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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till lan<l

skapslag angående ändring av 23 § 

landskapslagen om jakt. 

I.iccnsjnkten p~ rådjur har under de senaste åren fått en allt 

större betydelse från såväl rekreationssynpunkt som ekonomisk syn

punkt. De vanligaste jaktformerna är vakjakt och smygjakt samt jakt 

med drivande hund. Enligt den gällande lagen får dock drivande hund 

användas endast under tiden 1 - 24.10. 

Pr5n jtigarh511 har önskemål uttryckts om att drivande hund borde 

få användas under hela den period som rådjursjakten är tillåten. 

Från viltvårdssynpunkt föreligger inte några betänkligheter mot att 

tillåta användning av drivande hund under hela jaktperioden, efter

som <lrevlwstigheten inte i:ir si:irskilt hög hos de korthcntr1 hunclar, 

huvudsakligen taxar, som används vid jakten. Med tanke på förutsätt

ningarna för eftersökande av skadskjutna djur måste jak-

ten med drivande hund till och med anses vara överlägsen andra jakt

metoder. 

Med anledning av det ovan sagda föreslår landskansstyrelsen 

att landskapslagen om jakt (10/65) ändras så att kortbenta drivande 

hundar får användas under hela den tid då rådjursjakt får bedrivas. 

Jakt på vitsvansad hjort är enligt den gällande lagen tillåten 

hela året, Drivande hund får dock användas endast under perioden 

1.10 - 31.1. Sålunda får drivande hund användas från samma tidpunkt 

som vid jakt på rådjur. Eftersom sagda förhållande bör råda även i 

fortsättningen, föreslås även jakttiden på vitsvansad hjort änclr:1cl. 

Gråsäl och vikarsäl får enligt den gällande lagen jagas under 

tiden 1.6. - 30.11. På grund av minskningen av sälbeståndet i 

landskapet har dock såväl gråsäl som vikarsäl med stöd av lagens 

24 § i olika repriser fredats av landskapsstyrelsen. Enligt sagda 

bestämmelse kan landskapsstyrelsen för viss tid freda villebråd 

som annars skulle vara lovligt i enlighet med 23 §. 
I dstersjön är sälhonorna, i synnerhet gräsälshonorna, i stor 

utsträckning fortplantningsodugliga till följd av höga halter 

miljögifter, främst polyklorerade bifenyler (PCB), i vävnaderna. 

I Sverige, som för övrigt torde hysa den största delen av Ostersj~ns 

g r {bil 1 ar , har gräs ii len s fru m t i da existens ansetts så hot ad ~1 t t c t t 

avelshägn, för odling och utplantering av gräsäl~inrättu.ts i For:-;1u:1rk. 

På grund av sälarnas reproduktionsmöjligheter i dstersjön iir det 
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nödvändigt att säljakten även i landskapet inskränks under 

obestämd tid om sälstammarna skall kunna bevaras. Ett fred

ningsbeslut som är avsett att vara bestående för obestämd tid 

kan dock inte fattas med stöd av bestämmelsen i 24 §, utan i 

sttlllct bör bestämmelserna rörande jakttider ändras. Med anled

ning härav föreslås bestämmelsen i 23 § ändrad så att både grå

säl och vikarsäl skulle fredas från jakt, dock med en möjlighet 

för landskapsstyrelsen att kunna tillåta jakt vissa år under en 

kortare tidsperiod (1.9. - 31.12.). 

Med hJnvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 23 § landskapslagen om jakt. 

I enlighet med landstingets beslutändras 23 § 1 mom. land

s kap s l agen den 2 5 m a r s 1 9 6 5 om j a k t ( 1 0 I 6 5 ) , s ådan t det 1 y de r i 

landslcipslagen den 5 clecembcr 1979 (78/79), som följer: 

23 §. 
Jakt får under nedan nämnda tider bedrivas på följande slag 

3V villebråd: 

J a k t t i d e r 

hela 3ret 

S 1 a g a V V i 1 1 e b r n d 

tamduva. bisam 1 hermelin, mink 

och vitsvansad hjort; för jakt 

på vitsvansad hjort får 

under tiden 15.9. - 31.1. använ

das drivande hund, varvid hundens 

mankhöjd inte får överstiga 28 

centimeter samt endast sådant 
' 

vapen och sådan ammunition som 

föreskrivits för jakt på älg 



( 

- 3 -

15.3. - 15.4. 

1.4. - 25.5, 

10.4.-15.4. 

1 . 5 . - 2 5 • 5 . 

1.7. - 15.4. 

1.8. - 10.9. 

1.9.-31.12. 

l . ~J • - :rn . 4 • 

15.9. - 24.10. 

15.9. - 31.3. 

25.10. - 31.1. 

1.11. - 20.12. 

M~iricharnn den 28 april 1981. 

L a n t r å d 

hane av knipa och storskrake 

alfågel, sjöorre och skäggdopping 

hane av ejder, de år landskapsstvrcl

sen så beslutar 

morkulla, samt Lane av knipa, 

storskrake, småskrake, ejder, svärta 

och vigg 

räv och mårdhund med drivande hund 

dock endast under tiden 25 ,J 0. - :ll. I. 

grågås, enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, 

kricka, ärta, vigg, knipa, brunand, 

alfågel, sjöorre, storskrake, småskra

ke, skäggdopping, sothöna och morkulla 

samt de år landskapsstyrelsen så 

beslutar gråsäl och vikarsäl 

ringduva 

rådjur enligt särskilt tillstånd, 

varvid drivande hund vars mankhöjd 
överstjger 28 centimeter inte fAr 

användas 

fälthare, med drivande hund dock en

dast under tiden 25.10. - 31.1. 

hare, järpe och orrtupp 

älg enligt särskilt tillstånd, varvid 

drivande hund vars mankhöjd överstiger 

28 centimeter inte får användas. 

Folke Woivalin 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


