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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen ges i förslaget möjlighet att i landskapsförordning utfärda bestämmelser om vilka arter av vilt som får jagas och under vilken tid av året jakt får
bedrivas på ifrågavarande arter samt om de områden där jakt får bedrivas. Ett liknande
bemyndigande föreslås i fråga om tider för när olika slag av hundar får användas och
om tider när hundförbud skall råda i marker där det finns vilt.
Vid fågeljakt förbjuds nattkikarsikte, fågellim och fågelnät, levande djur som
lockbete, speglar, gasning och uträkning samt hel- eller halvautomatiska vapen vilkas
magasin kan laddas med fler än två patroner.
För att förbättra säkerheten vid jakt och minska risken för skadskjutning av vilt
föreslår landskapsstyrelsen att det i jägarexamen införs ett nytt krav, hantering av
skjutvapen.
De föreslagna ändringarna föranleds bland annat av hemställan från lagtinget och
av EG's direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG).
Förutom ändringarna i jaktlagen föreslås även landskapslagen om rovdjurspremie
i landskapet Åland upphävd, en lag som inte har tillämpats sedan år 1990.
Lagförslagen skall träda i kraft så fort som möjligt.

Allmän motivering
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Gällande bestämmelser om jakt
1.1. Jaktlagen
Jaktfrågor regleras huvudsakligen i jaktlagen för landskapet Åland (31185). Lagen
anger i detalj på vilket sätt och under vi~a tider jakt på vissa arter av vilt får bedrivas.
Med stöd av lagen har landskapsstyrelsen möjlighet att bland annat medge undantag
från de krav som lagen anger eller bevilja tillstånd att t.ex. fånga fridlyst vilt.

1.2. EG's bestämmelser om bevarande av vildafåglar
EG's regelverk omfattar inte någon allmän lagstiftning om jakt. Däremot har rådet
antagit ett direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG), ändrat (81/854/EEG),
(85/411/EEG), (86/122/EEG), (90/656/EEG) och (91/244/EEG), nedan benämnt
fågeldirektivet.
Syftet med fågeldirektivet är att bevara samtliga fågelarter som förekommer
naturligt inom medlemsstaternas territorium. Bevarandet omfattar skydd, skötsel,
förvaltni,ng och kontroll av dessa arter och fastställandet av regler för exploatering av
dem. Direktivet gäller för fåglar, deras ägg, bon och livsmiljöer.
Medlemsstaterna åläggs att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla
fågelpopulationen eller för att återupprätta den.
För vissa arter av fåglar som räknas upp i bilaga 1 till fågeldirektivet skall
särskilda åtgärder vidtas. Det är fråga om bland annat utrotningshotade arter och arter
som är känsliga för vissa förändringar i livsmiljön. Medlemsstaterna skall bland annat
särskilt förbjuda att dessa fåglar avsiktligt dödas eller fångas eller att deras bon och ägg
förstörs, skadas eller bortförs.
Övriga arter som räknas upp i fågeldirektivet får jagas och medlemsstaterna skall
säkerställa att jakten på dessa arter inte äventyrar ansträngningarna att bevara arterna
inom deras utbredningsområde.
Medlemsstatema får, om det inte finns någon annan lämplig lösning, medge
undantag från de centrala bestämmelserna i direktivet för att ta hänsyn till bland annat
människors hälsa och säkerhet samt för forsknings- och utbildningsändamål.

2. Hemställan från lagtinget
Den 26 september 1994 hemställde lagtinget att landskapsstyrelsen snarast utarbetar
och till lagtinget överlämnar ett förslag till reviderad jaktlagstiftning som bl.a. ·far sikte
på att tidigarelägga inledningen av jakten på hare samt att utvidga möjligheterna att

2

,,fndring av jaktlagstiftningen

bedriva jaktträning med drivande hund.

3. Utvärdering av nuläget
På grund av EG's fågeldirektiv måste jakten efter fågel ytterligare regleras i landskapslagstiftningen.
Under reproduktionstiden skall fågeljakten ske under strängt kontrollerade för-·
hållanden och på selektiv grund. Eftersom allmän jakt på fågel under reproduktionstiden inte är tillåten inom medlemsstaterna anser landskapsstyrelsen att det är mest ändamålsenligt att landskapsstyrelsen i jaktlagen bemyndigas att utfärda bestämmelser i
landskapsförordning om det skall vara möjligt att bedriva fågeljakt under reproduktionstiden. Förutsättningarna för att landskapsstyrelsen skall kunna utfärda sådana
bestämmelser är att jakten bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden, på selektiv
grund och inte äventyrar någon av arternas bevarande inom deras utbredningsområde.
Dessutom kräver anpassningen till fågeldirektivet att reglerna om förbjudna fångstredskap och fångstmetoder samt om förbjudna fortskaffningsmedel i jaktlagen kompletteras.
Lagtingets hemställan samt fågeldirektivet föranleder landskapsstyrelsen att föreslå
att jakttiderna och de arter av vilt som får jagas skall regleras i landskapsförordning.
På cietta sätt ges landskapsstyrelsen möjlighet att reglera jakten på ett enkelt och
smidigt sätt. Även bestämmelser om tider när hund får användas i marker där det finns
vilt föreslås utfärdade genom landskapsförordning, eftersom de har direkt samband med
jakttiderna.
Bestämmelserna i 24 §.om landskapsstyrelsens möjlighet att fullständigt freda vilt
som är jaktbara enligt gällande lag, förlänga jakttid som anges i lagen samt tillåta jakt
efter art som inte nämns i lagen föreslås upphävda. Ifrågavarande bestämmelser blir
nämligen obehövliga när jakttiderna anges i landskapsförordning. Detsamma gäller för
bestämmelserna i 42 § 3 mom. om Jandskapsstyrelsens möjlighet att besluta om
undantag från tiderna för användande av drivande hund.
Om inrättande av älgskötselområden utreds för närvarande av en arbetsgrupp.
Landskapsstyrelsen inväntar arbetsgruppens ställningstaganden och har inte i föreliggande framställning bedömt om bestämmelserna om jakten efter älg bör ändras.

4. Huvudpunkterna i förslaget
Landskapsstyrelsen ges möjlighet att genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om vilka arter av vilt som får jagas och under vilken tid av året jakt får
bedrivas på ifrågavarande arter samt om de otmåden där jakt får bedrivas. Ett liknande
bemyndigande föreslås i fråga om tider för användandet av hund och hundförbud.
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DETALJMOTIVERING
1. Landskaps lagen om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
20 § I paragrafens 1 mom. bemyndigas landskapsstyrelsen att utfärda närmare be-

stämmelser om vilka arter av vilt som får jagas och under vilken tid av året de jaktbara
arterna får jagas. Dessutom bemyndigas landskapsstyrelsen att utfärda bestänunelser om
de områden inom vilka jakt får bedrivas samt om de fömtsättningar i övrigt som· skall
gälla vid jakt efter viss art. Med beaktande av bestämmelser i fågeldirektivet begränsas
i paragrafens 2 och 3 mom. landskapsstyrelsens möjlighet att utfärda bestämmelser om
jakt på fåglar under deras reproduktionstid.
Bemyndigandet ger landskapsstyrelsen möjlighet att genom ett enkelt och flexibelt
förfarande reglera jakten inom landskapet.
I 2 mom. åläggs jägarna och landskapsstyrelsen ett särskilt ansvar för att jakten
efter sjöfågel under reproduktionstiden bedrivs på ett försvarligt sätt. Landskapsstyrelsens ansvar består i att säkerställa att vårjakten bedrivs under strängt kontrollerade
former och att bedöma om jägarkåren iakttar sitt ansvar. Jägarnas ansvar består i att
säkerställa ati vårjakten bedrivs på selektiv grund och inte äventyrar någon av arternas
bevarande inom deras utbredningsområde. Den selektiva grunden består bland annat i
att efrämst hanar dödas och att antalet avlivade fåglar inte överstiger det antal som kan
antas nyttjas som människoföda i enlighet med gällande traditioner för den åländska
vårjakten på sjöfågel.
Om landskapsstyrelsen kan säkerställa att vårjakten bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden, på selektiv gnmd och inte äventyrar någon av arternas bevarande
inom deras utbredniugsmmåde ges landskapsstyrelsen möjlighet att utfärda bestämmelser om jakt på sjöfågel under någon tid under perioden 15.3 - 25.5.
I 3 mom. ges landskapsstyrelsen möjlighet att utfärda bestämmelser om jakt på
kråka, havstmt, gråtrut och fiskmås under tiden 1. 3 - 15. 7 för att skydda flora och
fauna eller för att förhindra allvarlig skada eller för att trygga människors hälsa eller
säkerhet.

41 och 42 §§ I 41 § bemyndigas landskapsstyrelsen att utfärda nä1mare bestämmelser
om tider när det råder hundförbud. Bemyndigandet har samband med bemyndigandet
i 42 § 2 mom. som ger landskapsstyrelsen möjlighet att utfärda närmare bestämmelser
om tider för användande av hund vid olika fo1mer av jakt, vid jaktträning, för spårning
av skadat vilt eller för andra särskilda ändamål. Andra särskilda ändamål kan vara
användning av hund vid dressyr, för att valla husdjur eller vid tjänsteuppdrag.
Bemyndigandet ger landskapsstyrelsen möjlighet att genom ett enkelt och flexibelt
förfarande reglera tiderna för användningen av hund i marker där det finns vilt.
45 § Bestämmelser om hundförbud och användning av hund ingår för närvarande i 41
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För att förbättra säkerheten vid jakt och minska risken för skadskjutning av vilt
föreslår landskapsstyrelsen att jägarexamen kompletteras med en del som gäller
hantering av skjutvapen.
Vid fågeljakt förbjuds nattkikarsikte, fågellim och fågelnät, levande djur som
lockbete, speglar, gasning och utrökning samt hel- eller halvautomatiska vapen vilkas
magasin kan laddas med fler än två patroner.

5. Förslagets organisatoriska och ekonomiska verkningar
Lagförslaget leder inte till några organisatoriska eller ekonomiska verkningar av
betydelse för landskapet.

6. Beredningsarbetet
De föreslagna ändringarna har utarbetats som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med miljövårdsbyrån. . ·
De föreslagna ändringarna har diskuterats på jaktvårdsföreningamas ordförandemöten.
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och 42 §§. Hänvisningen i parngrafen till bestämmelserna i nämnda paragrafer blir
missvisande eftersom paragraferna föreslås ändrade och motsvarande bestämmelser om
hundförbud och användande av hund kommer att utfärdas genom landskapsförordning.
Paragrafens 1 mom. föreslås ändrad så att där, istället för att hänvisa till de bestämmelser som skall ha överträtts för att polisen skall kunna besluta att en hund skall avlivas,
det direkt anges att det är fråga om bestämmelserna om hundförbud och användande av
hund.

47 § Bestänunelserna i paragrafens 1 mom. överensstämmer i huvudsak med gällande
bestämmelser om vilka fångsredskap och fångstmetoder som är förbjudna.
I paragrafens 2 mom. uppräknas de fångstmetoder och fångstredskap som är
förbjudna vid jakt efter fågel. Det är fråga om levande djur som lockbete, speglar och
andra bländande föremål, gasning och uträkning, för nattskytte avsedda siktanordningar
vilka förstärker eller förändrar bilden samt fågellim och fågelnät. Dessa fångstredskap
och fångstmetoder torde vara synnerligen ovanliga i landskapet vid jakt efter fågel men
måste förbjudas på grund av EG's fåge1direktiv.
Bestämmelser om djurskydd ingår bland annat i djurskyddslagen som äger giltighet

i landskapet enligt 71 § självstyrelselagen. Enligt lagens 2a § är det bland annat
förbjudet att använda för avlivning avsedda redskap och anordningar som uppenbart
åsamkar djur onödig smärta eller plåga. I paragrafens 3 mom. hänvisas till 2a §
djurskyddslagen i upplysande syfte.
Den föreslagna bestämmelserna i 4 mom. överensstämmer i sak med gällande
bestämmelser.

48 § . Bestämmelserna i paragrafen överensstämmer huvudsakligen med gällande
bestämmelser.
För att anpassa jaktlagens bestämmelser till EG's fågeldirektiv anges i 4 mom. att
hel- eller halvautomatiska vapen vilkas magasin kan laddas med fler än två patroner
inte får användas vid fågeljakt. Dessutom är det förbjudet att vid fågeljakt använda de
vapen som allmänt är förbjudna enligt 3 mom ..

50 § Till paragrafens 1 mom. har fogats ett förbud att bedriva jakt från flyg för att
anpassa jaktlagens bestämmelser till EG's fågeldirektiv. Förbudet gäller dock all typ av
jakt och inte endast vid fågeljakt eftersom landskapsstyrelsen anser att det inte är försvarbart att bedriva någon form av jakt från flyg.
Jakt från maskindrivet flyg är förbjudet enligt gällande lagstiftning (maskindrivet
fortskaffningsmedel) varför utvidgningen av förbudets innehåll i praktiken omfattar flyg
som inte drivs maskinellt.

54 § Paragrafen har kompletterats med ett krav på av landskapsstyrelsen föreskriven
kännedom om hantering av skjutvapen för att få erhålla inbetalningskort för jaktvårds-
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avgift Uaktkort). De krav som skall uppställas på hanteringen av skjutvapen kommer
att utarbetas av landskapsstyrelsen i samarbete med jaktvårdsföreningarna.

2. Landskapslagen om upphävande av landskapslagen om rovdjurspremier i landskapet

Åland
Anslag för premier för dödande av rovdjur har inte upptagits i budgeten sedan
ordinarie årsstat för år 1989. Landskapslagen om rovdjurspremier i landskapet (28/57)
är dock fortfarande i .kraft. Landskapsstyrelsen föreslår att lagen upphävs såsom
obehövlig. Bekämpningen av skadedjur bör utgå från konstaterade missförhållanden och
genomföras som målinriktade punktinsatser t.ex. genom åtgärder mot gråtrut vid
avstjälpningsplatser. Ett generellt system med premier för dödande av vissa djurarter
som klassas som skadedjur är inte ändamålsenligt.

Ikraftträdandet
Lagförslagen skall träda i kraft så fo1i som möjligt.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

Lagtext

______
1.
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LANDSKAPS LAG
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut
upphävs 24 § och 42 § 3 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland
(31/85), av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i landskapslagen den 20 juni 1989
(42/89), samt
ändras 20 §, 41 §, 42 § 2 mom., 45 § 1 mom., 47 §, 48 §, 50 § 1 mom. och 54
§ 4 mom., av dessa lagrum 20 §, 42 § 2 mom. och 47 § sådana de lyder i landskapslagen den 17 januari 1991 (5/91), samt 54 § 4 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 2 mars 1995 (19/95), som följer:
20 §
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser
om vilka arter av vilt som får jagas och under vilken tid av året jakt får bedrivas på
ifrågavarande arter samt om de områden där jakt får bedrivas samt om de förutsättningar i övrigt som skall gälla vid jakt efter viss art. Med de undantag som anges
i 2 och 3 mom. får jakt efter arter av fåglar inte tillåtas när arten återvänder till häckningsplatser, häckar eller föder upp ungar.
Jakt på ejder, svärta, vigg, knipa, småskrake, storskrake, alfågel, sjöorre eller
morkulla kan tillåtas under någon tid under perioden 15.3 - 25.5 under förutsättning att
landskapsstyrelsen kan säkerställa att jakten bedrivs under strängt kontrollerade
förhållanden, på selektiv grund och inte äventyrar någon av arternas bevarande inom
deras utbredningsområde.
Jakt på kråka, havstrnt, gråtrut och fiskmås kan tillåtas under tiden 1.3 - 15.7för
att skydda flora och fauna eller för att förhindra allvarlig skada eller för att trygga
människors hälsa eller säkerhet.

41 §
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser
om tider när det råder hundförbud i marker där det finns vilt. När hundförbud råcjer
skall fiund hållas under såtjan tillsyn att den hindras från att löpa lös. Under annan tid
skall hund, när den inte används vid jakt, hållas under sådan tillsyn att den, hindras från
att driva eller förfölja vilt.
42 §
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda näm1are bestämrrielser
om tider för användande av hund vid jakt på vissa arter, vid jaktträning, för spårning
av skadat vilt eller för andra särskilda ändamål.
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45 §
Kan hund som löper lös och jagar eller ofredar vilt i strid med bestämmelser om
hundförbud eller om användande av hund inte omhändertas kan polismyndigheten
besluta att hunden skall avlivas, om det är angeläget från viltvårdssynpunkt och
försvarligt med hänsyn till övriga omständigheter. Avlivningen kan ske genom polismyndighetens försorg eller genom att polismynciigheten medger annan rätt att utföra
uppdraget.

47 §
Vid jakt är det förbjudet att använda följande fångsredskap och fångstmetoder:
1) sprängladdningar,
2) gifter och förgiftade beten eller beten som innehåller ett bedövande ämne, dock
får i byggnader, inom gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjurfanner, på avstjälpningsplatser, och vid fiskodlingsanstalter gift och giftbeten 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
hänned 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
gråtmt och havstrut,
8) fällor, dock får fällor användas för att fånga gråtrut, havstrut, bisam, kråka,
mink, mårdhund, mård, grävling, 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 nattskytte avsedda siktanordningar
vilka förstärker eller förändrar bilden, fågellim och fågelnät, levande djur som
lockbete', speglar och andra bländande föremål samt gasning eller uträkning.
Om förbud att använda redskap och anordningar som uppenbart åsamkar djur onödig smärta eller plåga stadgas i 2a § djurskyddslagen (FFS 91171).
Gillrat fångstredskap som inte medför djurets omedelbara död skall efterses
dagligen.
48 §
Vid' jakt på älg och vitsvansad hjort får inte användas ammunition med helmantlad
kula eller blykula, inte heller oräfflat vapen eller ammunition med kula vars vikt
understiger 10 gram eller vars anslagsenergi på 25 meters avstånd, mätt från pipans
mynning, är mindre än 2452 joule (E 25 = 2452 J).

Lagtext
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Vid rådjursjakt får i räfflat vapetf inte användas ammunition med helmantlad kula
eller ammunition med kula vars anslagsenergi på 25 meters avstånd, mätt från pipans
mynning, är mindre 1180 joule (E 25 = 1180 J).
Vid jakt får inte användas luftgevär eller därmed jämförba1i vapen eller hagelgevär
med automatisk omladdning, om vapnet kan laddas med fler än tre hage1gevärspatroner.
Vid jakt på fågel får inte användas de vapen som anges i 3 mom. eller hel- eller
halvautomatiska vapen vilkas magasin kan laddas med fler än två patroner.
Vid jakt får inte ljuddämpare användas på skjutvapen.
Landskapsstyrelsen kan besluta om närmare bestämmelser rörande skjutvapen och
deras användning vid jakt. Landskapsstyrelsen kan även, om särskilda skäl föreligger,
i enskilda fall medge undantag från det förbud som anges i 5 mom.
50 §
Jakt får inte bedrivas från motordrivet fordon, flyg eller med direkt tillhjälp av

motordrivet fordon, av annat maskindrivet fortskaffningsmedel eller av ljudframkallande maskin. Under tiden 15 mars - 25 maj får jakt på sjöfågel inte idkas från
något slag av båt eller annan därmed jämförbar anordning. Utan hinder av vad här sägs
får dock skadskjuten fågel förföljas med båt eller avlivas från båten, om det sker i
omedelbar anslutning till sjöfågeljakt med utsatta vettar, dock inte under färd till eller
från jaktplatsen.

54 §

Person som inte föregående jaktår betalt jaktvårdsavgift eller som inte blivit
tillsänd inbetalningskort kan anskaffa inbetalningskort hos landskapsstyrelsen, polismyndigheten eller examinator som tillsatts av landskapsstyrelsen. För erhållande av
inbetalningskort skall företes kvitto på tidigare år betald jaktvårdsavgift eller företes
intyg över av landskapsstyrelsen föreskriven kännedom om denna lag, övriga jaktbe··
stämmelser samt om hantering av skjutvapen, av vilket ingetdera får vara äldre än fem
år. Den som inte har hemkommun i landskapet kan erhålla inbetalningskort för
jaktvårdsavgift genom att förete en av landskapsstyrelsen godkänd motsvarighet till
nämnda intyg.

Denna lag träder i kraft den

.
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LANDSKAPSLAG
om upphävande av landskapslagen
om rovdjurspremier i landskapet Åland
I enlighet med lagdngets beslut stadgas:
1§
Genom denna lag upphävs landskapslagen den 17 juli 1957 om rovdjurspremier i

landskapet Åland (28/57).

2§
Denna lag träder i kraft den

Mariehamn den 18 april 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Tomas Lundberg

Bilaga

I

LANDSKAPSLAG

1.

om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut

upphävs 24 § och 42 § 3 mom. jaktlagen den 5 juli 1985 för landskapet Åland
(31/85), av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i landskapslagen den 20 juni 1989
(42/89), samt

ändras 20 §, 41 §, 42 § 2 mom., 45 § 1 mom., 47 §, 48 §, 50 § 1 mom. och
54 § 4 mom. , av dessa lagrum 20 §, 42 § 2 mom. och 47 § sådana de lyder i landskapslagen den 17 januari 1991 (5/91), samt 54 § 4 mom., sådant det lyder i landskapslagen den 2 mars 1995 (19/95), som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §

20 §

Jakt får under nedan nämnda tider

Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmel-

bedrivas på följande arter:

ser om vilka arter av vilt som får jagas och
Jakttider

Arter

hela året

kråka,

under vilken tid av året jakt får bedrivas på
fiskmås,

havstrut,

ifrågavarande arter samt, om de · områden

bisam,

fälthare,

där jakt får bedriva samt om de. förutsätt-

mink, mårdhund, vitsvansad

ningar i övrigt som skall gä1la vid jakt efter

hjort,

och

viss art. Med de undantag som anges i 2

sorkar samt djur som rymt

och 3 mom. får jakt efter arter av fåglar

från vilthägn, om arten inte

inte tillåtas när arten återvänder till häck-

förekommer i vilt tillstånd

ningsplatser, häckar eller föder upp ungar.

gråtrut,

1.1 - 15.2
15.3 -· 15.4

möss,

råttor

Jakt på ejder, svärta, vigg, knipa,

orrtupp
hane av knipa och storskra-

småskrake, storskrake, alfågel, sjöorre eller

ke

morkulla kan tillåtas under någon:tid under

1.4 - 25.5

alfågel och sjöorre

perioden 15, 3 - 25. 5 under förutsättning att

10.4 - 15.4

hane av ejder, såvida inte

landskapsstyrelsen kan säkerställa att jakten

landskapsstyrelsen

bedrivs under strängt kontrollerade för-

1.5 ·· 25.5

annor-

lunda beslutar

hållanden, på selektiv grund och inte även-

morkulla samt hane av kni··

tyrar någon av arternas bevarande inom

pa, storskrake, småskrake,
ejder, svärta och vigg

deras utbredningsområde.
Jakt på kråka, havstrut, gråtrut och

1.7 - 15.4
1.9 - 30.11

räv

fiskmås· kan tillåtas under tiden 1 .3 - 15. 7

rådjur enligt särskilt till-

för att. skydda' flora och fauna eller för att
förhindra allvarlig skada eller för att trygga

1. 9 - 31.12

stånd
gräsand, skedand, bläsand,
stjärtand,

vigg,

knipa,

människors hälsa eller säkerhet.

Il
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brunand, alfågel, sjöorre,
storskrake,

småskrake,

morkulla, ringduva, järpe
och orre
1S .10 - 20 .12 älg enligt särskilt tillstånd

25.10 - 15.2
1.12 - 31.12

skogshare
fasantupp.

24 §
Landskapsstyrelsen kan, om det av

24 §
(upphävs)

synnerliga skäl visar sig nödvändigt, för
viss tid:
1) fullständigt freda vilt som anges i 20
§;
2) förlänga jakttid som anges i 20 §;
samt
3) tillåta jakt på vilt som inte nämns i
denna lag. (42/89)
Beslut som avses i 1 mom. kan omfatta

hela landskapet eller del därav.
41 §
I marker där det finns vilt råder hundförbud under tiden 16 febrnari - 24 oktober. När hundförbud råder skall hund
hållas under sådan tillsyn att den hindras

från att löpa lös. Under annan tid skall
hund, när den inte används vid jakt, hållas
under sådan tillsyn att den hindras från att
driva eller förfölja vilt.
Om det behövs till skydd för visst
viltslag, kan landskapsstyrelsen besluta att
hundförbud skall råda i hela landskapet
eller del därav även under am1an än i 1
mom. avsedd tid. När i detta moment
avsett hundförbud råder får dock hund som
inte driver eller förföljer den art till vars
skydd förbudet gäller användas vid jakt på
annan art.

41 §
Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om tider när det råder hundförbud i
marker där det finns vilt. När hundförbud
råder skall hund hållas under sådan tillsyn
att den hindras från att löpa lös. Under
annan tid skall hund, när den inte används
vid jakt, hållas under sådan tillsyn att den
hindras från att driva eller förfölja vilt.
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42 §

42 §

Vid jakt på älg, rådjur och vitsvansad
hjmt får drivande hund användas endast om
hundens mankhöjd inte överstiger 28 centimeter.
Utan hinder av vad i 41 § 1 och 2

Landskapsstyrelsen kan genom lands-

mom. är föreskrivet får hund som är lämplig för ändamålet av jakträttsinnehavare
eller med dennes medgivande användas

kapsförordning utfärda nännare bestämmel-

enligt följande:

1) (5/91) drivande hund som avses i 1
mom. vid jakt på älg under tiden 15 oktober -- 20 december, vid jakt på rådjur under
tiden 1 september - 30 november samt vid
jakt på vitsvansad hjort under tiden 1 september - 15 februari;
2) drivande hund vid jaktträning under
tiden 15 september - 24 oktober på holme
vars areal inte överstiger 50 hektar eller på
område som godkänts av landskapsstyrelsen;

3) älghund vid jaktträning eller jakt
under tiden 20 augusti - 20 december;
4) (5/91) stående, stötande eller apporterande hund vid jaktträning eller jakt på
fågel under tiden 20 augusti - 15 februari;
5) (5/91) skällande fågelhund vid jakt
eller jaktträning under tiden 20 augusti - 15
februari;
6) apporterande fågelhund vid jakt
under tiden 15 mars - 25 maj;

7) för ändamålet särskilt dresserad
hund vid jakt på vildmink under tiden 20
augusti - 15 mars;
8) grythund under tiden 1 juli - 15
april;
9) under hela året särskilt dresserad
hund som används för spårning av skadat
vilt, annat viltvårdsändamål eller dressyr,

ser om tider för användande av hund vid
jakt på vissa arter, vid jaktträning, för
spårning av skadat vilt eller för andra
särskilda ändamål.

IV
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om hunden står under förarens kontroll;
10) 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. upphävs)

Om tillstånd till jakt meddelats enligt
bestämmelserna i 29 § eller om särskild
orsak annars föreligger, kan landskapsstyrelsen besluta att drivande hund får användas även under annan än ovan avsedd
tid.

45 §

45 §

Kan hund som löper lös och jagar eller

Kan hund som löper lös och jagar eller

ofredar vilt i strid med bestämmelserna i 41

ofredar vilt i strid med bestämmelser om

och 42 §§ inte omhändertas, kan polismyndighet besluta att hunden skall avlivas, om

hundförbud eller om användande av hund

det är angeläget från viltvårdssynpunkt och

besluta att hunden skall avlivas, om det är

försvarligt även med hänsyn till övriga
omständigheter. Avlivningen kan ske ge-

angeläget från viltvårdssynpunkt och för-

inte omhändertas kan polismyndigheten

nom polismyndighetens försorg eller genom
att polismyndigheten medger annan rätt att

svarligt med hänsyn till övriga omständigheter. Avlivningen kan ske genom polismyndighetens försorg eller genom att polis··

utföra uppdraget.

myndigheten medger annan rätt att utföra
uppdraget.

Innan i 1 mom. avsett beslut fattas
skall hundens ägare, om ägaren är känd, i
mån av möjlighet kontaktas. Efter det att
hunden avlivats skall ägaren om möjligt
underrättas.
47 §
Jakt får inte utövas med hjälp av fallgrop, gift, spjut, pil, elektrisk ström, sax,
snara, fälla eller annat liknande hjälpmedel

47 §
Vid jakt är det förbjudet att använda
följande fångsredskap och fångstmetoder:
1) spräng laddningar,
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eller med hjälp av gillrat skjutvapen eller
sprängladdning.
Jakt med hjälp av lykta eller annan
ljusanordhing är förbjuden. Detsamma
gäller användning av kon1111unikationsradio
vid annan jakt än jakt på älg, rådjur eller
vitsvansad hjort. Vid eftersök av skadat vilt
får dock lykta eller annan ljusanordning
användas.
Utan hinder av bestämmelserna i 1
mom. är det tillåtet att med ägares eller
jakträttsinnehavares samtycke använda av
myndighet godkänt gift för bekämpning av
möss, råttor och sorkar samt sax eller fälla
för fångst av gråtrut och havstrnt ävensom
fälla för fångst av bisam, kråka, mink,
mårdhuhd, möss, råttor, räv, sorkar och
förvildad katt. (5/91)
Gillrat fångstredskap som inte medför
djurets omedelbara död skall efterses dagligen. Trutsax får utsättas endast i vatten på
minst en meters djup.

2) gifter och förgiftade beten eller
beten som innehåller ett bedövande ämne,
dock får i byggnader, inom gårdsplaner, i
trädgårdar, i pälsdjurfarmer, på avstjälpningsplatser, och vid fiskodlingsanstalter
gift och giftbeten användas för dödande av
möss, råttor och sorkar,
3) elektriska anordningar som kan
bedöva eller döda,
4) konstgjorda ljuskällor, dock inte vid
eftersök av skadat vilt, och
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,
8) fällor, dock får fällor användas för
att fånga gråtrut, havstrut, bisam, kråka,
mink, mårdhund, mård, grävling, 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 nattskytte avsedda siktanordningar vilka förstärker eller förändrar
bilden, fågellim och jägelnät, levande djur
som lockbete, speglar och andra bländande
föremål samt gasning eller uträkning.
Om förbud att använda redskap och
anordningar som uppenbmt åsamkar djur
onödig smäna eller plåga stadgas i 2a §
djurskyddslagen (FFS 91171).
Gillrat fångstredskap som inte medför
djurets omedelbara död skall efterses dagligen.
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48 §

48 §

Vid jakt på älg och vitsvansad hjort får

Vid jakt på älg och vitsvansad hjort får

inte användas ammunition med helmantlad

inte användas ammunition med helmantlad

kula eller blykula, inte heller oräfflat vapen

eller ammunition med kula vars vikt under-

kula eller blykula, inte heller oräfflat vapen
eller ammunition med k11la vars vikt under--

stiger 10 gram eller vars anslagsenergi på

stiger 10 gram e11er vars anslagsenergi på

25 meters avstånd, mätt från pipans myn-

25 meters avstånd, mätt från pipans myn-

ning, är mindre än 2452 joule (E 25 =
2452 J).

ning, är mindre än 2452 joule (E 25 =

Vid rådjursjakt får i räfflat vapen inte
användas ammunition med helmantlad kula
eller ammunition med kula vars anslagsenergi på 25 meters avstånd, mätt från
pipans mynning, är mindre än 1180 joule

(E25 = 1180 J).

2452 J).
Vid rådjursjakt får i räfflat vapen inte
användas ammunition med helmantlad kula
eller ammunition med kula vars anslagsenergi på 25 meters avstånd, mätt från
pipans mynning, är mindre 1180 joule (E

Vid jakt får inte användas luftgevär

25 = 1180 J).
Vid jakt får inte användas luftgevär

eller dänned jämförbart vapen. Vid jakt får
inte heller användas hagelgevär med auto-

eller därmed jämförbart vapen eller hagelgevär med automatisk omladdning, om

matisk omladdning, om vapnet kan laddas
med fler än tre hagelgevärspatroner.

vapnet kan laddas med fler än tre hagelge--

Vid jakt får inte ljuddämpare användas
på skjutvapen.
Landskapsstyrelsen kan besluta om
närmare bestämmelser rörande skjutvapen
och deras användning vid jakt. Landskapsstyrelsen kan även, om särskilda skäl föreligger, i enskilda fall medge undantag från
det förbud som avses i 4 mom.
50 §
Jakt får inte bedrivas från motordrivet
fordon eller med direkt tillhjälp av motordrivet fordon, av annat maskindrivet fortskaffningsmedel eller av ljudframkallande
maskin. Under tiden 15 mars .. 25 maj får

värspatroner.

Vid jakt på fågel får inte användas de
vapen som anges i 3 mom. eller hel·· eller
halvautornatiska vapen vilkas magasin kan
laddas med fler än två patroner.
Vid jakt får inte ljuddämpare användas
på skjutvapen.
Landskapsstyrelsen kan besluta om
närmare bestämmelser rörande skjutvapen
och deras användning vid jakt. Landskapsstyrelsen kan även, om särskilda skäl föreligger, i enskilda fall medge undantag från
det förbud som anges i 5 mom.
50 §
Jakt får inte bedrivas från motordrivet
fordon, flyg eller med direkt tillhjälp av
motordrivet fordon, av annat maskindrivet
fortskaffningsmedel eller av ljudframkallande maskin. Under tiden 15 mars - 25 maj
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jakt på sjöfågel inte idkas från något slag

får jakt på sjöfågel inte idkas från något

av båt eller annan därmed jämförbar anord-

slag av båt eller annan därmed jämförbar

ning. Utan hinder av vad här sägs får dock

anordning. Utan hinder av vad här sägs får

skadskjuten fågel förföljas med båt och

dock skadskjuten fågel förföljas med båt

avlivas från båten, om det sker i omedelbar

eller avlivas från båten, om det sker i

anslutning till sjöfågeljakt med utsatta

omedelbar anslutning till sjöfågeljakt med

vettar, dock inte under färd till eller från

utsatta vettar, dock inte under färd till eller

jaktplatsen.

från jaktplatsen.

Vapen skall under färd med mask.indrivet fortskaffningsmedel hållas oladdat.

Vad i denna paragraf är föreskrivet
gäller inte jakt på bisam, gråtrnt, havstrut,
kråka eller mink utanför område som utgör
fågelskydds-, sälskydds- eller fredningsområde.
54 §
Den som idkar jakt med skjutvapen
eller andra fångstmedel eller med användande av hund eller annat för jakt övat djur
är skyldig att betala jaktvårdsavgift. 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 bmksprov 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 jägaravgift 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

54 §

VIII
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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 kan
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, polismyndigheten eHer examinator som tillsatts
av landskapsstyrelsen. För erhållandet av
inbetalningskort skall företes kvitto på
tidigare år betalad jaktvårdsavgift eller
företes intyg över av landskapsstyrelsen
föreskriven kännedom om denna lag och
övriga jaktbestämmelser av vilket ingetdera
får vara äldre än fem år. Den som inte har
hemort i landskapet kan erhålla inbetalningskort för jaktvårdsavgift genom att
förete en av landskapsstyrelsen godkänd
motsvarighet till nämnda intyg.

Person som inte föregående jaktår
betalt jaktvårdsavgift eller som inte blivit
tillsänd inbetalningskort kan anskaffa inbetalningskort hos landskapsstyrelsen, polismyndigheten eller examinator som tillsatts
av landskapsstyrelsen. För erhållande av
inbetalningskort skall företes kvitto på
tidigare år betald . jaktvårdsavgift eller
företes intyg över av landskapsstyrelsen
föreskriven kännedom om denna lag, övriga jaktbestämmelser samt om hantering av

skjutvapen, av vilket ingetdera får vara
äldre än fem år. Den som inte har hemkommun i landskapet kan erhålla inbetalningskort för jaktvårdsavgift genom att
förete en av landskapsstyrelsen godkänd
motsvarighet till nämnda intyg.

Intyg över att person innehar av landskapsstyrelsen föreskriven kännedom om
denna lag och övriga jaktbestämmelser
utfärdas av examinator som tillsatts av
landskapsstyrelsen eller jaktvårdsförening.

Denna lag träder i kraft den

