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STORA UT SKOTTETS betänkande m 23/1964 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
N2 23/1964.
till Ålands landsting med förslag till landskapslag om ,jakt. (m 24/1964).
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets
betänkande m 14/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande .
St ora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda
försla get med följande ändringar och tillägg,
Föreliggande lagförslag är i huvudsak uppbyggt på den av Landstinget
år 1963 antagna, men sedermera f örfallna landskapslagen i ämnet. Förutom av Republikens Presidents ifrågavarande brev påkallad ändring har
landskapsstyrelsen i förslaget g jort vissa tillägg hänförande si g till
enskilda bestämmelser. Förslaget till ny jaktlag, grundat på rikets
jaktlag av år 1962 , innebär så ledes fortfarande icke några mera vittgående förändrin g ar i förhållande till vår gällande jaktlag av år 1946 ,
utan avser detsamma endast en översyn av gällande detaljstadganden.
Framställningens motivering har tidigare behandlats av Landsting et. E j
heller torde hinder för lagens g odkännande längre föreligga.
Så som landskapsstyrelsen framhåller i framställning ens motivering
hade särskilda ställningstaganden betyd lig t underlättats om en trovärdig statistik över jaktutövning, viltförekomst och jaktresultat hade
funnits att tillgå . Ehuru ärendet som sådant är välkänt redan tidi gare,
torde ett insamlande och sammanställande av erforderli ga statistiska
uppgifter hava
. betydelse för lagens framtida tillämpning.
Till grund för ärendets behandling har utskottet lagt l andskapsstyrelsens framställning, varvid hänsyn tagits jämväl till av lag- och
ekonomiutskottet påpekade omständigheter .
Tietaljmotivering.
16, 17 och 22 §§ . Utskottet har omfattat av lag- och ekonomiutskottet g jorda förslag.
23 §. Särskilda ändringar i jakttiderna har införts. Utskottet omfattar lag- och ekonomiutskottets förslag om en förlängning av jakt~
tiden för hane av storskrake och knipa. Vad åter beträffar jakt på alfågel, sjöorre och skäggdopping an ser utskottet däremot a tt de nuvarande jakttiderna för vårjakten borde bibehållas, då några olägenheter av
dessa icke förekommit vare sig med tanke på fredningen av a ndra f åglar
eller eljest. Av praktiska skäl ha jakttiderna för ifrågavarande fåglar sammanförts under 6) punkten . För jakt på orrtupp har utskottet i
likhetvmed l ag- och ekonomiutskottet hållit före att jakt på orrtl.,\Pp kan
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-2be gynna d en 1 november ; . men däremot ansett a tt jakttiden k an av slut a s
den 15 januari.
Vad åter rävjakten beträffar anser utskottet att det med tanke på

viltet, närmast då rådjursstammen
är motiverat att förkorta jakttiden
,
för rävjakt med användning av drivande hund med två veckor under januari,
då snön ofta ligger djup och sparsam jakt även annars förekommer. Tiäremot har utskottet ansett det motiverat att motsvarande rävj a kt i stället skulle få påbörjas något tidi g are på hösten

d ~ v.s .

från och med den

20 oktober i stället för den 1 november. I överensstämmelse h ärmed har
tiderna för rävjakt utan användning av drivande hund koordinerats. Tiäremot har utskottet dels med tanke på harstammens redan drab bade decimering ansett att jakttiden kan förkortas och avslutas den 15 januari dels
åter av anledning som ovan sagts beträffande rävjakten i

januari . Slut -

lig en har jakttiden för jakt på sko g sduva och ringduva föreslagits tilllåten från och med den 20 juli i stället för den 1 au g usti för att i
möjli g aste mån minska dessa f åg lars skadeverkningar.
36

§.

Efter omröstning har utskottet beslutat omfatta parag rafens

antagande i enlig het med landskapsstyrelsens framställnin g .
41

§.

Utskottet har ansett att utlägg ande av gift får ske endast

med jordägarens eller jakträttsinnehavarens härför meddelade samtycke .
En mot riksdagen s v arande särskild bestämmelse härom har inf örts i 3
mom.

45

§

2 mom.

Utskottet har ansett a tt ': jaktvapen under färd i fordon

bör hållas oladdat i fodral. En mot rikslagens motsvarande bestämmelse
svarande ändring har därför införts i momentet.

49 och 50

§§.

Utskottet har omfattat paragrafernas antag ande i en-

lighet med lag - och ekonomiutskottets försla g .
63 § 2 mom.
64

§.

Momentet har omstiliserats.

En omstilisering av parag r a fen har utförts.

Ytterlig gare önskar utskottet fäst a justeringsutskottets uppmärksamh et vid ett i

slutet av 26 § insmu g et skrivfel i det att där talas om

"ägg och skäggdopping " i

stället för "ägg av skäggdopping".

Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet förty vördsamt föreslå
att Landsting et måtte antag a det i landskapsstyrelsens framställning ingående lag f örslaget
s å lydande:
L a n d s k a p s 1 a g

om jakt.
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-3I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas:
1 kap.
Om rätt till jakt.
1-11 §§ ~- .
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning ~)
2 kap.
Om skad e dj ur.
12-14

§§ .

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

3 kap.
Om utövande av jakträtt.
15 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
16-17 §§.
(Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
18- 20

§§ .

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

4 kap.
Om villeb rådsstammens beva nde och ·akttiderna.
(Likasom i lag- och ekonomiu
ot ts betänkande)
23 §.
Jakt må under nedannämnda tider b e dr ivas på följande villebråd:

s

1) hela året: bisamråtta , mink, utter och säl ;
2) från och med den 15 mars till och med den 15 april: hane av storskrake och knipa ;
3) från och med den 1 maj till o c h med den 25 maj: morkull a samt

hane av ejder, svärta, storskrake, småskrake (pracka), knipa o ch vigg;
4) från och med den 2 0 augusti till den 30 november: storskrake,
gräsand, bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och morkulla ;
5) från och med den 15 september till den 30 november: småskrake
(pracka), knipa, brunand och vigg ;
6) från och med den 1 april till och med den 25 maj och från och med
den 15 september till den 31 december: alfågel, sjöorre och skäggdopping;

7) från och med den 1 november till och med den 15 januari: orrtupp ,
järpe och hare ;
8) från och med den 20 oktober till och med den 15 januari: räv; ut an

användning av driv a nde hund må räv dock jagas_, även under tide n från oc h
med den 1 juli till och med den 19 oktober och från och med den 16 januari till och med den 31 mars;
9) från och med den 1 januari till och med den 15 januari ~ ekorre ;

10) från och med den 20 juli till och med den 31 maj: skogsduva och
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-4ringduva .

24-28 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
5 kap.
Om öakt på. älg •

29-34 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
6 kap.
Om e~tersy:q av hund och katt.

35:--39 §§.

---- -

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
7 kap.
Om fångstredskap och fångstsätt .•

40

1

§.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
41 §.
(1-2 mom. lika~om i landskap~Styrelsens framst~llning).
Utan hinder av vad i 1 mom. är sagt vare tillåtet att med jordägarens eller jakträttsinnehavarens samtycke använda av medicinalstyrelsen
godkänt gift för utrotning av kråkor, kajor, havstrut, gråtrut, särkar
och råttor samt sax för fångst av havstrut, gråtrut och mink samt fälla
för fångst av mink, hermelin och bisamråtta.
(4 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).

42-44 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

45 §.
.J

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning) •
Jaktvapen bör under färd i fordon hållas oladdat i fodral.
(3 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).

46-47 §§.

,

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
8 kap.
Om innehav av villebråd och handel med sådapt.
48 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

49 § · (Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
9 kap.
Om jaktkort.
50 §.

,

l

.l

,....
-51 a
( Likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande).
51-52 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
10 kap.
Om jaktmyndigheter och jaktvårqsföreningar.
53-56 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) .
11 kap.
Om straf:Ppåf.j:il jder vid överträdelse av. bestämmelserna
angåend$. jakt.
57-61 §§.
(Likasom i landsk~p~styrelsens framställning).
12 kap.
Särskilda stad ganden.
62 §.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning) ~
63 §.
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Åt den, som flått pälsdjur, älg eller rådjur, som skall tillfalla
staten eller landskapet, erlägges av statens eller landskapets medel
skälig ersättning, såvitt de medel, som erhållas genom försäljning av
djuret, därtill förslå. Under samma förutsättningar erlägges ersättning
även för transport av djur.
64 §.
För dödande av rovdjur och övriga för villebrådet skadliga djur,
erlägges belöning enligt vad därom är särskilt stadgat.
65-67 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).

Mariehamn den 18 december 1964.
På stora utskottets vägnar:

c;;;;?~-Curt Carlsson
viceordförande.
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Erik RaSk
sekreterare.
U Nä::::varande i utskottet: viceordföral?:den Curt Carlsson, ledamöterna
Fno Forbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Ostling, Philip Eklöw (delvis) ,
°lkte Wo~valin, Runar Wilen, Einar Hambrudd och Lars Eriksson (delvis)
8
am ersattarna Olof Jansson och Vensel Grönlund (delvis).

