
STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 35/1989-90 med anledning av 

1) landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till land

skapslag om ändring av jaktlagen för 

landskapet Åland och 

2) ltm Bert Häggbloms lagmotion med 

förslag till landskapslag angående änd

ring av jaktlagen för landskapet Åland. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

34/1989-90. Utskottet har behandlat ärendet och får härmed anföra följande. 

Utskottet har i huvudsak omfattat de i lag- och ekonomiutskottets betänkande 

ingående förslagen. Utskottet anser dock att sjöorren inte bör ingå i de jaktbara 

arterna i landskapet. Beträffande jakten på rådjur anser utskottet att behovet av 

bibehållet tillståndsförfarande borde tas under övervägande. Samtidigt borde det 

utredas, vilken konsekvens ett eventuellt slopat tillstå.ndsförfarande kan ha på de 

ersättningar som erläggs för skador som förorsakats av rådjur med hänsyn till 

bortfallet av licensavgifterna. Utskottet anser inte att den föreslagna ökningen av 

den jaktareal som erfordras för att tillstånd för älgjakt skall kunna beviljas är 

motiverad. 

Detaljmotivering 

20 §. Utskottet har efter omröstning (6-3) beslutat att det inte finns skäl att 

bibehålla sjöorren bland de jaktbara arterna. Det har visserligen inte kunnat 

konstateras att sjöorrebeståndet skulle ha minskat, men förekomsten av arten i 

landskapet är och har varit ringa. 

Minoriteten (ledamöterna Holmqvist, Nordberg och Wilhelms) omfattade lag- och 

ekonomiutskottets förslag. 

32 §. Utskottet anser att förslaget om tre års rådjurstillstånd innebär ett steg i 

rätt riktning mot en friare rådjursjakt. Dispensförutsättningarna föreslås utvidgade 

i enlighet med motsvarande förutsättningar för älgjakt. 

33 §. Utskottet anser inte att det har framkommit skäl till en ökning av jaktarealen 
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vid älgjakt. Lagrummets 2 mom. föreslås därför förbli ikraft enligt gällande lag. 

Beslutet har fattats efter omröstning (5-3). Minoriteten (ledamöterna Holmqvist, 

Nordberg och Wilhelms) omfattade lag- och ekonomiutskottets förslag. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt förslå 

att Landstinget med förkastande av 

det i lagmotionen nr 60/ 1989-90 in

gående lagförslaget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 20 §, 27 § 1 mom., 32 §, 33 § 1 

(uteslutn.) mom., 38 §, 42 § 2 mom. 1, 4 och 5 punkterna, 46 § 2 mom., 47 § 3 

mom., 64 § 1 mom. 2 punkten samt 65 § 1 mom. 2 punkten jaktlagen den 5 juli 1985 

för landskapet Åland (31/85) som följer: 

20 § 

Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande arter: 

Jakttider 

hela året 

1.1 - 15.2 

15.3 - 15.4 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

Arter 

kråka, fiskmås, havstrut, gråtrut, bi

sam, fälthare, mink, mårdhund, vit

svansad hjort, möss, råttor och sorkar 

samt djur som rymt från vilthägn, om 

arten inte förekommer i vilt tillstånd 

orrtupp 

hane av knipa och storskrake 

alfågel (uteslutn.) 

hane av ejder, såvida inte 

landskapsstyrelsen annorlunda beslutar 

morkulla, samt hane av 

knipa, storskrake, småskrake, ejder, 

svärta och vigg 



1.7 - 15.4 

1.9 - 30.11 

1.9 - 31.12 

15.10 - 20.12 

25.10 - 15.2 

1.12 - 31.12 

(Lika som i framställningen). 
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27 § 

räv 

rådjur enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, 

vigg, knipa, brunand, alfågel, 

(uteslutn.). storskrake, småskrake, 

morkulla, ringduva, järpe och orre 

älg enligt särskilt tillstånd 

skogshare 

fasantupp. 

32 § 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Ansökan om tillstånd till jakt på rådjur skall inges till landskapsstyrelsen senast 

den 1 augusti det första år som jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall 

vara fogad utredning om att sökanden innehar i 4 eller 6 § avsedd jakträtt på ett 

sammanhängande markområde som omfattar minst 150 hektar och i övrigt är väl 

lämpat för jakt eller att han av innehavaren av sådan jakträtt skriftligen erhållit 

rätt till rådjursjakt. Området skall utmärkas på karta i skalan 1:20.000. Om jakten 

är avsedd att bedrivas på holme eller enbart på sökandens egen mark eller om 

särskilda skäl annars föreligger, kan landskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till 

rådjursjakt även inom ett område som understiger 150 hektar. 
i 

(1 mom. lika som i framställningen). 

(2 rnom. uteslutn.) 

(Lika som i framställningen). 

(Lika som i framställningen). 

33 § 

38 § 

42 § 

46 § 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 
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47 § 

(Lika som i framställningen), 

64-65 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den Ljanuari 1991. Av verkställigheten av lagen 

förutsatta åtgärder får vidtas före lagens ikraftträdande. 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 20 september 1990 

att landstinget måtte hemställa att 

landskapsstyrelsen utreder förutsätt

ningarna för införande av en fri eller 

åtminstone friare jakt på rådjur än för 

närvarande. 

På stora utskottets vägnar: 

Lasse Wiklöf 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Wiklöf, viceordföran

den Roger Jansson samt ledamöterna Björling, Häggblom, Holmqvist, Nordberg, 

Salmen, Sundberg (delvis) och Wilhelms. 


