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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att jaktlagen ändras så att den som idkar jakt i 
landskapet skall betala jaktvårdsavgift. Jaktvårdsavgiften ersätter avgiften för jaktkort. 

Jaktvårdsavgiften betalas en gång per år och kvitto på betald jaktvårdsavgift gäller 

såsom jaktkort under jaktåret som börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. 

Landskapsstyrelsen skall skicka inbetalningskort till åe personer som föregående år 

betalat jaktvårdsavgift. Under ett övergångsskede skall denna skyldighet även gälla de 

personer som har haft jaktkort. 

Person som inte har hemort i Finland skall inte längre behöva bevisa att han har 

jakträtt i landskapet för att han skall få betala avgift för idkande av jakt i landskapet. 

De personer som inte behöver ha åländsk jägarexamen föreslås omfatta även personer 

som är bosatta utanför norden om de har rätt att jaga i det land de är bosatta. 

Ändringarna skall träda i kraft så fort som möjligt efter det att nödvändiga 

verkställighetsåtgärder är vidtagna. 





.Allmän motivering 1 

AUMÄN MOTIVERING 

1. Nu gällande bestämmelser om jaktkort och utvärdering av nuläget 

Den som idkar jakt med skjutyapen eller andra fångstmedel är skyldig att inneha 

jaktkort enligt 54 § jaktlagen för landskapet Åland (31/85). Den som avlivar djur i 

syfte att förhindra skada eller olägenhet, för vetenskaplig forskning och vissa andra 

ändamål behöver inte inneha jaktkort. 

Avgift och formulär för jaktkort fastställs av landskapsstyrelsen. Person som är 

bosatt i landskapet skall betala en lägre avgift än den som inte är bosatt i landskapet. 

I avgiften ingår jägaransvarsförsäkring som landskapsstyrelsen tecknar. 

Jaktkort utfärdas för ett, två eller tre år åt gången. Jaktkort söks och beviljas av 

polismyndigheten. Har sökanden inte hemort i Finland skall han förete tillförlitlig 

utredning om sin jakträtt. Landskapsstyrelsen föreslår att sökande av jaktkort som inte 

har hemort i Finland inte skall behöva bevisa sin jakträtt. Det finns inte några skäl som 

talar för att den som är bosatt utomlands skall bevisa sin jakträtt innan han kan lösa 

jaktkort. En sådan persons jakträtt följer av bestämmelserna i 2 kap. jaktlagen om 

jakträtt. 

Person som första gången löser jaktkort skall ha jägarexamen som utfärdas av 

examinator som tillsatts av landskapsstyrelsen eller jaktvårdsförening. Om personen är 

bosatt i riket eller i annat nordiskt land kan han dock förete intyg på motsvarande 

examen som tagits där. Landskapsstyrelsen föreslår att även personer bosatta i annat 

land än nordiskt skall kunna lösa jaktkort utan att behöva avlägga åländsk jägarexamen 

om de kan bevisa att de har rätt att jaga på sin hemort. 

Jaktkort måste sökas åtminstone vart tredje år. Årligen behandlar polisen i 
genomsnitt 2.500 ansökningar om jaktkort. Vanligtvis hopar sig ansökningarna strax 

innan en jaktsäsong börjar vilket innebär att ansökningarna inte kan behandlas rationellt 

t.ex. en gång per år. De som en gång har skaffat sig jaktkort förlänger jaktkortets 

giltighetstid så länge de är aktiva jägare. I de flesta fall innebär detta att jägare har 

giltigt jaktkort kontinuerligt från unga år till långt upp i åren. Landskapsstyrelsen anser 

att ett mer smidigt system skulle vara att jägare slapp ansöka om jaktkort och att istället 

landskapsstyrelsen årligen skulle skicka ett inbetalningskort till de som föregående år 

betalat avgift för idkande av jakt. På detta sätt skulle avgiften för idkande av jakt 

uppbäras på ett mer rationellt sätt och den beviljande myndigheten vara den aktiva 

parten. Själva jaktkortet föreslås ersättas med kvittering på betald avgift för idkande av 

jakt i landskapet. 

Jaktkortens giltighetstid löper från det datum det utfärdades och minst ett år 

framåt. För att systemet med inbetalningskort skall fungera rationellt är det nödvändigt 

att den tid för vilken avgiften gäller är lika för alla jägare. Landskapsstyrelsen föreslår 

att avgiften skall gälla för ett så kallat jaktår som inleds den 1 augusti och avslutas den 

31 juli. 
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Landskapet avser att utveckla systemet med totalbudgetering.för polismyndigheten 

så att myndigheten friare kan disponera anslaget inom budgetramen i enlighet med av 

landskapsstyrelsen definit~rade mål och med beaktande av givna riktlinjer. För att 

polisen skall ha möjlighet att utveckla systemet med totalbudgetering är det ända

målsenligt att jaktkortsärenden överflyttas till landskapets centralförvaltning, vilket inte 

hindrar att även polismyndigheten tilldelar jägare inbetalningskort för jaktvårdsavgift. 

2. Förslagets verkningar 

Organisatoriskt föreslår landskapsstyrelsen att ärenden angående avgift för idkande 

av jakt överförs från polisförvaltningen till centralförvaltningen. 

Landsk..apsstyrelsen uppskattar att det arbete som idag åtgår årligen vid polismyn
digheten för utfärdande av jaktkort utgör drygt två veckors heltidsarbete för en person. 

Genom användande av modem adb-teknik och införande av ett mer rationellt system 

leder förslaget till att hanteringen av avgiften för idkande av jakt vid centralförvalt

ningen torde kunna ske genom användande av betydligt mindre personalresurser. 

För den enskilde jägaren innebär det föreslagna systemet att han årligen blir 

påmind om avgiften för idkande av jakt vilket torde minska det antal jägare som genom 
ett förbiseende inte har kommit ihåg att betala lagstadgad avgift. Genom att inbe

talningskort används får jägare möjlighet att betala avgiften på fler ställen och andra 
tider än idag. 

Förslaget har inte några ekonomiska verkningar av betydelse. 
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DETALJ MOTIVERING 

54 § Enligt gällande 1 mom. är den som idkar jakt skyldig att inneha jaktkort. Be

stämmelsen har ändrats så att skyldigheten består i att betala en avgift. Avgiften 

benämns jaktvårdsavgift i en1ighet med terminologin i Sverige och i riket. 

I gällande 2 mom. anges var jaktkort söks, åt vem jaktkort kan utfärdas och för 

hur lång tid samt vem som skall bevisa att han har jakträtt. Då systemet med jaktvårds

avgift nu föreslås att skall införas och bevis på jakträtt inte skall krävas har i momentet 

istället regler om jaktvårdsavgift intagits. Jaktvårdsavgift skall betalas en gång per år 

och kvittot på betald jaktvårdsavgift gäller såsom jaktkort från och med den 1 augusti 

till och med den· 31 juli. Landskapsstyrelsen åläggs att skicka inbetalningskort till de 

personer som tidigare betalat jak.tvårdsavgift. På basen av de uppgifter landskapsstyrel

sen har tillgång till om de personer som har eller har haft jaktkort sker det första 

utskicket. Därefter kommer systemet att fungera på basen av uppgifter om betalad 

jaktvårdsavgift tidigast från och med jaktåret 1998-1999 eftersom det under år 1994 

fortfarande är möjligt att lösa jaktkort som är giltigt även under år 1997. För att det 

skall vara möjligt att identifiera jägaren vid övervakningen av jakten skall på inbe

talningskortet antecknas fullständigt namn, personbeteckning och hemort. På inbe

talningskortet skall också antecknas det jaktår avgiften gäller. 

Enligt gällande 3 mom. fastställer landskapsstyrelsen avgift och formulär för 

jaktkort. Något behov av att faststfilla formulär för jaktkort föreligger inte vid införan

det av jaktvårdsavgift och landskapsstyrelsen föreslår att momentet ändras så att däri 

anges att landskapsstyrelsen enbart fastställer jak.tvårdsavgiften. 

Bestämmelserna i nuvarande 4 mom. anger att person som första gången löser 

jaktkort skall bevisa att han avlagt åländsk jägarexamen. Person som är bosatt i riket 

eller i ett annat nordiskt land behöver inte avlägga åländsk jägarexamen om han kan 

bevisa att han har motsvarande examen från sin hemort. De som inte behöver avlägga 

åländsk jägarexamen föreslås utvidgas till att omfatta även personer som har hemort 

utanför norden om de har motsvarande examen eller rätt i sitt hemland. Enligt det 

föreslagna 2 mom. är landskapsstyrelsen skyldig att skicka inbetalningskort för 

jaktvårdsavgift till de som föregående år betalat avgiften. På grund av t.ex. adressän

dring kan det hända att en person likväl inte får inbetalningskortet hemskickat. Till 4 

mom. fogas bestämmelser som anger att personer som inte tidigare betalat jaktvårdsav

gift och personer som av någon anledning inte fått inbetalningskortet kan anskaffa 

inbetalningskortet hos landskapsstyrelsen, polismyndigheten eller examinator som utses 

av landskapsstyrelsen. För att få inbetalningskortet krävs antingen att personen tidigare 

betalat jak.ivårdsavgift eller har åländska jägarexamen eller har rätt att jaga där han har 

sin hemort. Har personen inte jagat de senaste fem åren eller om jägarexamen är äldre 

än fem år måste han avlägga jägarexamen innan han kan få inbetalningskortet. 
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Ikraftträdandet och övergångsbestämmelser 

Lagförslagets ikraftträdande föreslås lämnad öppen för landskapsstyrelsens 

avgörande. Avsikten är att systemet med jaktvårdsavgift skall börja tillämpas· så fort 

som möjligt efter det att nödvändiga verkställighetsåtgärder är vidtagna. 

Giltigt jaktkort skall anses motsvara betald jaktvårdsavgift under hela jaktkortets 

. giltighetstid. Går giltighetstiden ut t.ex. 15 april år 1995 är en jägar som skall jaga i 
maj skyldig att betala jaktvårdsavgift för jaktåret 1994 - 1995, dock så att avgiften 

kommer att reduceras i förhållande till hur många dagar som är kvar av jaktåiet 1994 -
1995. Motsvarande reduktion sker för de personer som har giltigt jaktkort en del av 

jaktåret 1995 - 1996 osv. Bestämmelserna i 2 mom. innebär att en person som t.ex. 

hade giltigt jaktkort under år 1993 ännu under år 1998 kan anskaffa inbetalningskort 

för jaktvårdsavgift för jaktåret 1998 - 1999 med stöd av 54 § 4 mom. om han uppvisar 

sitt gamla jaktkort. 

På grund av övergångsbestämmelserna i 2 mom. kan det hända att jägar inte 

behöver betala jaktvårdsavgift fönän år 1998. I 3 mom. garanteras att personer som 

innan lagen trätt ikraft löst jaktkort. skall få inbetalningskortet hemskickat även om de 

inte har betalat jaktvårdsavgift för föregående år. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av 54 § jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 54 § 1 - 4 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 

för landskapet Aland (31/85) som följer: 

54 § 

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

av hund eller annat för jakt övat djur är skyldig att betalajak.ivårdsavgift. Vad här sägs 

gäller dock inte: 

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

serna 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. 

Jaktvårdsavgift betalas en gång per år till landskapet. Kvittering på betald jägar

avgift gäller såsom jaktkort under jaktåret som börjar den 1 augusti och avslutas den 

31 juli. Landskapsstyrelsen skall per post sända inbetalningskort till de personer som 

föregående år betalat jaktvårdsavgift. På inbetalningskortet skall antecknas fullständigt 

namn, personbeteckning och hemort beträffande den för vars räkning jaktvårdsavgiften 

betalas och det jaktår avgiften gäller. 

Jaktvårdsavgift fastställs av landskapsstyrelsen. Vid fastställandet av avgiften skall 

iakttas att person som är bosatt i landskapet skall erlägga lägre avgift än person som är 

bosatt utom landskapet. I avgiften ingår jägaransvarsförsäkring. 

Person som inte för föregående jaktår betalat jaktvårdsavgift eller som inte blivit 

tillsänd inbetalningskort kan anskaffa inbetalningskort hos landskapsstyrelsen, polis

myndigheten eller examinator som tillsatts av landskapsstyrelsen. För erhållandet av 

inbetalningskort skall företes kvitto på tidigare år betalad jaktvårdsavgift eller förete 

intyg över att han har av landskapsstyrelsen föreskriven kännedom om denna lag och 

övriga jaktbestämrnelser av vilket ingetdera får vara äldre än fem år. Om han inte har 

hemort i landskapet kan dock intyg eller annan utredning att han har rätt att jaga där 

han har hemort företes. 

Denna lag träder i kraft den . 

Utan hinder av bestämmelserna i denna lag skall den som innehar jaktk01t när 

denna lag träder i kraft anses ha betalat jaktvårdsavgift för den tid som avgiften för 

jaktkortet gäller. 

Landskapsstyrelsens skyldighet enligt bestämmelserna i 54 § 2 mom. att per post 
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sända inbetalningskort till de personer som föregående år har betalat jaktvårdsavgift 

skall gälla även de personer som åren 1994, 1995, 1996 eller 1997 innehade jaktkort. 

Inbetalningskortet tillsänds före utgången av jaktkortets giltighetstid. 

Mariehamn den 13 maj 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 
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Bilaga 
LANDSKAPSLAG 

om ändring av 54 § jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 54 § 1 - 4 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 

för landskapet Åland (31/85) som följer: 

Gällande lydelse 

54 § 

Den som idkar jakt med skjutvapen 

eller andra fångstmedel eller med an
vändartde 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 

bestämmelserna 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. 

Jaktkort kan utfärdas åt tillförlitlig 

person för ett, två eller tre år åt gång

en. Har sökanden enligt lagen om 
befolkningsböcker inte hemort i Finland 
skall hanfiJrete tillförlitlig utredning om 
sin jakträtt. Jaktkort söks hos polis
myndighet. 

Avgift och fomiulär för jaktkort 

fastställs av landskapsstyrelsen. Vid 

fastställandet av avgiften skall iakttas att 

person som är bosatt i landskapet skall 

Föreslagen lydelse 

54 § 

Den som idkar jakt med skjutvapen 

eller andra fångstmedel eller med an

vändande av hund eller annat för jakt 

övat djur är skyldig att betala jaktvårds
avgift. Vad här sägs gäller dock inte: 

1) den som avlivar möss, råttor och 

sorkar eller annat vilt med stöd av 

bestämmelserna 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. 

Jaktvårdsavgift betalas en gång per 
år till landskapet. Kvitto på betald 
jaktvårdsavgift gäller såsom jaktkort 
under jaktåret som bö1jar den 1 augusti 
och avslutas den 31 juli. Landskapssty
relsen skall per post sända inbetalnings
kort till de personer som föregående år 
betalat jaktvårdsavgift. På inbetalnings
kortet skall antecknasfullständigt namn, 
personbetecJ..7ling och hemort beträffan
de den fiJr vars räkning jaktvårdsav
giften betalas och det jaktår avgiften 
galler. 

Jaktvårdsavgift fastställs av lands

kapsstyrelsen. Vid fastställandet av 

avgiften skall iakttas att person som är 

bosatt i landskapet skall erlägga lägre 
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erlägga lägre avgift än person som är 

bosatt utom landskapet. I avgiften ingår 

jägaransvarsförsäkririg. 

Person som första gången löser 

, jaktkort skall förete intyg över att han 

har av landskapsstyrelsen föreskriven 

kännedom om denna lag och övriga 

jaktbestämmelser. Om han är bosatt i 
riket eller i annat nordiskt land kan 

dock där erhållen motsvarighet till 
nämnda intyg företes. 

avgift än person som är bosatt utom 

landskapet. I avgiften ingår jägaran

svarsförsäkring. 

Person som inte för föregående 
jaktår betalat jaktvårdsavgift eller som 
inte blivit tillsänd inbetalningskon kan 
anskaffa inbetalningskon hos lands
kapsstyrelsen, polismyndigheten eller 
examinator som tillsatts av landskaps
styrelsen. För erhållandet av inbetal
ningskort skall företes kvitto på tidigare 
år betalad jaktvårdsavgift eller förete 

intyg över att han har av landskapssty

relsen föreskriven kännedom om denna 

lag och övriga jaktbestämmelser av 
· vilket ingetdera får vara äldre ön fem 
år. Om han inte har hemort i lands
kapet kan dock intyg eller annan ut
redning att han har rätt att jaga dör 
han har hemort företes. 

Denna lag trader i kraft den. 
Utan hinder av besttimmelserna i 

denna lag skall den som innehar jakt
kort när. denna lag trader i kraft anses 
ha betalat jaktvårdsavgift för den tid 
som avgiften för jaktkortet gäller. 

Landskapsstyrelsens skyldighet 
enligt bestämmelserna i 54 § 2 mom. 
att per post sända inbetalningskort till 
de personer som fljregående år betalat 
jaktvårdsavgift skall gälla även de 
personer som åren 1994, 1995, 1996 
eller 1997 innehade jaktkort. Inbetal
ningskortet tillsänds före utgången av 
jaktkortets giltighetstid. 


