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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 6/ 1988-89 med an

ledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag om ändring av 5 § 

jaktlagen för landskapet Åland. 

Landstinget har den 9 november 1988 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, 

miljövårdsintendenten Håkan Kulves och ordföranden för Saltviks jaktvårdsförening 

Göran Helling får i anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås en ändring av 5 § jaktlagen så att landskapsstyrelsen kan 

inskränka eller helt förbjuda jakt på vissa i paragrafen namngivna holmar som alla 

är s.k. kronoallmänningar genom att i enlighet med LL om naturvård inrätta dem 

till naturreservat, Landstinget har tidigare förkastat ett ändringsförslag gällande 

5 § jaktlagen genom vilket landskapsstyrelsen skulle ha medgivits en generell rätt 

att inskränka jakten på kronoallmänningarna. Landskapsstyrelsen konstaterar att 

oklarhet råder ifråga om möjligheterna att avsätta områden av ifrågavarande slag 

till naturreservat liksom även i fråga om giltigheten av vissa beslut fattade med 

stöd av 1965 års jaktlag. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att landskapsstyrelsen genom tre olika 

beslut från år 1979, 1980 respektive 1986 beslutat avsätta fyra av de i framställ

ningen avsedda holmarna som naturreservat varvid all jakt inom områdena förbjöds. 

Som landskapsstyrelsen antyder råder oklarhet beträffande giltigheten av dessa 

beslut men enligt utskottets mening råder bland allmänheten redan uppfattningen 

att dessa holmar inte är tillgängliga för jakt varför den föreslagna ändringen av 

jaktlagens 5 § i praktiken i huvudsak inte innebär någonting nytt. Utskottet delar 

landskapsstyrelsens i ovan nämnda beslut framkomna åsikt att det allmänna 

naturvårdsintresset i fråga om de i framställningen aktuella holmarna får anses 

väga tyngre än värdet av att på områdena bevara jaktmöjligheten. Noteras bör att 

fråga här endast är om ett fåtal av kronoallmänningarna inom landskapets gränser 

och att inskränkningar av den allmänna jakträtten på ytterligare områden av 

ifrågavarande slag förutsätter att lagen först ändras vilket också framgår av 

landskapsstyrelsens framställning. 
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Med anledning av det ovan anförda fär utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 13 december 1988 

att Landstinget mätte anta lagförsla

get oförändrat. 

Pä lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söder lund. 


