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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av de be
stämmelser i jaktlagen för landskapet Åland som gäller förbjudna fång
stredskap och fångstmetoder. Ändringen föranleds av EG: s direktiv om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG). 

Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt. 





Ä°ndring av jaktlagen 1 

MOTIVERING 

1. Bakgrund 

I jaktlagens 4 7 § 1 mom. förbjuds användning av vissa fångstredskap 
och fångstsätt vid jakt i allmänhet. Enligt paragrafen 2 mom. är också vissa 
fångstredskap och fångstsätt förbjudna vid jakt efter fågel. Paragrafen fick 
sin nuvarande utformning genom en ändring (68/95) som gjordes för att 
åstadkomma en anpassning till EG:s fågeldirektiv (79/409/EEG), men en 
ytterligare ändring är nödvändig för att anpassa bestämmelserna också till 
EG:s direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter, det sk habitatdirektivet. 

Enligt habitatdirektivet krävs det att medlemsstaterna inför förbud mot 
vissa medel och metoder för fångst och dödande av vissa djurarter (artikel 
15 och bilaga VI). De djurarter som avses är sådana som ingår i bilaga V 
till direktivet. Arter som ingår där och som är relevanta med tanke på 
faunan i landskapet är bl a skogsmård, gråsäl och skogshare. 

Av de fångstmedel och -metoder som enligt habitatdirektivet skall 
förbjudas är flertalet redan nu förbjudna enligt 47 § jaktlagen. Vissa av 
medlen och metoderna förbjuds emellertid endast vid jakt efter fågel, 
medan direktivet uttryckligen kräver att de skall förbjudas vid fångst och 
dödande av de där avsedda däggdjuren. 

2. Habitatdirektivet och jaktlagen 

De fångstredskap och -metoder som enligt habitatdirektivet skall 
förbjudas vid jakt på vissa däggdjur, och som för närvarande inte förbjuds 
vid sådan jakt enligt jaktlagen, är följande: 

blinda eller lemlästade djur som används som levande lockbete; 
bandspelare; 
speglar och andra bländande anordningar; 
anordningar för belysning av målet; 
nattriktmedel med elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare; 
nät med icke-selektivt utförande eller icke-selektiv användning; samt 
gasning eller uträkning. 

Av dessa är samtliga förutom bandspelare och anordningar för belysning av 
målet i dagens läge förbjudna vid jakt efter fågel. Även vid annan jakt 
torde samtliga ovannämnda metoder och redskap vara ytterst ovanliga i 
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landskapet. Utrökning av räv har tidigare förekommit men är i dagens läge 
knappast förekommande, bl a till följd av den förändrade synen på viltet 
men också till följd av den ökade användningen av grythundar. Anordningar 
för belysning av målet torde kunna innefattas i begreppet konstgjorda 
ljuskällor vars användning redan är förbjuden enligt gällande jaktlag. 

3. Förslagets innehåll 

Eftersom habitatdirektivet inte uttryckligen kräver att dessa fångst
medel och -metoder generellt skall förbjudas, utan endast att· de skall 
förbjudas vid jakt efter vissa djurarter, finns det två olika alternativ. 
Antingen kan ett generellt förbud införas elJer så kan man i lagen skriva in 
vilka fångstmedel och -metoder som är förbjudna vid jakt efter de olika 
djurarterna. Med tanke på den syn man har på vilt och jakt idag är ett 
generellt förbud det mest ändamålsenliga. För införande av ett generellt 
förbud talar ocks.å de aktuella medlens och metodernas ringa användning i 
landskapet. Även av lagtekniska skäl är ett generellt förbud att föredra, vid 
en eventuell framtida ändring av direktivets bilaga V skulle man annars 
vara tvungen att ändra lagen. Habitatdirektivet ger dessutom samma möjlig
heter till undantag från bestämmelserna om förbjudna fångstmedel och -
metoder som fågeldirektivet gör, varför man kan behålla jaktlagens 5la § 
oförändrad. Om behov skulle uppstå av att använda sig av något i lagen 
förbjudet fångstmedel eller fångstsätt är det även i fortsättningen möjligt 
att medge undantag med stöd av den paragrafen. 

3. Förslagets organisatoriska, ekonomiska och miljömässiga verkningar 

Lagförslaget leder inte till några organisatoriska, ekonomiska eller -
miljömässiga verkningar av betydelse för landskapet. 

4. Beredningsarbetet 

De föreslagna ändringarna har utarbetats som tjänstemannauppdrag vid 
lagberedningen i samarbete med miljövårdsbyrån. 
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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 47 §jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 
upphävs 47 § 2 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland 

(31/85), sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (68/95), 
samt 

ändras lagens 4 7 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 12 
september 1995 (68/95), som följer: 

47 § 
Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångstredskap och fångst

metoder: 
1) sprängladdningar, 
2) gifter och förgiftade beten eller beten som innehåller ett bedövande 

ämne, dock får i byggnader, inom gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjurs
farmer, på avstjälpningsplatser och vid fiskodlingsanstalter gift och giftbe
ten användas för dödande av möss, råttor och sorkar, 

3) elektriska anordningar som kan bedöva eller döda, 
4) konstgjorda ljuskällor, anordningar för belysning av målet samt för 

nattskytte avsedda siktanordningar vilka elektroniskt förstärker eller 
förändrar bilden, dock får konstgjorda ljuskällor användas vid eftersök av 
skadat vilt, 

5) bandspelare, 
6) speglar och andra bländande föremål, 
7) fågellim och fågelnät, 
8) spjut eller pil, 
9) gasning eller utrökning, 

10) levande djur som lockbete, 
11) gropar och snaror, som har försetts med skjutvapen eller spjut eller 

något annat härmed jämförbart redskap samt andra motsvarande fångsta
nordningar som är farliga för människor eller husdjur, 

12) saxar, dock får saxar utlagda på minst en meters djup användas för 
att fånga gråtrut och havstrut samt 

13) fällor, dock får fällor användas för att fånga gråtrut, havstrut, bisam, 
kråka, mink, mårdhund, mård, grävling, möss, råttor, räv, sorkar och 
förvildad katt. 



4 Andring av jr:ktlagen 
------- -------------·----------· -

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 3 september 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 



Bilaga I 
---·--- ----~---·---------~-·-- - --·-··--- -------------·---------------------------------- ---

LANDSKAPS LAG 
om ändring av 47 §jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut 
upphävs 47 § 2 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland 
(31/85), sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (68/95), 
samt 
ändras lagens 47 § 1 mom., sådant 
september 1995 ( 68/95), som följ er: 

Gällande lydelse 

47 § 
Vid jakt är det förbjudet att använda 

följande fångstredskap och fångstme
toder: 

1) sprängladdningar, 
2) gifter och förgiftade beten el

ler beten som innehåller ett bedövan
de ämne, dock får i byggnader, inom 
gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjur
farmer, på avstjälpningsplatser och 
vid fiskodlingsanstalter gift och gift
beten användas för dödande av möss, 
råttor och sorkar, 

3) elektriska anordningar som kan 
bedöva eller döda, 

4) konstgjorda ljuskällor, dock 
får konstgjorda ljuskällor användas 
vid eftersök av skadat vilt, 

5) spjut och pil, 
6) gropar och snaror, som har 

försetts med skjutvapen eller spjut 
eller något annat härmed jämförbart 
redskap samt andra motsvarande 
fångstanordningar som är farliga för 
människor eller husdjur, 

7) saxar, dock får saxar utlagda 
på minst en meters djup användas för 
att fånga gråtrut och havstrut samt 

8) fällor, dock får fällor användas 

det lyder i landskapslagen den 12 

Föreslagen lydelse 

47 § 
Vid jakt är det förbjudet att an

vända följande fångstredskap och 
fångstmetoder: 

1) sprängladdningar, 
2) gifter och förgiftade beten el

ler beten som innehåller ett bedövan
de ämne, dock får i byggnader, inom 
gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjurs
farmer, på avstjälpningsplatser och 
vid fiskodlingsanstalter gift och gift
beten användas för dödande av möss, 
råttor och sorkar, 

3) elektriska anordningar som kan 
bedöva eller döda, 

4) konstgjorda ljuskällor, anord
ningar för belysning av målet samt 
för nattskytte avsedda siktanordning
ar vilka elektroniskt förstärker eller 
förändrar bilden, dock får konstgjor".' 
da ljuskällor användas vid eftersök av 
skadat vilt, 

5) bandspelare, 
6) speglar och andra bländande 

föremål, 
7) fågellim och fågelnät, 
8) spjut eller pil, 
9) gasning eller utrökning, 

10) levande djur som lockbete, 
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för att fånga gråtrut, havstrut, bisam, 
kråka, mink, mårdhund, mård, gräv
ling, möss, råttor, räv, sorkar och 
förvildad katt. 

Vid jakt på fågel är det förbjudet 
att använda de fångstredskap och 
fångstmetoder som anges i 1 mom. 
samt dessutom att använda för natt
skytte avsedda siktanordningar vilka 
förstärker eller förändrar bilden, få
gellim och fågelnät, levande djur som 
lockbete, speglar och andra bländan
de föremål samt gasning eller utrök
nmg. 

Om förbud att använda redskap 
och anordningar som uppenbart åsam
kar djur onödig smärta eller plåga 
stadgas i 2a § djurskyddslagen (FFS 
91/71). 

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

Bilaga 

11) gropar och snaror, som har 
försetts med skjutvapen eller spjut 
eller något annat härmed jämförbart 
redskap samt andra motsvarande 
fångstanordningar som är farliga för 
människor eller husdjur, 

12) saxar, dock får saxar utlagda 
på minst en meters djup användas för 
att fånga gråtrut och havstrut samt 

13) fällor, dock får fällor använ
das för att fånga gråtrut, havstrut, 
bisam, kråka, mink, mårdhund, mård, 
grävling, möss, råttor, räv, sorkar och 
förvildad katt. 

(2 mom. upphävs) 

Om förbud att använda redskap 
och anordningar som uppenbart åsam
kar djur onödig smärta eller plåga 
stadgas i 2a § djurskyddslagen (FFS 
91/71). 

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


