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SAMMANFAITNING

Framställningen
Landskapsstyrelsen föreslår att jaktlagen ändras så att den som idkar jakt i landskapet
skall betala jaktvårdsavgift. Jaktvårdsavgiften ersätter avgiften för jaktkort, den skall
betalas en gång per år och kvitto på betald jaktvårdsavgift gäller såsom jaktkort under
jaktåret. Landskapsstyrelsen skall skicka inbetalningskort till de personer som
föregående år betalat jaktvårdsavgift.

Utskottets förslag
Utskottet omfattar 1 princip landskapsstyrelsens framställning men med vissa
kommentarer och en mindre ändring.

UTSKOITETS SYNPUNKTER
I framställningen föreslås att kvitto på betald jaktvårdsavgift skall gälla som jaktkort
och att inbetalningskort för avgiften skall sändas ut till alla som under föregående år
betalat jaktvårdsavgift, alltså även till s.k. gäst-jägare det vill säga sådana jägare som
inte är bosatta i landskapet och som endast vid något enstaka tillfä1le jagat under ett
besök i landskapet. Utskottet ställer sig något tveksamt till ett sådant förfarande men
kan konstatera att betald jaktvårdsavgift inte i sig ger någon rätt att jaga annat än på
s.k. kronoallmänningar där alla med hemort i Finland har jakträtt. I övrigt krävs enligt
jaktlagen markägares tillstånd för rätt att jaga. Utskottet förutsätter att
landskapsstyrelsen på inbetalningskortet tydligt anger att kvittot över betald
jaktvårdsavgift inte berättigar till jakt på andra platser än där jägaren har jakträtt.
Utskottet har även fört en diskussion om landskapsstyrelsens förslag att det vid
fastställandet av jaktvårdsavgiften skall iakttas att person som är bosatt i landskapet
skall erlägga lägre avgift än person som är bosatt utom landskapet. Utskottet föreslår
en något mindre kategorisk formulering så att principen om differentierade avgifter kan
iakttas vid fastställandet av avgiftens storlek.
Slutligen föreslås i framställningens 4 mom. att den som inte har hemort i landskapet
kan erhålla inbetalningskort för jaktvårdsavgift genom att förete intyg eller annan
utredning över rätt att jaga på hemorten. Utskottet har inte funnit det ändamålsenligt att
på i framställningen föreslaget sätt automatiskt ge den som företer intyg över jakträtt

-2rätt till inbetalningskort eftersom jakträtt, såsom är fallet t.ex. på Åland, inte i sig
behöver utgöra något som helst tecken på innehav av för jakt erforderliga kunskaper.
Utskottet föreslår därför att det skall vara upp till landskapsstyrelsen att avgöra om
intyget skall godkännas eller inte. Eftersom de krav som ställs på jägare i de flesta
länder, i synnerhet i Europa, är mycket höga torde det endast i yttersta undantagsfall
förekomma att landskapsstyrelsen inte skulle godkänna ett intyg eller en annan
utredning över rätt att jaga på hemorten.
I övrigt föreslår utskottet endast några mindre språkliga ändringar.

ÄRENDE1SBEHANDLING
Lagtinget har den 18 maj 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Anders Eriksson och
miljövårdsintendenten Håkan Kulves och ordföranden för Jomala jaktvårdsförening r.f.
Karl-Olof Westerlund.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, viceordföranden

Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom.
UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i
framställningen ingående
lagförslaget med följ ande
ändringar.

LANDSKAPSLAG
om ändring av 54 §jaktlagen för landskapet Åland

(Ingressen lika som i framställningen).
54 §
(1-2 mom. lika som i framställningen)
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 betalt jaktvårdsavgift eller som inte blivit
tillsänd inbetalningskort kan anskaffa inbetalningskort hos landskapsstyrelsen, polismyndigheten eller examinator som tillsatts av landskapsstyrelsen. För erhållandet av

-3inbetalningskort skall företes kvitto på tidigare år betald jaktvårdsavgift eller företes
intyg över (uteslutning) 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.

Denna lag träder i kraft den
Utan hinder av bestämmelserna i denna lag skall den som innehar jalctkort när
denna lag träder i kraft anses ha betalt jaktvårdsavgift för den tid som (uteslutning)
jaktkortet gäller.
Landskapsstyrelsens sk.)lldighet enligt bestämmelserna i 54 § 2 mom. att per post
sända inbetalningskort till de personer som föregående år har betalat jaktvårdsavgift
skall gälla även de personer innehar jaktkort för åren 1994, 1995, 1996 eller 1997
(uteslutning). Inbetalningskortet tillsänds före utgången av jaktkortets giltighetstid.
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