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LAG- OCH EKONOMIUTSKOT~ 

TETS BETÄNKANDE nr 20/1991-92 

med anledning av ltm Bengt Hägers 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående ändrade jakttider för 

vissa villebråd. 

Landstinget har den 30 mars 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves, får 

i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen vid genomgång av jaktlagen uppgör förslag till 

nya jakttider för skogsmård, grågås och hare. 

Eftersom skogsmården visserligen förekommer i hela landskapet men inte i någon större, 

störande omfattning har utskottet inte funnit skäl att vid en ändring av jaktlagen tillåta 

jakt på skogsmård. På grund av den relativt obetydliga förekomsten och det jämförelsevis 

ringa intresset för skogsmård tror utskottet att jakten på skogsmård inte skulle få någon 

större betydelse. 

Vidare konstaterar utskottet att inte heller grågåsen är särskilt allmänt förekommande i 
landskapet utom tillfälligtvis på vissa platser där flockarna stannar på sin färd till och 

från vintervistet. Landskapsstyrelsen har hittills beviljat tillstånd till jakt i 
skadeförebyggande syfte på åkrar och enligt utskottets åsikt kunde man vid en översyn 

av jaktlagen med fördel överväga möjligheten att i jaktlagen ge landskapsstyrelsen 

möjlighet att utfärda genereHt tiJlstånd till jakt i skadeförebyggande syfte. Sådant tillstånd 
har hittills beviljats i experimentsyfte i enlighet med 24 §jaktlagen. Något skäl att tillåta 
allmän jakt på grågås har utskottet dock inte funnit. 

Slutligen konstaterar utskottet beträffande jakt på hare att det inte föreligger några 

viltbiologiska hinder mot att förlänga jakttiden så att jakt skulle tillåtas tidigare än den 

25 oktober som nu är fallet. Utskottet konstaterar att jakten utgör en obetydlig 

decimerande faktor av harbeståndet och att uppskattningsvis endast 7 procent av de harar 

som föds dör av jakt. En förlängning av jakttiden har således inte någon större betydelse 

med tanke på artens bestånd. Dessutom konstaterar utskottet att hösten är en bra tid för 

jakt eftersom många ungharar ändå inte överlever vinterns ankomst. Enligt utskottets 

åsikt kan landskapsstyrelsen därför överväga· att på nämnt sätt förlänga jakttiden för hare 

i samband med annan översyn av jaktlagen. 
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Med hänvisning till ovan anförda får utskottet härmed föreslå 

Mariehanm den 10 september 1992 

att landskapsstyrelsen vid genomgång av 
jaktlagen uppgör förslag till ny jakttid 

för hare. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Tage Boman 
ordförande 

·Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 


