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LANDSKAPSSTYRFLSENS FRAMSTALLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av 47a § landskapslagen om jakt. 

Under den senaste tiden har det visat sig att rävskabben kommit att utgöra ett 

allt allvarligare hot mot rävstammen i landskapet. Det kanske verksammaste med-

let för att hindra spridningen av sjukdomen är att bedriva en intensiv jakt i 

syfte att avliva så många som möjligt av de smittade rävarna. Den effektivaste 

jaktmetoden är härvid jakt med drivande hund. Emellertid medges, enligt 47a § 

landskapslagen om jakt (10/65, 78/79), jakt med drivande hund endast under tiden 

25 oktober - 31 januari. Eftersom det med hänsyn till det sagda är önskvärt att 

förlänga den tiden, såvitt angår jakt på räv, och med hänsyn till att det är oklart 

om den gä.llande lagen medger rätt för landskapsstyrelsen att göra g~nerella undan
tag från bestämmelserna i 47a §, fl11Iler landskapsstyrelsen det ändamä.lsenligt 

att 47a §kompletteras med ett nytt 2 mom., vari föreskrivs att landskapsstyrelsen 

har rätt att, då särskild anledning föreligger, i fråga om visst slag av ville

bråd förkorta eller förlänga den allmänna tiden för jakt med drivande hund. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

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

om ändring av 47a § landskapslagen om jakt. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 47a § landskapslagen den 25 mars 

1965 om jakt (10/65), sådan paragrafen lyder i landskapslagen den 5 december 

1979 (78/79) ,ett nytt 2 mom., som följer: 

47a §, 

Om särskild orsak föreligger har landskapsstyrelsen rätt att i fråga om 

visst slag av villebråd besluta om förkortande eller förlängning av den i 1 mom. 

angivna tiden för jakt med drivande hund. 

Mariehrum den 21 januari 1983. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson 


