följt Landstingets beslut av år 1960, som i många avseenden 

,. . skiljer sig från rikets nya jaktlag. Främst ligger skillnaden i att man 

i riket i större utsträckning tillåter användande av sax, giller eller 

fälla samt förgiftat bete. Landskapsstyrelsen anser fortfarande, att 

sådana fångstsätt icke bör ifrågakomma annat än vid jakt på skadedjur. 

. . .: . 

:Då jakten numera kan anses sakna betydelse som näring, synes det ur 

viltvårdssynpunkt vara önskvärt, att vilt icke h å lles till salu. Und,n

tag borde dock göras för älg och hare. Rätten att saluhålla älg och ha

re innefattar givetvis också rätt att servera sådant vilt emot betal

ning. :Dessutom bör importerat vilt, som vid införseln blivit vederbör

ligen märkt, få saluhållas. Med de snabba kommunikationerna k·an i våra 

dagar t.o.m. färskt vilt importeras, och saluhållande av utländskt vilt 
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synes tilltaga. 

Stadgandena om jaktkort har inarbetats i jaktlagen (50-52 §§).Jakt

kortsinnehavarna skola kommunvis bilda jaktvårdsförening för kommunen. 

Den som har jakträtt inom en annan kommun än hemkommunen, skall dock 

tillhöra jaktvårdsföreningen i den kommun, där han har jakträtt~ Vid lö-

sande av jaktkort skall sökanden anmäla, till v ilken jaktvärdsförening 

han önskar höra och anteckning därom skall införas i j aktkortet (54 §). 

I jaktkortsavgift föreslås sex mark om året. I riket gäller för närva

rande en avgift om å tta mark. Landskapsstyrelsen anser den höjda avgif

ten vara behövlig för en effektiv jaktvård. Enligt 52 § 2 mom. skulle 

i '- i jaktkortsavgifter influtna medel i främsta rummet användas för jakt

vårdsåtgärder, viltforskning och understöd till jaktvårdsorganisationer 

för främjande av jaktvården. 

' 

Straffbestämmelserna äro, liksom stadgandena om retentionsrätt och 

beslag, överensstämmande med stadgandena i rikets nya jaktlag. I många 

fall saknar Landstinget rätt att avvika från rikets stadganden i dessa 

fall och också i de fall, då det är fr åga om straffrättsliga påföljder 

av sådan art, som underligger Lands tingets lagstiftningsbehörighet, sy

nes skäl till avvikelse icke föreligga. 

Enligt gällande jaktlag tillfaller anskjutet vilt skyt ten även om 

det faller på främmande jaktområde (13 § 1 mom.) Stadgandet avviker från 

rikets nya jaktlag, enligt vilken huvudregeln är, att bytet tillfaller 

jakträttsinnehavaren. Undantag gäller endast under vissa förutsättningar 

för älg. Den tidigare gällande jaktlagen i riket intog samma principiel

la ståndpunkt. Då denna fråga torde vara att hänföra till äganderätts

frågorna, synes det vara nödvändigt att hos oss införa samma princip. 

I gällande jaktlag ingå stadgandena om älgskador i 29 §. I riket 

har bestämmelserna om ersättande av älgskador utfärdats i lantbruksminis

teriets beslut den 29 april 1963 om bidrag för ersättande av skador för

orsakade av älgar (FFS 208/63). Då stadgandena om dessa ersättningar 

egent ligen icke höra til l jaktlagen 1 anser landskaps styrelsen det lämp

ligast, att stadgandena utfärdas i en särski ld land skapslag. Förslag här-

om kommer att föreläggas Landst inget i särskild framställning. 

Då stadgandena i lagen den 29 augusti 1927 angående förbud mot in

plantering i landskapet av främmande djurarter (10/27) och i landskaps

lagen den 1 december 1938 om jaktkort i l andskapet Åland (8/38) inarbe-

tats i lagförslaget, kunna dessa landskapslagar upphävas. 

Över förslaget har Ålands jaktvårdsförbund r.f. benämnda förenings 

utlåtande inhämtats, innan förslaget slutbehandlades i landskapsstyrelse 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landst inget till antagande nedanstående 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om jakt. 

I enli ghet med Ål ands landsting s bes lut stadg as: 

1 kap. 

Om rätt till jakt. 

1 §. 

666 

Med jakt avses i denna l a g att jag a, avliva e ller fång a vilda dägg-
' 

djur och f åglar samt deras u ngar ävensom att tillägna sig e lle r för-

störa sådana fåg lars bon och ä gg . 

Jakträtten inom visst område tillkommer, med nedannämnda undantag , 

områdets ä gare. 

2 §. 
Den, sor11 med ständ i g bes i ttni n gsrätt innehar jord eller boställe 

ell er annan därmed jämförli g läg enhet, ä ger jämväl jakträtt inom 

det område han innehar. I övri g t har vid l e g a av jord leg otag aren 

jakträtt blott, om så uttrycklig en bestämts i l e g oavtalet. 

3 §. 
Jakträtten på l andskapet ti llhörig a mar ker och vattenområden till

kommer l an dskapet och må utarrenderas eller uppl åtas en lig t tillstånd. 

Företräde bör härvid giva s ortsb efo l kninge n s amt den befolkning , som 

icke har j akträtt. 

Om rätt att idka jakt p å staten tillhörj_ g a om.råden g ä ller v ad därom 

är stadgat i riket. 

4 §. 
I sal tsjön utom byarågång, så ock vid de havsstränder samt på 

holmar och skär, som tillhö r a landskapet, men ej tillyda visst h em

man e ller av någon under särski l da villkor innehavas, ä g er envar land

dets inbyggare rätt att i dka jakt, där est e j annorl unda är stadgat 

eller fr amdel e s stadg as. 

5 §. 
Den,som i enlighet med vad i 1 och 2 §§ är stadg at innehar jakt

rätt inom visst område, vare berättig ad att utarrend era denna rätt, 

annan än områdets ä gare dock hö g st .för sin besit tningstid. 

6 §. 
Avtal om jaktarrende skall för att gäl l a ing ås på v i ss tid, minst 

fem och hö gst tjug ofem år, samt avfattas skriftlig en och bestyrkas 

av vittnen. 

Arrenderätt må icke utan l egog i varens ti llstånd överföras på tredje 
man .. 
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7 §: 
Avtal om jaktarrende må av den, som förvärvat ä ganderätt till lägenhe t 

genom frivilli g t köp, i utmätningsväg eller vid försäljning på g rund 

av konkurs, genom byte eller annat därmed jämförlig t fång mot vederlag, 

om vid lägenhetens överlåtelse förb ehåll icke gjorts beträffande arren

deavtalets fortbestånd, hävas inom tre månader efter det avtalet före

lades honom. Sker ombyte av ägare på grund av gåva, arv eller testa

mente, är avtal om jaktarrende bindande gentemot den nya ä garen därest 

förbehåll om arrendeförhål landets upphörande i sådant fall icke g jorts 

i avtalet. 

Angående intecknat arrendeavtals bestånd vare gällande, vad därom är 

särskilt stadgat. 

Beträffande före denna lags ikraftträdande ingång e t avtal om jakt

arrende gälle vad därom är tidigare stadgat. 

8 §. 
Underlåter person, som arrenderat jakträtt, att erlägga arrende

avgift eller försummar han på annat sätt sina skyldigheter eller 

missbrukar han sin jakträtt, må legogivaren häva avtalet. 

Arrendatorn har rätt att häva avtalet, om legogivaren bryter mot 

avtalet eller om arrendeområdet blir uppenbart olämpligt för jakt. 

Uppkommer tvist om avtalets hävande, må rätten, då skäl därtill 

är, förbjuda arrendatorn att rne dan rättegån gen varar idka jakt p å 

området; och lände sådant beslut omedelbart till efterrättelse. 

9 §. 
Område, som tillhör flera lägen het e r samfällt, må användas för 

jakt sålunda, att envar delägare idkar jakt på sätt delägarstämma 

närmare bestämmer eller så, att jakträtten enligt vad ovan är stadgat 

ut gives på arrende eller att jakten utövas för gemensam räkning . Del

ägare må ej utan delägarstämmas samtycke åt tredje man öv erlåta sin 

jakträtt. 

Har icke förvaltningen av samfällt område ordnats i Gnlighet med 

lagen om sådant område på annat sätt, avgöras ärenden rörand e jakte n 

vid delägarstämma, varvid envar delägare tillkommer rösträtt efter sin 

andel i det samfällda området, eller, då fråga är om organiserat fiske 

lags vattenområde, vid fiskelagsstämma. Såsom beslut gä ller den åsikt, 

som omfattats av de flesta rösterna. 

Om rätt till jakt på sockenallmänning beslut er kommunens fullmäkti ge. 

10 §. 
Jakträtt innefattar även rätt att inom ifrågavarande område vidtaga 

alla sådana åtgärder, somäro nödiga ur jaktvårdssynpunkt och icke till

skynda områdets ä gare eller innehavare skada eller men. 
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6 8 

11 §. 
Har i något fall g eno m do m eller på annat laglig t sätt om jakträtt 

bestämts annorlunda än ovan är stadg at, l ände sådan b estämmelse allt 

framg ent till eft errätt e lse. 

2 kap. 

Om avlivande av skadedjur. 

12 §. 
Skaded jur, som i fritt till stånd tillfälligtvis av någon anträffas, 

f å r av hono m, varhelst de t vara må , dödas eller f ångas och behållas, så

vitt de t icke strider emot de bestämmelser, som gälla ang ående fredning 

av d jurlivet inom skyddsområde eller mot stadgande om frednin g av visst 

djurslag, vilket utfärdats med stöd av landskapslagen .om naturskydd. 

Me d skadedjur avses här säl, mink och havstrut. 

13 §. 
Inkommer räv elle r sådant vilt, som ej under någon tid av året är 

fridlyst på gårdspl an, i trädgå~ eller park, på sädesåker i växande 

odling elle r fisffiodling sdamra, vare innehavar en för förhindrand e av 

skad a berätt i g ad a tt där döda djur et och behålla detsamma, även om jakt

rätten på området tillhör annan eller jakt ej må bedrivas där. 

Orsakar fridly s t vilt skada på odling , trädgård e ller pa r k och är 

skadan icke ring a, må lan dskapsstyre l sen, där skadan icke berättig ar 

odlingens ägar e eller innehavare t ill ersättning , på anhållan av den 

skad e lidande bevilj a tillstånd att avliva så myck et av ifråg avarande 

viltslag , som ans e s nödvändig t för förebygga:rle av fortsatt skadegöre l se. 

På grund av sådant tills t ä nd fällt villebråd skall tillfalla jakträt.ts

innehavar en, som ä g er till l andskapss tyre l sen anmäl a om ant a l e t nedl~gda 

d j ur. 

14 §. 
Har hare inkomrni t i trädgård, vare områdets innehavare för avvärjande 

av skadeg örelse b e rättig ad att där döda h aren och behålla de n samma, 

även om den då är fridlyst, och även om annan har jakträtt på oriiråd e t 

eller om jakt ej må bedrivas där. 

Samma rätt tillkomme r områdets innehavare, då fridlyst vat t enf å g e l 

inko mmit i fi s kodlingsdamm . 

Sålunda erhållet byte må fcke saluhå llas. 

3 kap. 

Om utövande av jakträtt. 

15 §. 
Jakträttsinnehavare må icke söka eft er v illebråd eller elj e st idka 

j akt på g årdspl an el l e r i , trädgård eller inom etthundrafemtio meter 

f r ån sådan, e j h e ller på åk er eller äng , förrän g r öda n är bärg ad e l-
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l er uppsatt, utan tillstånd av den, som innehar jorden. 

16 §. 
Den, som har jakträtt inom vattenområde, men ej på den mnrk, till 

vi l ken stranden hör, må ej från denna i dka jakt på vattnet. 

På de obebodda yttre ho l marna i havet må dock den, som ä ge r rätt 

til l jakt på det samfäl l da vattenområdet~ i dka jakt på sjöfågel från 

annan t illhörig öppen strand. 

17 §. 
Vill någon utplantera djurs l ag, som icke är fr i d l yst under någon 

tid av året eller varav bestående stam icke finnes i landskapet, an ·

söke om til l stånd hos l andskapsstyrelsen. 

Har någon med iakttagande av vad i 1 moo. är stadgat utplarterat 

f vi l lebråd, och har därom meddelats på sätt kommunal a til l kännagivanden 

kungö ras, må ingen annan det året o~h under närmast följande fem kalen

derår inom samma kommun jaga sådant vil l ebråd, under förutsättn i ng att 

kung örel sen varje år förnyas. Undantag må dock medgivas av landskaps

styre l sen. 

18 §. 
Ej må någon uppsåtligen skrämma eller mota ell er på annat sätt 

driva vil l ebråd i nom områd e eller från område, där han icke har jakt

rätt. Den, som äger el l er innehar jorden, är dock berättigad att där

ifrån fördriva vill ebråd för avvärjande av skada. 

Fåge l må icke beskjutas över främmande område. 

19 §. 
Ej må någ on, försedd med jaktvapen eller med redskap för fångst 

av villebråd, färdas på område, där han icke har jakträtt, med mindre 

det sker i lovlig t ärende och skjutvapnet bäres oladdat samt hund 

hålles kopplad. Vad här är stadgat, må ej t illämpas vid avlivande av 

skadedjur enl igt 12 §, e l ler på väg, som gränsar till område, på vilket 

vederbörande har jakträtt. 

Jakt anses hava vidtagit, om någon av bestämmelserna i 1 mom. icke 

fö l j es el l er om hund l edes på spår e l l er fångstredskap b egynt gillras. 

20 §. 
Jakträtts i nnehavare v are skyldig ersätta all skada, som av honom 

själv eller annan, vi l ken han g ivit l ov att jaga , e l l er av vid jakt 

medhavda biträden el ler hundar förorsakas odling , skog, hägnad, hus

djur el l er annan dylik egendom. 

4 kap. 

Om villebrådstammens bevarande och j_akttider_!l.§.· 

21 §. 
Jakt bör bedrivas så, att villebrådstammens bestånd icke äventyras. 
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Vid j akt skall s t adgandena i naturskydds l agen och med stöd av den

s amma utfärdade b e stämme l ser i akttagas. 

Jakt må icke bedrivas på juldagen, nyårsdagen, l å ngfr e dagen, påsk

dagen eller pings tdagen. 

22 §. 
Jaktvårdsföre ning är skyldig att inom s itt område verka för ano rdnande 

av tillräcklig a fredningsområden för sjöfåge l samt a tt anvisa jaktområden 

för dem, som på fr edningsområdet avs t å tt från s in jakträtt. 

Bedri ves j a kt så att v ill ebrå dstammens best å nd äventyras , e ller 

ås idosättas för j a ktvård en nödvändiga å t gärder, må l andskapsstyre ls en, 

efter det inne hava r en av jakträtt en beretts tillfälle att avg iva för

kla ring och efter a tt hava hört styre l sen för vederbörande j a ktvårds

för e ning, tills vidare och för hö gst tre års tid å t g ång en förbjuda 

j akt inom v is st enhet lig t och lämpli g t område e ller ins kränka densamma. 

Lag samma v are, där jakt en p å område, som t illhör l ägenheter samfällt, 

i cke ordnas på sätt i 9 § är s t adgat. 

Angåend e förbud och inskränkning, om vilka stadgas i 2 mom., skal l 

inneha varen av jakträtt und errätt a s och kungörels e anbring as på kommu

nens anslagstavla. 

Förbud el l er inskränkning må av l andskapsstyrelsen upphävas, där 

skäl för dess bibehåll ande icke l ängre är förhand en. 

23 § . 
Jakt må und e r nedannämnda tider bedrivas på följande villebråd: 

1) hela året: bisamråtta, mink, utter och säl; 

2) från och med den 1 till och med den 15 april: a lfåge l,sjöorre · 

och skäggdoppi ng samt hane av storskrake och knipa; 

3) från och med den 1 ma j till och med den 25 maj: alfågel, sjöorre, 

skäggdopping och morkulla samt ha n e av e jder, svärt a , storskrake, små

skrake (pracka), knipa och vig g ; 

4) från och med den 20 augusti till d en 30 nov emb er: storskrake, gräs 

and, bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och morkulla; 

5) frå n och med den 15 september ti 11 den 30 no vet1b er: småskrake 

(pracka), knipa, brunand och v i gg ; 

6) från och med den 15 september till den 31 januari : a l få g e l , 

sjöorre och skägg dopping ; 

7) från och med den 1 november till och med den 15 februari: orrtupp, 

järpe , ha r e och räv; utan användning av driv a nde hund må r äv dock j agas 

även under tid en frå n och med den 1 juli till och med den 31 oktober oc 

frå n och med den 16 f ebruari till och med den 31 mars; 

8) från~och med d en 1 januari till och med den 15 j anua ri: ekorre; 
s amt 



671 
-13-

9) från och med den 1 augusti till och med den 31 maj: sko g sduva och 

ri ngduva. 

24 §. 
Vi sar det s i g av synnerlig a skäl nödigt, må l andskapsstyre l sen för 

viss tid antingen i hela landskapet eller för v i ss del därav~ 

1) förlän g a eller förkorta de i 23 § stadgade jakttiderna; 

2) fullständigt freda något i sagda l agrum nämnt villebråd; samt 

3) tillåta jakt på djur, som icke nämnts i denna l ag. 

25 §. 
Där det för villebrådsstammens fortbestånd eller för nödi g ökning 

av densamma är erforder ligt, må mede l st beslut v id jaktvårdsförenings 

möte inom föreningens område de gä llande jakttiderna förkortas eller 

eljest fångst av något villebrådsslag begräns as el l er detta helt fre

das för ett år i sänd er. 

Var, som icke nöjes med i 1 mom. nämnt bes l ut, må däröver klag a 

hos l andskapsstyre l sen inom 30 dag ar, räknat från den dag han om beslu

tet e rhå llit kännedom på sätt i jaktvårdsföreningens stadg ar är före

skrivet om t illkännagivande av förenin gens mötesbes l ut. I landskaps

styrelsens bes l ut må ändring icke sökas. 

26 §. 
Bon, ägg och ungar av i 23 § nämnda fåg l ar må icke rubbas eller 

skadas ell er eljest störas under häcknin gstiden. Lag samma vare angående 

annat villebråds bon och ungar, då jakt på det är förbjud en. 

Utan hinder av stadg andet i 1 mom. må jakträttsinnehavare tag a 

ägg av storskrake från uppsatt holk samt ä g g av skäggdopping , dock 

icke inom fredningsområde. Ägg må icke säljas. 

Visar sig särski l d fridlysning av holme, ö grupp eller annat tydligt 

avgränsat område nödig för i 23 § nämnda fåg lars förökning , må land

skaps styre l sen på begäran av markäg aren el l er -innehavaren eller med 

hans samtycke förordna, att vistel se på området utan ägarens eller 

innehavarens tills tänd är vid vi te förbjuden tidig ast från den 1 maj 

till senast den 15 juli. 

Landskapsstyre ls en har, då synnerlig en vägande skäl för eligga, be

fogenhet att för fredning av villebråd eller v i sst s l ag av vil l ebråd 

inom något begränsat område förordna, att i 3 mom. avsett förbud skal l 

vara i kraft även på annan tid än den i sag da mo ment nämnda. 

27 §. 
För vetenskaplig t eller annat g odtagbart ändamål må med jakträtts

innehavarens medgivande utfärdas tillstånd att, även med e l j est för

bjudet fång stsätt eller -medel, döda eller l evande fång a fridlyst 
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vi llebråd samt att tag a d e ss bon, ä gg och ung ar. 

Tillstånd, som avse s i 1 mom. må utfär das även för fångst av 

villebr åd för dess utsättande i frihet, så ock i frå ga om fångst 

för vård och föröknin g i offent lig djurgård eller i enskild farm. 

I 1 mom. avsett tills t ånd meddel as av landskapsstyrelsen på de v ill

kor den samma bestämmer, ef t er det styrel sen för vederbörande ~aktvårds

förening samt 9 därest tillstånd ansökt s i ve t enskaplig t el l er under

visningssyfte9 även n aturskydds inspektören hörts. 

Jaktvårdsförening må på av l andskapsstyr els en fastställda v illkor 

bevilja tillstånd at t f r ån vi ltfåg elbo, som förstörts eller för störes, 

taga äggen för utk läckning och ung arnas utp l artering. 

28 §. 
Har något villebråd på någon ort förökats överhövan eller visat sig 

skadligt, må landskapsstyre l sen bevi lj a undantag från den stadgade 

fredning en • 

Visar det s i g nödigt för utredning av n ågon jaktvårdsfråga eller 

f ör flyttning av villebråd eller ti ll förhindrande av skada att döda 

eller fånga fridlyst 1 djur, må l andskapsstyrel sen förordna detsamma 

underlydande innehavare av tjänst eller befattning elle r annan person, 

som lan dskapsstyreBen finner l ämplig , att utan hinder av stadgandena 

i denna l a g utföra detta på område, där han har jakträttsinnehavarens 

lov därti 11 . 

5 kap. 

Om j akt på ä l g och r ådjur. 

29 §. 
J akt på ä l g må idkas med l andskapsst yrel sen s tillstånd i den utsträck

nin g och under de tid er, som i tillståndet angivas. 

Tills t å nd et berätti gar icke till att fälla ä l gko, som åtfö lj es av 

kalv ell er vars kalv blivit fälld. 

30 §. 
Ansökan om tillstånd til l jakt på älg riktas ti ll l andskapssty:relsen 

och skall sökanden ådagal ä gga, att han har jakträtt inom det område 

ansökan avser enl i g t 1, 2 och 6 §§ samt att han besitter s ådan skjut

skickli ghe t, som erfordras för jaktens bedrivande. 

Tillstånd må icke beviljas, därest det i ansökan avsedda området 

icke omf attar minst 300 hektar eller icke anses l ämpligt för älgjakt, 

ej helle~~m sökanden icke anses l ämplig att i dka sådan jakt. 

31 §. 
Om vid älgjakt sårad ä l g överskrider jaktområde ts gräns och faller 

På sådant främmande område, där jakt på ä l g då är tillåten, må den, 

Bom på sag da område har ti llstånd till älg j akt, behål l a ä l g en, och 
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denna inräknas därvid i det antal, som må nedgöras på dett a område. 

önskar i nnehavaren av jakträtten på det främmand e området icke be

håll a ä l g en och kan överenskommel se om över låte l se av denna ti l l skyt

ten icke omedelbart träffas el ler har jakträttsinnehavaren på det främ

man de området icke tillstå nd ti ll jakt på älg, tillfall er älgen land

skapet och inräknas i det antal, som skytten har rätt att nedlägga . 

överskrider sårad älg jaktomr ådets gräns och faller på sådant samma 

ägare ~ . e l ler innehavare av jakträtt ti llhöri gt område, på vi l ket för 

älgjakt beviljat ti llstånd icke gäl l er, ti l lfaller ä l gen skytten . 

~ 32 §. 
Ha r i samband med jakt fä llts f l era ä l gar än det medde l ade till

ståndet förutsät t er eller avvike lse skett från de lli llkor, som i 

til l ståndet s t äl l ts med avseende å älgens å l d e r e ller kön, tillfaller 

sål unda fä l ld ~lg staten. Dessutom skall ti llståndshavaren för varje 

sål unda fälld ä l g erl ä gga en avgift om åttio mark ti ll l andskapssty

rel sen före ut gån g en av kalenderåret. 

33 §. 
Då synner l i gen vägande skäl före ligga , må landskapsstyre l sen på 

ansökan efter p r övnin g bevi l ja tillstå nd att fä lla älg med avvikelse 

f rån stadgandena i detta--kap i tel; T av l andskaps styrel sen f a ttat be.-
1 

s l ut på grund a v aneökanpm sådant tillstånd må ändring icke sökas. 

Po l ischef, som erhål l it känn edom om att sårad el ler skadad elle r 

e l jest sjuk älg uppehåller sig inom hans distrikt, skal l förordna 

om att ä l gen p å lämplig t sätt avlivas . Härom bör landskaps styrelsens. 

forstavd e lning omedelb art underrättas. Så lunda avlivad ä l g tillfaller 

l andskapet. 

34 §. 
Beträffande jakt på rådjur gäller i ti llämpl i g a delar vad om älg

jakt är stadgat. 

6 kap. 

Om eft e rsyn av hund och katt. 

36 §. 
Äg are och vårdare av hund eller k att äga ti l lse, att djuret icke 

stö~ villebråd på annans j a ktområde eller under frid l ysningstid. 

Jordäg are och -innehavare samt jakträttsinnehavare och för område 

tillsatt jaktövervakar G må frå n sitt områd e avlägsna där anträffad 

l ös hund, dock utan att tillfoga densamma skada, e l l e r ock omhänder

taga den. På hans uppmaning vare också hundägare skyl di g att avhämta 

sin hund från främmande område. 

Har hund omhändertagits, s k all ti l lvaratagaren snarast möjlig t därom 
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underrätta ägaren~ om denne och hans adress är känd, eller i anrnt fall 

gö r a anmäl an till vederbörande po li smyndighet. Önskar ägaren å terfå sin 

hund, lö se den med tjugu mark inom sju dagar från det medde l ande om om

händertagandet g jorts till honom, eller inom fjorton dagar ef t er anmälan · 

till polismyndi ghet en, anmälningsdagen oräkn ad, och er l ägge därtill för 

utfordring av hunden en ersättning om två mark per dag , vid äventyr att 

han elj est förv erkat hunden åt tillvaratagaren. Så l änge hunden ä r i 

dennes vä rjo, vare dock den förra ägaren berättigad a tt å terf å den mot 

ovan nämnd lö sen och ersättning. 

Har vid lov lig j akt med hund drevet e ller skall et kommit in på annans 

mark, må det fort gå hö gs t en halv timme, men pågår d e t där läng r e, skall 

jägaren med oladdat vapen gå för att omhändertaga s in hund. Jordägar en 

och -innehavaren samt J~kträtt s innehavaren och fö r området tills a tt jakt

övervakare vare berättigade a tt omedelb a rt avbryta drevet elle r skalle t 

och avlägsna hunden från sitt område. 

37 §. 
Under tiden från den 1 mars till den 19 augusti, ~agda dagar med

räknade, må hund e j tillåtas o~opplad ströva omkring anno rstädes än 

på ä garens elle r innehavar ens gårdspl an eller i hans trädgård. 

Vad i 1 mom. är sagt gäller ej hund, som är yngre än tre månader. 

Ut a n hinder av vad i 1 mom. är stadgat, må hund, s om särskilt dres..; 

serats a tt valla husdjur, e ller annan särskilt dresserad tjänstehund 

användas i tj änsteuppgift er och sådan dressyr bibringas hund, om anmä

lan därom g jorts hos vederbörande polismyndi ghet . Detsamma gäller för 

höns hund 1 som med jakträt t s inne hava r e ns be givand e under går vederbörlig 

dre ssyr. Poli smyndi gh et.må dock en lig t prövning i enskilda f all förbjuda 

ovannämnd användning ell er dressyr. 

Vad i 1 mom. är sagt gä lle r e j h e ller hund, s o m försedd med f as t

ställt märke användes såsom rapporthund e lle r för polis- eller g r äns

bevakningsuppgift er. 

Med tillstånd av landskapsstyre l sen må jakthundsprov anordnas utan 

hinder av s tadgand e t i 1 mom. på härför l ämplig t områ de, där jakträtts

inne havarenssamtycke utverkats. 

38 §. 
Anträffas hund, som beröres av det i 37 § stadgade förbud e t, under 

den där nämnd a tiden lös inom främmande j aktornråde , vare den myndi gh et, 

som övervakar j aktlagen s efterlevn ad, berättigad att döda den, s åframt 

hund en icke kan omhändertagas. Samma rätt tillkommer, om hund befinner 

sig på främmand e område, där villebråd kan upp eh å lla s i g , eller på 

annans går dspl a n elle r i annans trädgård, även områdets ägare och inne

havare samt j akt rättsinnehavare och för område t tillsatt jaktövervakare~ 
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Hund må dock icke dödas, om den åtföljes av sin ägare elle r innehavar e 

och denne på anmaning kopplar hunden. 

Har hund i syfte som avses i 1 mom. omhändert agit s , vare tillvara 

tagaren b erättigad att kräva i 36 § stadgad lösen till dubbelt belopp 

samt ersättning för utfordring av hunden. 

Angåend e rätt att död a el l er omhänd ertaga hund utan skatt emärk e stad

gas särskilt. 

39 §. 
Jordägare och jakträttsinnehavare ä ger rätt att döda katt, som an

träffas på hans ägor eller jaktmark på minst trehundra meters avstånd 

från annans bostadstomt. 

7 kap. 

Om fångstredskap och fångstsätt. 

40 §. 
J akt må ej bedrivas så, att den me dför fara för människor ell e r hus

djur, e j heller så, . att villebrådet tillskyndas onödigt lidande. 

41 §. 
Jakt må icke utövas med fallgrop, gi ft, s pjut, pil, e l ektri sk s tröm, 

sax, snara, fälla, gill er e lle r a nnat liknande fångs tre dskap, ej hel

l er med gillrat skjutvapen elle r sprängl addning. 

Vid jakt må icke användas rök, e l d elle r gas . 

Utan hinder av vad i 1 rnorn. är sagt vare tillåtet att använda av 

medicinal styrels en g odkänt g ift för utrotning av kråkor, kajor, havs

trut, gråtrut, sorkar och r å ttor, sax för f å n gs t av havstrut, g r å trut 

och mink samt fäll a för fång st av mink, hermelin och b i samråtta. 

Vid användande av gift mo t i 3 mom. nämnda fåg l ar skall und e r tiden 

från och med d en 15 april till och med den 31 oktob e r endas t ägg använ

das som b e te. Utlagd sax eller fälla skall dagligen ef t e r ses. Trutsax 

skall utsättas på minst en me t ers djup. 

42 §. 
Vid älg jakt må e j begagn as h e l mant elkula elle r b lyku l a, e j h eller 

oräfflat vapen eller gevär, vars patrons kulvikt är mindre än 10 g 

och kulans träff energ i på 25 meters avstånd, mätt från pipans mynning 

är mindre än 250 kilopondmeter (25 E = 250 kpm). 

Mj_li tärgevär må anvR.nrlriR pnil 8R t. -fnl'.' :i Rk:t n :?i si:i l. i .öppn :=i. hn:ve -t. 

Vid jakt; må e j bogC:tgna.s luftgevär el l er därmed jäm:fGrl i e;8. vapen, e j 

h eller sådant h agelgevär med automatisk oml addnin g , 8om kan l a dd:=in mP<i 

flera än två hagelgevärspatroner, ej h elle r miniatyrgevB.r v id annan 

jakt än j akt på ekorre samt vid skjut a nde av skadef&gl ar, s orkar och 

råttor. 

Ljuddämp are m8 iclu::: A.11vä 1-....ri~s på s kjutyap en. 
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43 §. 
Jakt vid bloss eller annat lyse vare förbjuden. 

På jaktfärd må i båt icke . medföras vettar, avse,.da för jakt på sådana 

sjöfåg l ar, vilka då äro fridlysta, såvitt icke jakttiden för ifrågavarande 

arter vidtag er dagen efter eller utgå tt dagen före. 

44 §. 
Katsas och ryssjas mynning skal l ovan vattenytan s tädse hållas till

s l uten, och fiskred s kap må ej på l arid utsättas så , att villebråd kan där

i f as tna eller f å ngas. 

45 §. 
Jakt må icke bedrivas från maskindrivet fortskaffningsme del e ller 

med direkt tillhjälp av ljudal strande mas kinell anordning. Under tiden 

fr å n den 1 till den 25 maj må jakt på sjöfåge l icke idkas fr å n båt 

eller därmed jämförlig anordning, även om den är förtöjd e ller förankrad. 

Skadskjutet vilt må dock förföljas och avlivas från båt, även om den är 

maskindriven. 

J aktvapen -bör under färd i fordon hållas oladdat. 

Vad i denna parag r a f är stadgat, gäller icke jakt på säl. 

46 §. 

Villebråd må icke skjutas över allmän väg eller medan vi llebrådet 

eller skytten befinner sig på sådan väg. På isbelag t hav el l er havsf järd, 

må jakt p å sjöfågel icke bedrivas vid öppning elle r ränna. 

47 §. 
Vettar må ej utan lov utsättas närmar e än etthundra meter samt .bnlvän 

för jakt på orre närmare än femtio meter frå n annans j aktområde. 

Utan hinder av vad i 1 mom. stadgas må likväl vid jakt med stöd av 

17 § 2 mom. vett a r ut sättas närmare stranden. 

8 kap. 

Om innehav av vi llebråd och handel med sådant. 

48 § . 

Under fridlysningstid må ingen innehava sådant vi lleb r å d eller färska 

de l ar av villebrå d, som ej är märkt p å sätt därom sär skilt föreskrives, 

ej heller ä gg av f åglar . Är jakt på något djur icke tillåten under hela 

året, vare innehav av oberett skinn under f r idlysningstiden likaledes 

förbjudet, förs åvitt det icke är försett med föreskriv e t vil l e brådsmärke. 

Vad här är sagt, gäller icke skinn av älg , rådjur eller hare. 

Vad ovan i 1 mom. är stadgat, gäller e j ät lig t vi ll ebrå d e ller ägg, 

som bevisligen erhållits i enli ghe t med 14, 26 § 2 mom., 27 eller 28 §, 
ell er som l aglig en fråntagits någon elle r införts f r ån utlandet, ej 

heller ätligt villebråd , som uppenbarligen fångats utan överträdelse 

av fridlysnings bes tämmelser och är avsett för p ersonlig förbrukning. 
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49 §. 

677 

Saluhållande av annat ätli g t villebråd än älg och hare är förbjudet. 

I mporterat villebråd må dock sal uhållas. 

Omärkt villebråd må ej transporteras inom område, där villebrådet 

är fridlyst. Detta berör icke villebråd, som bevisligen åtkommits i en

li ghet med 27 § e l ler införts frå n ut l andet. 

9 kap. 

Om j aktkort . 

50 §. 
Jakt på villebråd må ej med skjutvapen el l er annat fångstmedel e l ler 

med hund eller annat för jakt övat djur bedrivas av någon, med mindre 

han innehar jaktkort. Vad här är sagt, gäller dock ej avlivande av ska

dedjur i de fall, som avses i 13 och 14 §§, ej heller fångst av ville

bråd, som nämnes i 28 § 2 mom. 

För jaktkort erlägges sex mark om året i lösen, som tillfallei landska

pet. 

51 §. 
Vid jakt vare envar skyldig att medföra jaktkort och på anfordran 

framvisa det för den, som äger övervaka ef terlevnaden av stadgandena 

om jakt, så ock för jordägaren och -innehavaren samt jakträttsinne

havaren och för den för området tillsatta jaktövervakaren. Den, som 

vid jakt befinnes sakna jaktkort, är skyldig att omedelbart avbryta 

jakten, men vare fri från s traff för att icke hava medhaft jaktkortet, 

om han senast på tredje söckendagen uppvisar jaktkorte t för vederbörand e 

polismyndighet. 

52 §. 
I inkomst- och ut gif tsstaten för landskapets enskilda medel skal l 

varje år för främjande av jaktvården upptagas ett anslag\, motsvarande 

minst det belopp, vilket bör anses komma att inflyta i lösen för jakt

kort. 

Ur ovan i 1 mom. avsedda ans lag må följand e u tgifter erläggas: 

1) kostnaderna för j aktvårdså t gärder och viltforskning samt under

stöd till främjande av jaktvården; samt 

2 ) utgifterna för avl öning av funktionärer vid jaktvårdsorganisa

tion och övriga nödiga kostnader för dennas verksamhet. 

Angående jaktpolisens avlönipg stadgas särskilt. 

10 kap. 

Om j aktmyndi ghe ter och jaktvårdsföreningar. 

53 §. 
Ärenden rörande jakt och jaktvård handläggas i landskapsstyrelsen av 

forstavdelning en. 
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Till synen över jakten och jaktvården utövas av l andskapsstyrelsen 

rned polismyndigheternas b i stånd. För den lok a l a tillsynen må l and

skapsstyrelsen tillsätta jaktpoliser sarnt j aktvårdsförening utse ed

svurna jaktövervakare. 

54 §. 

De jakträttsinnehavare i kommun, vilka innehava jaktkort, bilda 

en jaktvårdsförening . Ej må någ on likväl var a medl em av flera än en 

sådan fö rening. Då jaktkort l öses, skall i detsamma anteckn as till 

vilken jaktvårdsförening vederbörande uppgi v it sig önska tillhöra. 

Där de lokal a förhållandena det påkal l a, må l andskapsstyre l sen för-

1,_:, ordna, at t jaktvårdsf örening skall bildas på område, som avviker från 

.· _. . den kommunala ind elningen. 

" I jaktvårdsförenings ang e lägenhe t er besluter föreningsmötet och en 

av föreningen vald styr e lse, på sätt i stadg arna närmare säges. 

Medl em av jaktvårdsförening må ej förpliktas att tillskjuta mede l 

f ör t äc kande av föreningens utgifter 

55 §. 
Jaktvår dsförenings stadgar, vi lka böra underställas l andskapssty

relsen för fastställelse, böra innehålla bestämme l ser därom, huru 

föreningen och dess styrase med beaktande av ortsförhållandena äga 

verka för främjande av jaktlagsti f tning ens efterl evnad samt v ille

brådstammens b evarande och förkovran. 

56 §. 
Jaktvårdsförening må i s itt namn förvärva rättigheter och ing å 

förbindelser samt kära och svara. 

11 kap. 

Om str affpåfö ljer v i d överträdelse av bestämmelserna angåend e jakt. 

57 §. 
I dkar någon, utan a tt vara därtill särskilt berättig adA. jakt på 

villebråd, medan det är fridlyst, have envar rätt att på bar gärning 

fråntag a honom skjutvapen, andra jaktredskap och hundar samt ville

bråd, s om åtkommits genom jakten. 

Jagar någon under lov lig tid olovligen på annan s jaktområde, till

ko mme i 1 mom. avsedd rä±t jakträttsinnehavaren och för hans r äknin g 

jordägar en eller -innehavaren, för området tillsatt j aktövervakare 

samt på s tat en eller l andskapet tillhörig mark jämväl den, s o m där ä g er 

Utöva tillsyn över efterl evnaden av stadgandena om jakt . 

Önskar j akträttsinnehavaren ej i fall som avses i 2 mom . för an

l eda åtal för olovlig j akt , må han likväl behålla vapen och andra 

j aktredskap, som fråntagits ä g aren, till dess denna styrkt s in iden-
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titet och för dem erlagt l ösen, femtio mark. Löser ägaren ej vapnen 

eller jaktredskapen inom e n månad efter det vederbörande po li smyndi g

het underrättats om deras omhändertagand e , tillfalla desamma jakt

rättsinnehavaren. 

Önskar jakträttsinnehavaren i fall som nämnes i 2 mom. föranled a 

åtal e ller har han elle r annan per son i stöd av 1 mom. omhändertagit 

skjutvapen e ller andra jaktredskap, överlämna sådan omhändertag en 

eg endom ofördröjligen åt polismyndi gheten att förvaras, tills r ätten 

avg jort ärendet. 

Jagar någon utan a tt hava löst jaktkort eller använder någon sådant 

1 vapen, vars användning för jakt jämlikt denna l a g är förbjuden, skall 

::',J vad ovan i 1 och 4 mom. är stadg a t ä g a motsvarande tillämpning . Dock 

tillkomme r rätt att i de i detta moment förutsatta fallen fråntag a 

jägare i 1 mom. nämnd egen dom blott de personer, som avses i 51 §. 
I fråga om hund, som t a git s i förvar med stöd av denna paragr af, 

länd e till eft e rrätt e l se vad i 36 § 2 mom. är stadgat. 

58 §. 
Envar, som anträffar olovlig t e lle r olovlig en utsatt fång stme de l 

eller förgiftat bete, äge rätt att förstöra eller orrhändertag a dem. 

Befinnes katsas eller ryssjas öppning ovan vattenyta n vara öppen el l er 

har fiskredskap på land utsatts så, att vil l ebråd kan däri f astna eller 

f å ngas, må vem som hel st likaså omhändertag a detsamma. 

Har fångs t anordning eller fi skr edskap jämlikt 1 mom. omhändertagits , 

gäll e vad i 57 § 4 mom. är sagt. Fiskredskap må polismyndighet dock 

överlämna till ägaren, sedan denna ådagal a g t sin id entit e t. 

59 §. 
Om n ågon : 

1) olovlig en jagar eller ofredar villebråd u nd er dess fridlys

nings tid, nyttjar förbjudet vapen eller annat förbjudet fång stredskap 

eller utan vederbörligt tillstå nd eller på otillåtet sätt använder gift; 

2 ) bedriver jakt i stri d med rättens, l andskapssty:rel.sens e ller jakt-

värdsförenings förbud e ll er utan at t hava löst jaktkort; 

3) bryt e r mot s t adg andena i denna l ag om inn e hav, f ors ling och till

saluhållande av villebråd elle r skinn; 

dömes till hö gst sjuttiofem dag sböter. 

Har någon olovligt dödat, sårat e ller såsom l evand e fång at älg , r å 

djur eller svan, v are straffet mins t e tthundra dagsböt er eller fäng else 

i högst ett å r. 

Var, som annars bryter mot denna l ag, el l er me d stöd av densamma 

utfärdade bestämmelser, s traff as med hö g s t f emtio dagsböter. Dock vare 

den, som under jakt icke medför jaktkort och som senast den tredje 
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vardagen därefter företer detta för vederbörande polismyndighet, fri 

från åtal . 

Dä rom, till v ilket straff den skall vara förfallen, som o l ov l igen 

jagar på område, där han icke har jakträtt, elle r överskrider den 

jakträtt honom såsom delägare i samfällt onITåde eller i s t öd av jakt

arrendeavtal elle r sär skilt tillstånd tillkommer, stadgas i s traff

l agen. 

Den, som dömes till straff i fall, som avses i 1 mom~, må tillika 

förklaras förlustig s itt j aktko r t för en tid av minst ett och högst 

fem å r. Den, som dömes till straff i f all som avses i 2 mom. skall 

tillika förklaras förlusti g s itt jaktkort för en tid av minst tre år. 

Dömes någon till straff för olovlig jakt på villebråd eller i fall, 

som avses i 2 mom., e ller ära omständighet erna elj est försvårande, skall 

han tillika förklaras förlusti g vapen och fängstredskap, vi lka använts 

vid den olovliga j akten. 

60 §. 
Har genom brott, varom i denna l ag stadgas, allenast enski l ds rätt 

förnärmats, må brottet ej åtal as av allmän åkl agare, därest ej mål s

ä garen anmält det till å t al. 

61 §. 
Vad genom o lov lig jakt åtkommits eller d ess värd e vare förverkat 

och tillfalle jakträttsinnehavaren, om denne då själv varit berättigad 

att fånga eller tillägna s i g detsamma, men eljest staten. Värdet av 

byte, som dömts förbrutet, beräknas enlig t köpvärdet för levande vi lle

bråd. 

Var, som i s tri d med stadgandena i 48 eller 49 § innehar, forslar 

elle r saluför v ill ebråd, skinn e lle r fåge lägg , have förverkat desamma 

elle r deras värde till staten. 

Polismynd i ghet vare städse berätt i gad a tt g ranska sådan persons l age 

som saluför villebråd ell e r s kinn av sådant. 

11 kap . 

Särskild a stadganden. 

62 §. 
Under jakttiden lovli g t sk jut et vi lt , som fall er på annans mark e lle 

vatt enområde, tillf alle den, som innehar Jakträtten på området. Lag sam 

vare beträff and e djur, som fastnar i sax eller a nnan fån~tanordning oc h 

ko mmer in på annan s område. 

Villebråd, som anträf f as dött, tillfalle l andskapet, · ara det då var 

fridlyst, men eljest j akträt t s inne h avar en. Lag samma vare beträffande 

djur, s o m anträffats så illa sårat eller e l jest skadat, att det be

funni t s nödi g t att döda detsamma. 
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Angående älg är stadgat i 5 kap. 

63 §. 

681 

Den, som omhänd ertagit villebråd ell er annat, som enl i gt denna lag 

bör tillfalla staten eller landskap et, vare skyldig att utan dröjsmål 

därom underrätta polismyndigheten på orten. Föreligger fara för för

skämning av villebråd, må han, sedan det värderats av två ojävi g a per

soner, behålla eller försälja detsamma till åsatt pris och böra de in

flutna medlen omedelbart inlevereras till vederbörande polismyndighet. 

Åt den, som flått staten eller l andskapet tillfallande pälsdjur, 

älg eller rådjur, erlägges av statens eller l andskape ts medel skälig 

ersättning, försåvitt de medel, som erhållas genom försäljning av 

djuret, därtill förslå. Under samma förutsättningar erlägges ersätt

ning även för transport av djur. 

64 §. 
För dödande av rovdjur och för vi llebrådet skadliga övriga djur 

erlägges belöning enligt vad därom särskilt s t adgas. 

65 §. 
Orsakar fridlyst villebråd skada, må ersättning beviljas ä g aren e ller 

innehavaren av den skadade egendomen enligt vad därom är särskilt stad

gat. 

66 §. 
Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpnin g en av den

na lag utfärdas genom landskapsfö rordning. 

67 §. 
Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1964. Genom densamma upphäves 

landskapsla gen den 18 mars 1946 om jakt inom l andskapet Ål arid (14/46), 

förutom dess 29 §
1 
lagen den 29 augusti 1927 angående förbud mot inplan

tering i landskapet av främmande djurarter (10/27) och landskaps lagen 

den 1 december 1938 om jaktkort i l andskapet Åland (8/38) jämte i dem 

senare vidtagna ändring ar. 

Med stöd av landskapslagen den 1 8 mars 1946 om jakt inom land skapet 

Åland utfärdade bestämmelser och tillstånd förbliva i kraft, försåvitt 

de icke stå i s trid med stadgandena i denna l a g , till dess annorlunda 

förordnas. 

Jaktkort, som utfärdats före den 1 . juli 1964,förblir i kraft under 

den i jaktkortet antecknade gi ltighetstiden . 

Mariehamn, den 11 noveraber 1963. 

På la~'52k~~styrels ens 
fH,/() /. ~ 

Lantråd ~;,~ ansso~ 
La gber dnin gs sekre t erar e 


