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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskaps lagen om jakt. 

Enligt landskapslagen om stämpelskatt i landskapet Åland (20/51) skall 

stämpelskatt erläggas för bl.a. landskapsmyndigheternas expeditioner i en

lighet med de i riket gällande grunderna. Detta innebär att stämpelskatt som 

uppburits för tillstånd till jakt på älg och rådjur utgått enligt samma grun

der som i riket, d.v.s. i enlighet med bestämmelserna i lagen angående stäm

pelskatt (FFS 662/43). Emellertid har regeringen den 14 april 1976 till riks

dagen överlämnat en proposition innehållande förslag till ändring av lagen 

angående stämpelskatt, 'i agen om temporär ändring av lagen angående stärnpel ~ 

skatt och jaktlagen (prop. nr 60/1976 rd). Ändringsförslaget avser att unp

häva bestämmelserna om stämpelskatt för expeditioner i ärenden rörande jakt 

på hjortdjur. I stället skulle i jaktlagen införas ett stadgande om skyldighet 

att till staten erlägga avgift för jakt på hjortdjur. Avgiftens storlek skulle 

fastställas i förordning och skulle bestämmas sålunda att inkomster som infly

ter till staten i form av avgifter och vid försäljning av hjortdjur för statens 

räkning motsvarar de utgifter som staten åsamkas vid erläggandet av ersätt

ningar för skador, som förorsakas av hjortdjur. En avsikt med de föreslagna 

lagändringarna är även att erlagda avgifter skall kunna återbäras om till

ståndshavare ej fällt det antal hjortdjur till vilket tillståndet berättigar. 

Med hänsyn till att de i riket föreslagna lagändringarna kommer att medföra 

att hjortdjursjakten här blir avgiftsfri om bestämmelser rörande ifrågavarande 

avgifter ej införs i landskapslagstiftningen och med tanke på att det i riket 

föreslagna avgiftssystemet ter sig motiverat, föreslår landskapsstyrelsen att 

i landskapslagen om jakt skulle införas bestämmelser om avgifter för jakt på 

hjortdjur. Enligt 23 § 4 mom. självstyrelselagen ankommer det på landstinget 

att bestämma de avgifter som skall erläggas för bl.a. landskapsmyndigheternas 

expeditioner, dock så att bestämmanderätten häröver kan anförtros landskaps

styrelsen. I förevarande fall synes det vara mest praktiskt att anförtro land

skapsstyrelsen rätten att fastställa avgifternas storlek. Avsikten är att av

gifterna i huvudsak skall utgå enligt i riket gällande grunder. 

Stadgandena angående de ovan avsedda avgifterna föreslås ingå i en ny 30a § 

i landskapslagen om jakt. Ytterligare bör lagens 32 § ändras, enär däri ingår 

en hänvisning till de bestämmelser i lagen angående stämpelskatt som kommer att 

upphävas. I paragrafen föreslås i stället ingå en hänvisning till de i riket 

gällande bestämmelserna. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 



-2-

L a n d s k a p s 1 a g 
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ändras 32 § 1 mom .. landskapslagen den 25 mars 1965 om jakt (10/65) sådant 

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

fogas till lagen en ny 30a §, såsom följer: 

30a §. 

För jakt på älg och rådjur skall till landskapet erläggas avgift vars stor

lek fastställes av landskapsstyrelsen. 

I 1 mom.. avsedd avgift skall erläggas för varje djur som sökanden erhållit 

tillstånd att fälla. Har sökanden efter utgången av den tid tillståndet gäller 

ej fällt så stort antal djur som medgivits i tillståndet, äger han rätt att 

på ansökan återfå de erlagda avgifterna till den del de hänför sig till djur 

som icke fällts. Sådan ansökan skall inlämnas till landskapsstyrelsen inom tre 

månader från utgången av tillståndets giltighetstid, vid äventyr att rätten 

att återfå avgifterna förfaller ., 

32 §. 
Har i samband med jakt fällts flera rådjur eller älgar än det meddelade till

ståndet förutsätter eller har avvikelse skett från de villkor, som i tillståndet 

ställts med avseende å djurets ålder eller kön, tillfaller sålunda fällt djur 

staten. Dessutom skall tillståndshavaren för varje sålunda fällt djur till staten 

erlägga avgift enligt i riket stadgade grunder. 

Mariehamn den 30 april 1976 . 
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Lagberednings sekreterare 
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