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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 

9 I 19811--85 med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till jaktlag för 

landskapet Åland. 

Landstinget har den 30 november 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över ovannämnda framställning. Utskottet, som i ärendet hört t.f. lagberedningschefen 

Lars Karlsson, miljövårdsintendenten Hå.kan Kulves, jakt- och naturvårdskonsulenten 

Jens Harberg, ordföranden för Kumlinge jaktvårdsförening Bruno Hellberg, ordföranden 

för Hammarlands jaktvärdsförening Bengt Häger och ordföranden för Ålands kenneldis

trikt r.f. Rainer Wasström samt inbegärt utlåtande från lagutskottet beträffande 

framställningens 13 kap. angående påföljdsbestämmelser,får i anledning härav anföra 

följande. 

I stort har utskottet omfattat framställningen och de ändringar som föreslås är närmast 

av språklig art eller i förtydligande syfte. Dock har utskottet föreslagit vissa principiella 

ändringar beträffande villkoren vid tillståndsgivning på älg och rådjur samt även en 

utökning av tid för jaktträning med drivande hund. En annan ändring är att utskottet 

föreslår en jaktfri period vid sjöfågeljakt mellan 16 - 30 april. 

Lagutskottets ut lä tande bifogas betänkandet. 

Detaljmotivering. 

6 § 2 mom.Utskottet önskar förtydliga lagtexten i enlighet med vad 1981 års jaktlags

kommitte anförde i sitt betänkande. 

Förutom vad som framgår i framställningens motivering önskar utskottet hänvisa till 

kommittens detaljmotivering där följande motivering ingick: 

"Ti!lämpningen av bestämmelsen om företräde har medfört problem bland annat på grund 

av att de landskapets egendomar, i huvudsak kungsgårdar, på vilka jakträtten upplåts inte 

är jämnt fördelade inom olika regioner i landskapet samtidigt som efterfrågan på 

jakträtten på dessa områden är mycket stor. Till följd härav har vissa principer om 

företräde utvecklats av 1andskapsstyrelsen. Dessa principer är i huvudsak följande: 

- jakträtten utarrenderas för perioder uppgående till fem kalenderår; 

- den som tidigare arrenderat jakträtt på landskapets områden bör i regel inte komma i 

fråga; 
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- företräde ges personer som själva saknar jakträtt och av dessa kommer de som bor i 

omedelbar anslutning till ifrågavarande område, d.v.s. i allmänhet inom samma by, 

första hand. 

De ovan angivna principerna är ändamålsenliga och bör sålunda följas även framdeles." 

Ordföranden Sundback har anmält avvikande åsikt beträffande 2 mom. och anser att 

framställningens lagtext skulle ha godkänts dock så att sista meningen skulle fått 

följande lydelse: 

Företräde kan ges person, som saknar jakträtt och inte tidigare arrenderat jakträtt på 

område som tillhör landskapet. 

12 §.Ordet tillstånd har utbytts mot lov emedan detta används i övrig lagtext. Lov skall 

uppfattas som mindre formbundet som tillstånd. Utskottet har förtydligat lagtexten i 

paragrafens andra mening. 

15 § 2 mom. För att göra lagtexten tydligare och för undvikande av olika tolkningar har 

utskottet i lagtexten nämnt vilka fångstredskap som avses. Utskottet föreslår att jakt 

inte skall anses ha påbörjats innan fångstredskap utsatts. 

20 §.Enligt utskottet bör det vid vårjakt på sjöfågel vara en jaktfri period under tiden 

16.4 -30.4. 

Utskottet anser liksom jaktlagskommitten att det främsta motivet bakom de föreslagna 

jakttiderna 15.3 - 15.4 och 1 - 25.5 är att åstadkomma en i huvudsak jaktfri tid i 

skärgården mellan den 16 april och den egentliga vårjakten, som börjar 1 maj. Härigenom 

skulle förutsättningar skapas för vissa arter, framförallt ejdern att ostörda inleda 

häckningen. Jakttiden för alfågel föreslås börja den 15.3, alltså tidigarelagd med 16 

dagar. 

Beträffande jakt på gråsäl och vikarsäl anser utskottet att det inte för närvarande finns 

skäl att idka jakt på dessa arter med beaktande av deras ringa förekomst. I lagförslaget 

finns möjligheter för landskapsstyrelsen att medge undantag från bestämmelserna om 

fredning i 29 § såvida någon art inom en region blivit för talrik eller visat sig skadlig. 

Dessutom har utskottet i 31 § 1 mom. 2 punkten infört vikarsäl. Detta innebär att 

innehavare av fiskodling får döda vikarsäl, som kommer i fiskodling. 
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Ledamoten Nordlund har anmält avvikande åsikt beträffande de ändrade jakttiderna för 

sjöfågel och anser att framställningens förslag på jakttider till denna del skulle omfattas. 

29 §. Utskottet anser att 1andskapsstyrelsen med stöd av denna paragraf kan bevilja 

undantag från fredning av grågäs. Tillstånd för jakt på gråsäl och vikarsäl bör enbart på 

grund av särskilda skäl beviljas de som yrkesmässigt bedriver fiske. 

~_.,,,...._..__~__;.,_;_;,_,;,;,.~~-
Utskottet här vikarsä! och anser att denna art får 

dödas om den inkom mer i fiskodling. 

Ordföranden Sundback har anmält avvikande åsikt och anser att ändringen strider mot 

beslutet l 20 § att freda vikarsäl. 

32 §. Enligt utskottets mening skulle rätten att fälla två killingar i stället för ett vuxet 

rådjur ge jägarna större möjligheter att reglera rådjursstammens storlek med beaktande 

av tillgången i landskapets olika regioner. Förslaget avser att medföra en större 

avskjutning av unga djur, vilket även på sikt innebära en minskning av antalet trafik

olyckor. Det är oftast killingarna som är orsak tiU trafikolyckor. Genom en ökad 

avskjutning kommer rådjurens antal att rnlnska och därmed även övriga skador, som 

förorsakas av rådjur. 

Ordföranden Sundback har anmält 

är tillfyllest. 

åsikt och anser att framställningens förslag 

inte längre finns motiv för att i tiUständet ange 

villkor angående djurens kön, varför utskottet föreslår att framställningens lagtext tiU 

den utgår. Den föreslagna ändringen medför större flexibilitet och ansvar för de 

olika jaktlagen att anpassa jakten inom jaktområdet. 

Ordföranden Sundback anmälde avvikande 

borde omfattas. 

och anser att framställningens lagtext 

34 §. Ordföranden Sundback har a,nmä1t avvikande åsikt och anser att det i lagtexten 

borde anges att betalningstidpunkten för avgift bör vara i förskott. Detta för att undvika 

onödig byråkrati. 

35 § 1 mom. Ändringarna är i förtydligande syfte. 



Utskottet anser att 

bedriver älgjakt ensam. 

som anges även skall gälla de som 

motsvarar därmed gällande lag. 

38 §. Den första ändringen föranleds av ändringen i 33 § l mom. Den andra ändringen är 

av språklig 

anser att då älg sårats bör jaktledaren omedelbart organisera 

eftersök samt om möjligt därefter eller senast följande dag klockan 12 göra anmälan hos 

polismyndighet och hos den som har tillstånd att jaga älg på angränsande område. Enligt 

vad utskottet erfarit detta förslag i enlighet med gä11ande praxis. 

anser att under tiden - 31 oktober kan bedrivas med 

större olägenheter för övrig jakt. 

Ändringen medför att ökade krav stål.Is på jägarna beträffande samarbete samt att 

rir<~<:<:;,::;l"'~lrll<' hundar används. 

§ 3 mom. 

tillåtas i paragrafen nämnd holme. 

anser att vid 

Ordföranden 

melse med föreslagen ändring i 41 

med 

att undvika alltför stora störningar på 

Av den anle-

försiggå på holme vars inte 

av att en ny punkt 2 införts. 

anser att jaktträning enbart bör 

r""'""""" av skadat vilt får lykta eller ljusanordning 

ökning av antalet till tre. 

anser att det inte finns behov av att 
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ändra framställningens förslag. 

54 § 1 mom. Ändringen av språklig karaktär. 

62 § 1 mom. Utskottet förenar sig med lagutskottets utlåtande beträffande föreslagen 

ändring av första momentet och hänvisar till lagutskottets motivering härför. 

63 § 1 mom. Utskottet anser inte att envar skall ha rätt att förstöra olovligen utsatt 

eller olovlig fångstanordning eller förgiftat bete. Utskottet har därför borttagit förstöra 

ur lagtexten. 

Ordföranden Sundback anmälde avvikande åsikt och anser att inte tiJlräckligt med 

bakgrundsfakta förelagts för att kunna omfatta den föreslagna ändringen. 

64 § 1 mom. 2 punkten. Den första ändringen är av språklig karaktär i enlighet med vad 

lagutskottet anför i utlåtandet. Den andra ändringen föranleds av ändringen i 33 § 1 

mom • 

.5 punkten. Beträffande lagutskottets påpekande angående förbud mot forsling i 5 punkten 

bör påpekas att i föreliggande framställning inte finns något förbud beträffande forsling. 

Utskottet anser inte heller att sådant förbud bör göras utan anser framställningens 

lagtext tillfyllest. 

65 § 1 mom. Ändringen föranleds av ändringen i 33 § 1 mom. 

2 mom. Ändringen är i förtydligande syfte och överensstämmer med gällande lag. 

§2.J.· Ändringen av språklig karaktär. 

67 § 4 mom. Utskottet förenar sig med vad lagutskottet anför i sitt utlåtande. 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Lagen föreslås att träda i kraft den 1 augusti 1985. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i följande 

lydelse: 

Jaktlag 

för landskapet Aland. 



- 6 -

(Ingressen som i framställningen). 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser. 

(Som i framställningen). 

(Som i framställningen). 

(1 mom. som i framställningen). 

1-3 §§. 

2 kap. 

Jakträtt. 

4-5 §§. 

6 §. 

Jakträtten på område som tillhör landskapet kan, om inte annat följer av bestämmel

serna i detta kapitel, av landskapsstyrelsen utarrenderas eller på annat sätt upplåtas. 

Företräde skall i första hand ges personer som bor i anslutning till jaktområdet och 

saknar jakträtt, om dessa inte tidigare arrenderat jakträtt på område som tillhör 

landskapet, samt i andra hand övriga personer som saknar jakträtt. 

(Som i framställningen). 

7-11 §§. 

3 kap. 

Utövande av jakträtt. 

12 §. 

Jakt får inte idkas på gårdsplan, i trädgård eller inom 150 meter från sådant område 

utan lov av den som innehar området. Jakt får inte heller utan lov idkas på åker och äng 

innan gröda har bärgats. 

13-14 §§. 

(Som i framställningen). 

15 §. 

(1 mom. som i framställningen). 

Jakt anses ha påbörjats om någon av bestämmelserna i 1 mom. inte följts, om hund 

förts på spår eller om bulvaner, vettar, fälla eller sax eller annat fångstredskap utsatts. 

16 §. 

(Som i framställningen). 
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4 kap. 

Inplantering av vilt och anläggande av vilthägn. 

17-18 §§. 

(Som i framställningen). 

(Som i framställningen). 

5 kap. 

Jakttider. 

19 §. 

20 §. 

Jakt fär under nedan nämnda tider bedrivas på följande arter: 

Jakttider Arter 

hela året 

15.3 - 15.4 

(uteslutn.) 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

1.7 - 15.4 

1.9 - 31.10 

1.9 - 31.12 

(uteslutn.) 

15.10 - 20.12 

25.10 - 15.2 

kråka, fiskmås, havstrut, grätrut, silltrut, 

bisam, fälthare, mink, mårdhund, vitsvansad hjort, 

möss, råttor, och sorkar samt djur som rymt från 

vilthägn, om arten inte förekommer i vilt tilb.t4nd 

alfågel samt hane av knipa och storskrake 

hane av ejder, de är landskapsstyrelsen sä 

beslutar 

alfågel oct}, morkulla samt hane av knipa, 

storskraket småskrake, ejder, svärta och vigg. 

räv 

rådjur enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand,kricka, 

ärta, vigg, knipa, brunand, alfågel, storskrake, smä

skrake, morkulla, ringduva, 

järpe och orre 

älg enligt särskilt tillstånd 

skogshare 

21-29 §§. ' 



(Som i framställningen). 

6 kap. 

Jakt 1 syfte att förhindra s~a~a ()~h <?Jägenhet. 

30 

(Som i framställningen). 

31 

För att förhindra skada inom här avsedda anläggningar får innehavaren, oberoende av 

om jakträtten ti!lkommer annan$ om art då är fridlyst och om jakt inte får 

bedrivas där, döda och behålla: 

1) hare som inkommer i yrkesmässigt bedriven fruktodling 1 bärodling eller plantskola 

samt 

2) stor- och småskrake s~mt vikarsäl som inkommer i fiskodling. 

(2 mom. som i framställningen). 

Jakt på rådjur får bedrivas 

meddelas för visst område och 

skaH 

mom. som i framställningen). 

7 kap. 

tiUstånd av landskapsstyrelsen. TiUständet 

§. 

som kan beviljas flera sökande 

"<:>;"""'"'• TiUstånd ?tt fälla . vu"'.c;t. djur 

på älg får bedrivas endast tillstånd av !andskapsstyrelsen. TiHståndet, som 

kan beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst område och år. I tillståndet 

skall anges det antal djur som ytterligare föreskrivas villkor 

angående djurens ålder (!Jtes!1:1tn.) Til!stånd att fälla vuxet djur innebär alltid rätt att i 

stället fälla kalv. De som vid älgjakt endast som hundförare eller drevkarl 

behöver inte tHlständ som avses i detta moment. 

om tillstånd tiH jakt på älg tiH landskapsstyrelsen senast den 1 

september det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall vara fogad utredning 

om att sökanden innehar i 4 

markområde som omfattar minst 

6 § avsedd jakträtt på ett sammanhängande 

och i övrigt är väl lämpat för jakt, eller att 

de av innehavaren av så.dan jakträtt skriftligen erhåHit rätt till älgjakt, samt karta i 



intyg, 

varje 

melser 

enbart 

ansökan skall dessutom vara fogat 

som 1andskapsstyrelelsen förordnat för ändamålet, över att 

en sådan skjutsklcklighet som enligt 1andskaesstyrelsens bestäm

(3 mom. som i 

i framställningen). 

skall finnas en 

2) 

som uppfyller 'f"""'"''L''" 

om att 

(2 3 mom. sorn i 

Om jakten är avsedd att bedrivas på holme eller 

34 §. 

35 

annars föreligger, kan landskaps

ett område som understiger 500 

samt bestämmelserna om älgjakt 

(uteslutn.) använder vapen och patroner 

jaktkort samt tillstånd att bära vapen; 

om vHlkoren i tillståndet och 

tillräckliga och klara direktiv angående 

38 §. 

axman jakt på annat sätt ombesörja 

rörande jakten iakttas. 

huvudbonad eller överdrag på 

eHer liknande klädesplagg. 

H'ar i fällts flera rådjur eller älgar än meddelat tillstånd 

förutsätter eller har avvikelse skett frän tiUståndsvillkor som rör djurs ålder (utesJutn.) 



skall jaktledare annan 

polismyndighet. De som 

l ·~ 

utan dröjsmål göra anmälan därom hos 

i jakten skall omedelbart därefter transportera djuret 

urta&et tiU plats som poHsrnyndigheten anvisar. 

39 §. 

(Som i framställningen). 

t-i.O §. 

Har älg sårats under jakt skal! jakt1edare ™dröjsmål efter att eftersök gjorts göra 

anmälan därom hos polismyndighet och hos den som lnnehar tillstånd att jaga älg på 

angränsande område. för polismyndigheten har, för att förhindra fällande av flera 

älgar det meddelade tillståndet förutsätter, rätt att begränsa den jakt som sker med 

stöd av t1Hståndet eller att helt tiUs det sårade djurets tlllstånd blivit 

tillräckligt klar lagt. 

(2 mom. som i framställningen). 

(1 och 2 mom. som i 

(3 mom. ~;;.:.;;:=;:,::,~ 

(1 mom. som i 

1) 

bestäm 

jakt på 

§, 
hjort 

8 

1 

1 

får hund som är lämplig för 

användas enligt följande: 

den tid älg får jagas enligt 

- 31 oktober samt vid 

15 februari; 

2) drivandehun~~ning l!!]der ~tiden 15 se!;!,~~IT,lber - 24 oktober på holme vars 

areal inte överstiger 50 he~~e!leL,Eå 01:r!!!s!~t s~rn ~!~ ay l<!ndska2sst~rel~ 

3) älghund vid jaktträning under tiden 20 augusti - 20 december; 

!±) hund jaktträning eller jakt på fågel under 

tiden augusti - 31 

2) fågelhund 

~) apporterande fågelhund 

maj -25 maj; 

z> för ändamålet 

mars; 

under tiden 20 augusti - 31 december; 

Jakt under tiden 15 mars - 15 april och under tiden l 

hund vid jakt på vildmink under tiden 20 augusti -15 
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.§.) grythund under tiden 1 juli - 15 april; 

2,) under hela året särskilt dresserad hund som används för spårning av skadat vilt, 

annat viltvårdsändamål eller dressyr, om hunden står under förarens kontroll; 

.!.Q) under hela året hund som deltar i tävling som ordnats med tillstånd av 

landskapsstyrelsen; 

11) under hela året hund som dresserats särskilt för att valla husdjur eller annan 

särskilt dresserad brukshund som används i tjänsteuppdrag; samt 

12) under hela året hund som är yngre än tre månader. 

(3 mom. som i framställningen). 

43-46 §§. 

(Som i framställningen). 

9 kap. 

Fångstredskag och fångstsätt. 

47 §. 

(1 mom. som i framställningen). 

Jakt med hjälp av lykta eller annan ljusanordning är förbjuden. Detsamma gäller 

användning av kommunikationsradio vid annan jakt än jakt på älg, rådjur eller vitsvansad 

hjort. Vid eftersök av skadat vilt får dock lykta eller annan ljusanordning användas. 

(3 mom. som i framstä11ningen). 

Gillrat fångstredskap som inte medför djurets omedelbara död skall efterses dagligen. 

Trutsax får utsättas endast i vatten på minst en meters djup. 

48 §. 

(1 och 2 mom. som i framställningen). 

Vid jakt får inte användas luftgevär eller därmed jämförbart vapen. Vid jakt får inte 

heller användas hagelgevär med automatisk omladdning, om vapnet kan laddas med fler 

än tre patroner. 

(4 och 5 mom. som i framställningen). 

49-51 §§. 

(Som i framställningen). 

10 kap. 

Innehav av vilt och handel med vilt. 

52-53§§. 



(Som i framställningen). 
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11 kap. 

Jaktkort. 

54 §. 

Den som idkar jakt med skjutvapen eller andra fångstmedel eller med användande av 

hund eller annat för jakt övat djur är skyldig att inneha jaktkort. Vad här sägs gäller dock 

inte: 

1) den som avlivar möss, råttor och sorkar eller annat vilt med stöd av bestämmelser-

na i 30 eller 31 §; 

2) den som deltar i bruksprov för jakthund; 

3) den som dödar eller fångar vilt med stöd av bestämmelserna i 29 § 2 mom. eller 

4) då fråga är om åtgärd som vidtas i vetenskapligt syfte med stöd av 22 § 

landskapslagen om naturvård. 

(2-5 mom. som i framställningen). 

55-56 §§ 

(Som i framställningen). 

12 kap. 

Jaktmyndigheter och jaktvärdsföreningar. 

57-60 §§. 

(Som i framställningen). 

(Som i framställningen). 

13 kap. 

Påföljdsbestäm melser. 

61 §. 

62 § 

Den som har omhändertagit egendom med stöd av bestämmelserna i 61 § skall 

ofördröjligen överlämna egendomen till polismyndighet. Egendomen skall förvaras hos 

polismyndigheten ti11s domstol avgjort ärendet. Om hund har omhändertagits skall dock 

bestämmelserna i 44 § 2 mom. iakttas, likväl så att 1ösen erläggs i enlighet med vad i 

rikslagstiftning fastställts. 

(2 mom. som i framställningen). 

63 §. 

Den som anträffar olovligen utsatt eller olovlig fångstanordning eller förgiftat 

bete har rätt att (uteslutn.) omhänderta anordningen eller betet. Han får även omhänder-



ta ryssja som vattenytan samt fiskeredskap som utsatts på 

land att l 

mom. som i framställningen). 

64 §. 

Den som 

1) utan särskilt tillstånd dödar, eller i strid med denna lag ofredar 

annat vllt än eller tid ifrågavarande art är fridlyst; 

lag, genom vårdslöshet eller ovarsamhet 

älg tillståndsjakt på älg eller rådjur genom 

vårdslöshet föreskrifter som gäller jaktområdet, antalet 

förbud; 

4) 

som i 

Den som 

l) i strid med denna 

och framgår av 

skall, om 

§ 1 mom. 

~;;;,;:_:;;;=~eller andra tillståndsvillkor; 

landskapsstyrelsens eller jaktvårdsförenings 

förbjudet fångstredskap eller idkar 

0111 saluhåHande av vilt, 

utan att 

§. 

medföra jaktkort eHer 

eller med stöd därav utfärdade 

förbud i denna lag 

för j a k t f ö r s e e l s e 

jakt med direkt tillhjälp av maskindrivet 

maskin; 

dödar, särar eller fångar älg eller rådjur utan 

rådjur uppsåtligen bryter mot föreskrifter 

fällas, djurens ålder (uteslutn.) eller andra 

verksamhet i betydande utsträckning 

omständigheter som föranlett handllngen 

• 

till böter till i högst 

är föreskrivet, för j a k t b r o t t dömas 

samt till jaktförbud under viss tid, minst ett 

och högst fem är. 



I strafflagen är 

som 

område med av 
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den skall 

§. 

som olovligen jagar på. annans 

han innehar såsom delägare i samfällt 

tillstånd. 

Har endast enskilds rätt kränkts genom brott som avses i denna lag, får i ärendet åtal 

väckas endast om m.~lsägare så önskar. 

67 §. 

(1 mom. som 1 framställningen). 

(lJ. mom. uteslutn.) 

68 §. 

(Som i framställningen). 

14 kap. 

i kraft den .,;;_;;=:i.=.;;;;;;,,.,,;~.:;,,,

om jakt (10/ 6.5). 

Genom lagen upphävs landskapslagen den 

mom. som i 

5 mars 1 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Sundback, v.ordf. Mattsson, 

Wi!helms (delvis). 



ALANDS LANDSTJNG 

TiU Jag- och ekonomiutskottet 

från lagutskottet 

Lag- och ekonomiutskottet har den 2 januari 1985 anhållit om lagutskottets utlåtande 

över 13 kap. i Jandskapsstyre!sens framställning med förslag till jaktlag för landskapet 

Åland (nr 9I1984-85). Lagutskottet får med anledning härav anföra följande med 

hänvisning till de i kapitlet ingående paragraferna. 

62 §: Utskottet föreslår ,att 1 mom. skulle erhålla följande lydelse: 

Den som har omhändertagit egendom med stöd av bestämmelserna i 

61 § skall ofördröjligen överlämna egendomen till polismyndighet. 

Egendomen skall förvaras av polismyndigheten tills domstol avgjort 

ärendet. Om hund har omhändertagits skall dock bestämmelserna i 

44 § 2 mom. iakttas, likväl så att Jösen erläggs i enlighet med vad i 

rikslagstiftning fastställts. 

Det första ändringsförslaget är ett förtydligande. Genom det senare ändringsförslaget 

förenhetligas bestämmelserna om lösen i paragrafens båda moment. Bestämmelserna om 

lösen måste anses vara av processuell natur och sålunda tillhöriga rikslagstiftningen. 

Utskottet konstaterar att ett 1andstingsbes1ut om antagande av jaktlag år 1960 förfö11 på 

grund av skiljaktigheter i förhållande till rikets lagstiftning beträffande erläggande av 

lösen då bl.a. skjutvapen och andra jaktredskap omhändertagits. Landstinget ansågs ha 

överskridit sin 1agstiftningsbefogenhet då i bestämmelsen, till skillnad från i riket, inte 

angetts de grunder enligt vilka lösen skulle utgå. 

64 §: I 1 mom. 2) p. används ordet "oaktsamhet" där gä11ande !ag och rikets lag använder 

"ovarsamhet". Enligt lagutskottets uppfattning är orden synonyma. Senast i vägtrafikla

gen för landskapet Åland (27 /83) ändrade dock utskottet framställningens "oaktsamhet" 

till "ovarsamhet" som används i riks!agstiftningen och som hittills använts även i 

landskapsJagstiftningen. 

1 5) p. ingår inte, i motsats till i rikets lag, begreppet "forsling". Enligt utskottets 

uppfattning kan dock forsling innefattas i begreppet "innehav". 

65 §: I konformitet med motsvarande bestämmelse i rikslagstiftningen (FFS 263/83, 64a 

§) föreslår utskottet att 1 mom. 3) p. skall erhålla följande lydelse: 

3) bedriver i 64 § 1 mom. l - 5 punkterna avsedd verksamhet i 



betydande utsträckning eller så att handlingen, med beaktande av de 

omständigheter i sin helhet som föranlett handlingen och framgår av 

denna, bör anses grov. 

Enligt rikslagstif tningen avgör inte de enskilda omständigheterna utan en helhetsbedöm

ning frågan om en handling skall anses grov eller inte. Utskottet hänvisar tHJ att samma 

bedömning görs exempelvis om en misshandel skall anses grov. 

Utskottet konstaterar att i förslagets 2 mom. endast hänvisas till strafflagens bestäm

melser om olovlig jakt medan dessa i gällande lag intagits i lagtexten. Enligt utskottets 

uppfattning blir lagtexten mera upplysande om bestämmelserna medtas, vilket även 

jaktlagskommitten föreslog. 

67 §: Utskottet föreslår att 4 mom. utgår ur lagtexten. Momentet är enligt utskottet att 

uppfatta som en processuell bestämmelse som ger domstol befogenhet att avstå från 

utdömande av straff på ett sätt som saknar motsvarighet i rikslagstiftningen. Det skulle 

därför innebära överskridning av landstingets lagstiftningsbefogenhet att medta momen

tet. 

Mariehamn den 15 januari 1985. 

På lag~Js.kottets ~~~· na .. i 
' / /, ( , 

I p~t",~ C!: ,~ 
~ne Eriksson 

ordförande 

~ /n71"117 j~ M~---
Lars Ingmar fi1~nsson 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v.ordf. Curt Carlsson 

samt ledam. Ulf Andersson (delvis), Börje Eriksson och J.-E.Lindfors (delvis) samt 

ersättaren Boman (delvis). 


