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Framställningen innehåller ett förslag till ändringar i jaktlagen. Det skall vara möjligt 

:fOr landskapsstyrelsen att bevilja tillstånd till vårjakt efter de fåglar som i dag är föremål 

för jakt under våren. Sådana tillstånd skall dock få beviljas endast om vissa förutsättningar 

är uppfyllda. Förutsättningarna är att det inte finns någon annan lämplig lösning, att endast 

ett litet antal fåglar kommer i fråga, att det säkerställs att jakten bedrivs under strängt 

kontrollerade förhållanden på selektiv grund och att en gynnsam skyddsnivå garanteras. 

Vårjaktstillstånden skall beviljas på ansökan. De tillstånd som beviljas skall gälla ett 

bestämt antal fåglar. 

Ändringarna hör samman med och är nödvändiga på grund av EG-direktivet om 

bevarande av vilda fåglar, det sk fågeldirektivet. 





Allmtin motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge 

1.1. Jaktlagstiftningen och EG- rätten 

När landskapet tillsammans med Finland blev medlem av den emopeiska unionen 

påtog sig landskapet olika skyldigheter. En av dessa skyldigheter är att se till att 

lagstiftningen i landskapet är anpassad till EG - rätten i den utsträckning EG - rätten det 

kräver. 

Jaktlagstiftningen berörs av bl.a. två rådsdirektiv. Dessa är rådets direktiv om 

bevarande av yilda fåglar (79/409/EEG) och rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djm och växter (92/43/EEG) jämte ändringar. Det förstnämnda direktivet kallas 

allmänt fågeldirektivet och det andra habitatdirektivet eller livsmiljödirektivet. Direktiven, 

liksom direktiv i allmänhet, riktar sig till medlemsstaterna som är skyldiga att genomföra 

dem i den nationella lagstiftningen. 

Habitatdirektivet medför inte några större konsekvenser för den åländskajaktlagstift

ningen vilket däremot fågeldirektivet gör. 

Den kanske mest väsentliga grunden för fågeldirektivet är att fåglarna rör sig fritt över 

nationsgränserna och att många arter, särskilt flyttfåglar, inte kan ses enbart som nationella 

tillgångar. Av fågeldirektivet följer bl.a. att de olika fågelarternas livsmiljö skall skyddas, 

bevaras och återställas, att det inte får vara tillåtet att utnyttja bestånden kommersiellt, att 

jakt inte f'ar tillåtas under reproduktionstiden samt att den jakt som bedrivs under annan tid 

bedrivs µnder sådana förutsättningar att bestånden bibehålls på en tillfredsställande nivå. 

Förbudet mot att tillåta jakt under reproduktionstiden anges i Art 7:4 i fågeldirektivet. 

I artikeln sägs det att medlemsstatema särskilt skall se till att de arter på vilka jaktlagstift

ningen tillämpas inte jagas under uppfödningssäsongen eller under häckningens olika 

stadier. För flyttfåglar gäller detta skydd även under den tid när arten återvänder till 

häckningsplatserna. 

Från olika bestämmelser i fågeldirektivet, bl.a. från bestämmelserna i Art 7:4, får 

medlemsstaterna medge vissa undantag enligt Art 9. Till den del fråga är om den åländska 

vårjakten får undantagsbestämmelserna an':'ändas, om det inte finns någon annan lämplig 

lösning, för att under strängt kontrollerade förhållanden och på selektiv grund tillåta fångst 

av vissa fåglar i litet antal (Art 9: 1 :c ). Om undantag medges skall det i undantagen anges 

vilka arter som berörs av U!ldantagen, vilka medel, arrangemang eller metoder som tillåts 

vid .Iangst eller dödande, vi~lkoren vad gäller risker samt för vilka tider och områden dessa 

undantag får tillåtas, den myndighet som har befogenhet att förklara att de föreskrivna 

villkoren är uppfyllda oqh att besluta om vilka medel, arrangemang och metoder som f'ar 

användas, inom vilka gränser och av vem samt den kontroll som kommer att ske (Art.9:2). 

1.2. Jaktlagstiftningen efter EG - anpassningen 
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I jaktlagen för landskapet Åland (31/85) har två olika ändringar. (68/95 och 10/97) 

gjorts för att anpassa lagen till fågel- respektive habitatdirektivet. EG - anpassningen av 

jaktlagen berörde främst vårjakten efter sjöfilgel. Efter ändringen år 1995, som gjordes bl.a. 

i syfte att anpassa vårjaktsbestämmelserna till fågeldirektivet, är huvudregeln den att jakt 

efter fågel inte är tillåten under reproduktionstiden. Denna huvudregel uttrycks i lagens 20 

§ 1 mom. där det bl.a. sägs att jakttiderna fastställs av landskapsstyrelsen genom 

landskapsförordning, dock med den inskränkningen att jakt efter någon fågelart inte f'ar 

tillåtas när arten återvänder till häckningsplatsen, häckar eller föder upp ungar. Under 

reproduktionstiden får dock landskapsstyrelsen enligt undantagsbestämmelserna i 

paragrafens 2 och 3 mom. tillåta jakt på de villkor som där uppställts. 

De villkor som skall vara uppfyllda för att landskapsstyrelsen skall kunna tillåta jakt 

under reproduktionstiden efter de arter som traditionellt varit föremål för vårjakt är att 

landskapsstyrelsen kan säkerställa att jakten bedrivs under strängt kontrollerade 

förhållanden, på selektiv grund och inte äventyrar någon av arternas bevarande inom deras 

utbredningsområde. Genom en förordning som trädde i kraft den 1 oktober 1995 (69/95), 

och således tillämpats vårarna 1996 - 1998, har de olika matnyttiga filglarna varit tillåtna 

för jakt under följande tider: 

15.03 - 15.04 hane av knipa och storskrake 

01.04 - 25.05 alfågel 

10.04 - 15.04 hane av ejder 

01.05 - 25.05 morkulla samt hane av knipa, storskrake, småskrake, ejder, svärta och 

vigg. 

Under åren 1996 - 1998 har landskapsstyrelsen fastställt rekommenderade kvoter för 

hur många exemplar av de olika arterna som årligen f'ar fällas. Dessa kvoter har tillställts 

jaktvårdsföreningarna. Den redovisning över fällda fåglar som jägarna under dessa år 

tillställt landskapsstyrelsen visar att de rekommenderade kvoterna har följts förhållandevis 

väl. Sålunda underskreds de rekommenderade kvoterna för samtliga arter under vårjakten 

1998. Det redovisade antalet fåglar har även minskat under de aktuella åren vilket dock 

främst beror på att det statistiska underlaget förbättrats. Svarsprocenten var 42,8 år 1996, 

68,2 år 1997 samt 90,2 å.r 1998 · 

1. 3. Kommissionens granskning av vårjakts bestämmelserna 

Vid EG - kommissionen pågår ett arbete som består i att kontrollera om riks- och 

landskapslagstiftningen om jakt är förenlig med habitat- och fågeldirektivet. Kontrollen har 

satts i gång efter att kommissionen mottagit klagomål om att den finska jaktlagstiftningen 

på vissa punkter strider mot de aktuella direktiven. 

Kommissionen har i sin skriftväxling starkt ifrågasatt om delar av rikslagstiftningen 
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och delar av landskapslagstiftriingen är förenliga med EG - rätten, varvid stor uppmärksam-

•· het ägnats de bestämmelser som gäller vårjakt efter sjöfågel och hur dessa bestämmelser 

förhåller sig till fågeldirektivet. Till den del ifrågasättandet gäller vårjakten i landskapet har 

landskapsstyrelsen givits möjlighet att till utrikesmininsteriet framföra landskapsstyrelsens 

syn på de frågeställningar som kommissionen aktualiserat. 

. Kommissionens anmärkningar mot vårjakten synes i detta skede i huvudsak gälla 

utformningen av de bestämmelser som reglerar vårjakten efter sjöfågel. Grunden i 

anmärkningarna är att vårjakten efter sjöfågel uppenbart står i strid med Art 7:4 i 

fågeldirektivet och att en vårjakt, om en sådan tillåts, till alla delar 'måste falla inom 

ramarna för undantagsbestämmelsema i Art 9. Detta gör inte den åländska vårjakten. 

2. Landskapsstyrelsens överväganden och förslag 

Landskapsstyrelsen anser att den åländska vårjakten efter sjöf'agel kan försvaras. Också 

den omfattning i vilken den bedrivs och de metoder som används är enligt landskapsstyrel

sens uppfattning försvarbara. Landskapsstyrelsen är likväl medveten om att kommissionen 

inte till alla delar synes kunna godta landskapsstyrelsens bedömningar. 

Utgående från Art. 7:4 i fågeldirektivet måste grunden för en vårjakt efter fågel kunna 

härledas ur de undantagsmöjligheter som anges i Art 9. Den gällande lagstiftningen bygger 

på dessa principer i och med att huvudregeln enligt 20 § 1 mom. är att jakt efter olika slag 

av fåglar inte får tillåtas under reproduktionsperioden och att undantag från huvudregeln 

f'ar medges endast om vissa villkor är uppfyllda (20 § 2 mom.). 

De villkor som enligt 20 § 2 mom. skall vara uppfyllda härrör från Art 9 i fågeldirekti

vet. Alla de villkor som nämns i Art 9 finns dock inte uppräknade i 20 § 2 mom. Detta 

medför att landskapsstyrelsen kan anses ha större befogenheter än fågeldirektivet medger 

att tillåta jakt efter :fagel under reproduktionstiden. Denna skillnad mellan jaktlagstiftningen 

och :fageldirektivet synes i stor utsträckning vara grunden för kommissionens anmärkning

ar. Sålunda bedömer landskapsstyrelsen att kommissionens anmärkningar kan åtgärdas om 

lagen ändras så att den, till den del den gäller förutsättningarna till jakt efter matnyttig :fagel 

under våren, inte skall medge landskapsstyrelsen större befogenheter än Art 9: 1 :c och Art 

9:2 fågeldirektivet tillåter. 

Av de skäl som anges ovan föreslår landskapsstyrelsen att principerna för vårjakten 

ändras. Eftersom :faglarna är förnyelsebara naturresurser och bestånden av de arter som varit 

föremål för jakt under våren är på en sådan nivå att de tål en viss beskattning, finns det inte 

orsak att avstå från möjligheten att utnyttja fågelbestånden under våren. Den undantagsjakt 
. ~ \~ ; ' 

som medlemsstatema får medge enligt Art 9 i fågeldirektivet skall därför vara möjlig i 

framtiden. 
Eftersom en av de förutsättningar som skall vara uppfyllda är att undantagsjakten sker 

under strängt kontrollerade förhållanden och avser endast ett litet antal fåglar bedömer 

landskapsstyrelsen att ett särskilt tillståndsförfarande är nödvändigt. Förfarandet bör bygga 
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på tillstånd och själva tillståndssystemet i övrigt är det mest ändamålsenligt att landskaps

styrelsen ges befogenhet att utforma. 

3. Administrativa och ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för jämställdheten 

och miljön 

Administrativa och ekonomiska konsekvenser 

Tillståndssystemet medför att nya föivaltningsuppgifter skall utföras vid landskapssty~ 

relsen. Åtminstone till en början kan det antas att en stor del av jägarkåren söker 

undantagstillstånd till vårjakt, viket betyder ca 3-4.000 ansökningar som skall handläggas 

med ett inteivall som är beroende av hur tillståndssystemet utformas. 

De kostnader som tillståndsystemet medför är beroende av hur systemet utformas i 

detalj, vilket inte till alla delar är klart ännu. Också avgifterna kan klarläggas först när 

systemet utformats i detalj. 

Konsekvenser för jämställdheten och miljön 

Lagförslaget har inte några konsekvenser för jän1ställdheten. Lagförslaget har inte 

några direkta konsekvenser för miljön. 

4. lkraftträdatide 

I lagförslaget har datum för ikraftträdandet länmats öppet så att det skall ankomma på 

landskapsstyrelsen att besluta om när lagen träder i kraft. Avsikten är att lagen skall träda 

i kraft i god tid före en jaktsäsong. Under nuvarande förhållanden förefaller det inte möjligt 

att den nya lagen skall kunna tillämpas föITän våren 2000. 

5. Beredningen av ärendet 

Lagförslaget grundare sig på ett förslag som utarbetats av en arbetsgrupp som tillsattes 

av landskapsstyrelsen för att utarbeta alternativa modeller för en mera personrelaterad 

vårjakt. Över arbetsgruppens betänkande (ÅUS 1998:4), som utmynnade i tre olika 

alternativa modeller av vilka arbetsgruppen förordade en, har jaktvårdsföreningarna givits 

möjlighet att yttra sig. 
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DETALJMOTIVERJNG 

Landskaps lag om ändring av jaktlagen för landskapet Aland 

20 §. Bestämmelserna i 2 mom., som utgör ett undantag från huvudregeln i 1 mom., 

föreslås ändrad så att fågeldirektivet beaktas bättre än för närvarande. Från uppräkningen 

av de arter som kankomma i fråga för jakt under reproduktionstiden avlägsnas samtidigt 

sjöorren, en art som varit fredad sedan våren 1995. 

Avsikten är att tillståndssystemet skall byggas upp så att tillstånd kan beviljas för ett 

litet antal fåglar som på selektiv grund f'ar skjutas under strängt kontrollerade förhållanden. 

För att kontrollen skall kunna fungera förutsätts det att de sökande uppger skytteområdena 

i sina ansökningar. 

Vid brott mot tillståndsvillkoren kan straff utdömas för jaktförseelse. 

21 §. Paragrafen kan upphävas eftersom all vårjakt efter matnyttiga fåglar skall vara 

beroende av tillstånd i framtiden. Också personer som inte har hemort i landskapet skall 

kunna beviljas tillstånd till vårjakt. Erforderliga bestämmelser härom har intagits i 20 § 2 

mom. 

22 §. Eftersom vårjakten via tillståndsförfarandet blir bunden till angivna skytteområ

den, finns det inte behov av att i lagen föreskriva om inrättande av fredningsområden under 

jakttiden. Paragrafen kan därför upphävas. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag: 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 21 och 22 §§jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland (31/85) samt 

ändras 20 § 2 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (68/95) 

som följer: 

20 § 

Landskapsstyrelsen kan, om det inte finns någon annan lämplig lösning, bevilja 

tillstånd till jakt under någon tid under perioden 15.3 - 25.5 efter ejder, svärta, vigg, knipa, 

småskrake, storskrake, alfa.gel och morkulla i litet antal, under förutsättning att landskaps

styrelsen kan säkerställa att jakten bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden på 

selektiv grund och garanterar en gynnsam skyddsnivå. Tillstånd som avses i detta moment 

kan på ansökan beviljas den som har hemort i en kommun i landskapet eller flera sådana 

personer tillsammans. Den som inte har hemort i landskapet tar på ansökan beviljas 

tillstånd till vårjakt efter sjöfil.gel om synnerligen vägande skäl föreligger. I tillståndet, som 

är ett undantag från bestämmelserna i 1 mom., skall anges vilka arter som berörs av 

undantaget, vilka medel, arrangemang eller metoder som tillåts vid fangsten, villkoren vad 

gäller risker samt vilka tider och områden dessa undantag gäller och den kontroll som 

kommer att ske. Landskapsstyrelsen beslutar om hur tillståndssystemet också till övriga 

delar skall vara utformat. 

Denna lag träder i kraft den . Av verkställigheten av lagen förutsatta 

åtgärder rar vidtas före lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 1 december 1998 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 
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LANDSKAP SLAG 
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 21och22 §§jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland (31/85) samt 

ändras 20 § 2 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (68/95) 

som följer: 

Gällande lydelse 

20 § 

Jakt på ejder, svärta, vigg, knipa, 

småskrake, storskrake, alfågel, sjöorre 
eller morkulla kan tillåtas under någon tid 

under perioden 15.3 - 25.5 under förut

sättning att landskapsstyrelsen kan säker

ställa att jakten bedrivs under strängt 

kontrollerade förhållanden, på selektiv 

grund och inte äventyrar någon av arter

nas bevarande inom deras utbredningsom

råde. 

Föreslagen lydelse 

20 § 

Landskapsstyrelsen kan, om det 

inte finns någ~m annan lämplig lös

ning, bevilja tillstånd till jakt under 

någon tid under perioden 15.3 - 25.5 

efter ejder, svärta, vigg, knipa, småskra

ke, storskrake, alfågel och morkulla i 

litet antal, under förutsättning att land

skapsstyrelsen kan säkerställa att jakten 

bedrivs under strängt kontrollerade för

hållanden på selektiv grund J>ch garan

terar en gynnsam skyddsnivå. Till

stånd som avses i detta moment kan 

på ansökan beviljas den SOlllihar hem

ort i en kommun i landskapet eller 

flera sådana personer tillsammans. 

Den som inte har hemort i landskapet 

får på ansökan beviljas tillstånd till 

vårjakt efter sjöfågel om synnerligen 

vägande skäl föreligger. IJillstå.ndet, 

som äi:,ett undantag frå,~ bestjimmel

sema i 1 m,om., s~llanges vilka arter 

som berör.s ayj undl\lltaget, vilka me
del, arrangemang eUer metoder som 

tillåts vid fångsten, villkoren vad gäl

ler risker samt vilka tider och områ-
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21 § 

Jakt under tiden 15 mars - 25 maj får 

bedrivas endast av person som enligt 

lagen om befolkningsböcker har hemort 

inom landskapet Åland. Landskapsstyrel

sen äger dock rätt att då synnerliga skäl 

föreligger efter prövning i enskilda fall 

bevilja även annan person rätt att för viss 

tid bedriva här avsedd jakt. Ansökan som 

avser erhållande av sådan rätt skall vara 

landskapsstyrelsen tillhanda senast den 31 

januari det år jakten är avsedd att bedri

vas. 

Innan i 1 mom. avsett tillstånd bevil

jas skall landskapsstyrelsen inbegära 

utlåtande av styrelsen för jaktvårdsföre

ningen i den kommun inom vilken jakten 

är avsedd att bedrivas, om fredningsområ

denas anordnande, sjöfågelstammarnas 

storlek eller andra särskilda skäl ger an

ledning därtill. 

22§ 

Jaktvårdsförening bör inom sitt om

råde verka för att tillräckliga· frednings

områden för sjötagel inrättas. I sagda 

syfte kan jaktvårdsförening skriftligen 

avtala om fredning av härför lämpliga 

områden samt om överlåtande till före

ningen av jakträtten på andra områden. 

Jaktvårdsförening skall ställa erforderliga 

jaktområden till förfogande för dem som 
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den dessa undantag gäller och den 

kontroll som kommer att ske. Land

skapsstyrelsen beslutar om hur tills

tåndssystemet också till övriga delar 

skall vara utformat. 

21 § 

(Paragrafen upphävs) 

22 § 
(Paragrafen upphävs) 



avstått från jakträtt inom fredningsområ

de. 
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Denna lag träder i kraft den 

Av verkställigheten av lagen förutsatta 

åtgärder får vidtas före lagens ikraftträ

dande. 




