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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskapsla

gen om jakt och 

2) landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om rovdjurspremier i landskapet .ll:land .• 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 11/1974-75. 
Stora utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, jakt- och 

naturvårdskonsulenten Jens Harberg, miljövårdsintendenten Håkan Kulves, lagbe

redningschefen Sune Carlsson och lagberedningssekreteraren Christer Jansson, 

har äran anföra följande. 

I stora utskottets behandling av ärendet har vårjakten på sjöfågel naturligt 

nog föranlett livlig diskussion. Med tanke på de liberala bestärrnnelser härom, 

som landskapet hittills haft, och då viltvårdarna i · grarui.länderna som en följd 

härav håller utvecklingen av sjöfågelbeståndet i våra skärgårda__[ under observa
tion, har stora utskottet i fråga om jakttiderna på sjöfågel omfattat lag- och 

ekonomiutskottets ställningstagande till en förkortad jakttid på alfågel. Så 

långt som att förbehålla vårjakten på sjöfågel enbart de i envar kornnrun per
manent bosatta har stora utskottet i detta skede icke velat gå; en dylik regel 
har likväl dryftats i utskottet. 

Ehuru 13 § 2 mom. jaktlagen redan nu ger möjlighet att med landskapsstyrel

sens tillstånd avliva fridlyst vilt, som orsakar kännbara skador på odlingar, 

och grågåsen därigenom måhända ej skulle behöva hänföras till det för jakt till

låtna viltet, har stora utskottet likväl föreslagit att jakt på grågås skulle 

vara möjlig under tiden 1.8 - 10.9 med landskapsstyrelsens tillstånd; dylika 

tillstånd borde emellertid beviljas sparsamt och enbart åt dem, som på de ska

dedrabbade områdena odlar spannmål. Stora utskottet ser det angeläget, att 

landskapsstyrelsen överväger ändamålsen+iga åtgärder för att tillrättalägga 

möjligheterna att utfå ersättning för de skador gässen åsamkar odlingarna. 

Innan full kompensation för lidna skador utbetalas kan en viss jakt på detta 
vilt försvaras, även om beståndet är ganska litet och vissa trakter av Åland . 
utgör rastplatser för dem. 

Beträffande jakt på rådjur med drivande hund var meningarna delade i stora 
utskottet. En minoritet stödde lag- och ekonomiutskottets formel för denna jakt

fonn (ledamöterna Carlson, Karlsson, Söderlund och Söderström) medan de övriga, 

med undantag av ledamoten Berg som avstod från att rösta, fann denna jaktfonn 

icke önskvärd eftersom den exklusivt förutsätter hagelgevär som jaktvapen, och 

erfarenheterna visat att skadeskjutningsfrekvensen är oerhört mycket större med 
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hagelgevär än med kulgevär vid rådjursjakt . 

I övrigt stöder stora utskottet de jakttider, som lag- och ekonomiutskottet 

omfattat i .lagförs.lagets 23 §. Likväl har stora utskottet i fråga om dispens

givningen för vårjakt på sjöfågel åt personer, som inte har sin hemort inom 

landskapet funnit det lämpligare att, såsom landskapsstyrelsens framställning 

förutsätter, lägga dispensgivningen i landskapsstyrelsens händer . Visserligen 

finnes i flere kormnuner jaktvårdsföreningar, som är tillräckligt väl organise

rade för att kwrna sköta dessa uppgifter, och något juridiskt hinder torde ej 

heller finnas att delegera en dylik uppgift på jaktvårdsför ening. Men dels är 

" 

ju dessa föreningars huvudsakliga verksamhetsomr åde jaktvård~ varför egentliga 

förvaltningsuppgifter, varom ju här är fråga, åtminstone delvis faller utanför 

föreningens givna kompetensområde. Och dels kunde följden bli oenhetlighet i 

dispensgivningen och i en del fall måhända långa väntetider, allt sådant som 

kunde skapa irritation. Därför har stora utskottet till denna del stött landskaps· 

styrelsens framställning. Givetvis bör utlåtande inbegäras av jaktvårdsföreningen 

i den korrmrun, där jakten är avsedd att bedrivas . 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

,. att Landstinget måtte antaga lagförslagen 

sålydande : 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om j akt . 

Lagens ingress: (Lika som lag- och ekonomiutskottets förslag). 

14 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

19 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

23 §. 
Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande villebråd: 

Jakttider Slag av villebråd 
2.1-31.12 

15 . 3 - 15.4 

10.4- 15 . 4 

1.5-25.5 

1.6- 30.11 
1. 7-15.4 

1. 8-10. 9 

Bisam,hermelin och mink samt tamduva 

alfågel, sjöorre och skäggdoppning samt hane 
av knipa och storskrake 
hane av ejder 

al fågel, sjöorre , skäggdopping och morkulla samt 

hane av knipa, stor skr ake , småskrake, ejder, 

s';ärta och vigg, 
gråsäl och vikarsäl, 

räv, med drivande hund dock endast från och med 
den 25 oktoher till och med den 31 januari, 

grågås ,, enligt särskilt tillstånd 
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1. 9- 31.12 gräsand,skedand, bläsand, stjärtand, vigg, knipa, 

brunand, alfågel, sjöorre, storskrake, småskrake, 

skäggdopping, sothöna och morkulla, 

1. 9-30. 4 

15 . 9-24.10 

25 . 10-31.1 

Enligt särskilt tillstånd älg. 

ringduva, 

rådjur, enligt särskilt tillstånd(uteslutn.) 
hare, hjärpe och orrtupp. 

Kaja, kråka och skata samt fiskmås, havstrut, gråtrut och silltrut ävensom 

ni)ss, råttor och sorkar är undantagna från fredning under hela året. 

Jakt under tiden 15 mars - 15 april och 1-25 maj på alfågel, sjöorre och 

skäggdoppning samt på hane av knipa, storskrake, småskrake, ejder, svärta och 

vigg får bedrivas endast av person som har sin i lagen om befolkningsböcker 

(FFS 141/69) avsedda hemort inom landskapet Åland . Landskapsstyelsen äger dock 

rätt att då synnerliga skäl föreligger efter prövning i enskilda fall bevilja 

även annan person för viss tid rätt att bedriva här avsedd jakt. 
Innan·i 3 mom. avsett tillstånd beviljas, skall landskapsstyrelsen inbegära 

utlåtande av styrelsen för jaktvårdsföreningen i den kormnun,~där jakten är avsedd 

att bedrivas, om fredningsområdenas anordnande, sjöfågelstammens storlek eller 

andra särskilda skäl föranleder detta. 

27, 29 och 34 §§. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 

37 §. 

(Lika som lag- och ekonomiutskottets förslag). 
41 §. 

(Lika som,landskapsstyrelsens framställning). 
42 §. 

(Lika som lag- och ekonomiutskottets.förslag). 
45, 48, 49, so §§. 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

Lagens slutstadgande. 

(Lika som landskapsstyrelsens framställning) . 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändri ng av 1 och 3 §§ landskapslagen om rovdjurspremier i landskapet 
Åland . 

Lagens ingress: (Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

1 §. 

(Lika som l ag- och ekonomi utskottets förslag . 

3 §. 
(Lika som landskapsstyrelsens framställning). 

Lagens slutstadgande . 

(Lika som landskapsstyrelsens framstäl lning) . 

Marieharrm, den 19 maj 1975. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Sanders samt 

ledamöterna Arvidsson, Berg, Gustafsson, Rolf Carlson, Nils Karlsson, Söder ström, 
Söderlund och öström. 

------
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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 28a/1974-75 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med förslag till 

l)landskapslag angående ändring av landskapslagen 

om jakt och 

2) landskapslag angående ändring av landskapslagen om 

rovdjurspremier i landskapet Åland. 

I lagförslagets andra behandling har Landstinget icke oförändrat an

tagit stora utskottets i ärendet avgivna förslag, utan har i plenum god

känt lagförslagets 23 § i annan lydelse. 

Stora utskottet har i anledning härav ånyo förehaft ärendet och har 

beslutat omfatta det sålunda ändrade innehållet i ovannämnda lagrum. 

Med hänvisning härtill får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslagen i 

överensstämmelse med stora utskottets tidigare i 

ärendet avgivna betänkande, likväl sålunda att i 

det första lagförslaget 23 § erhåller följande ly
delse: 

23 §. 

Jakt får under nedannämnda tider bedrivas( på följande villebråd: 

Jakttider Slag av villebråd 

2.1-31.12 

15.3-15.4 

1.4-25.5 

10.4-15.4 

1. 5-25. 5 

1. 6-30.11 

1.7-15.4 

1. 8-10. 9 

1. 9-31.12 

1. 9-30. 4 

15.9-24.10 

25.10-31.1 

bisarn, hermelin och mink samt tarnduva 

hane av knipa och storskrake 

alfågel, sjöorre och skäggdopping 

hane av ejder, de år landskapsstyrelsen så besluter 

morkulla, samt hane av knipa,storskrake, småskrake, 

ejder, svärta och vigg 

gråsäl och vikarsäl 

räv, med drivande hund dock endast från och med den 

25 oktober till och med den 31 januari 

grågås, enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, vigg,knipa, 

brunand, alfågel, sjöorre, storskrake, småskrake, 

skäggdopping, sothöna och morkulla 

ringduva 

rådjur enligt särskilt tillstånd, med drivande hund 

dock endast från och med den 20 till och med den 24 

oktober, varvid hundens mankhöjd får vara högst 28 
centimeter 

hare, hjärpe och orrtupp. 

Il 

1 


