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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 35a/1989-90 med anledning av 

1) landskapsstyre!sens framställning 

till landstinget med förslag till land

skapslag om ändring av jaktlagen för 

landskapet Aland och 

2) ltm Bert Häggbloms lagmotion med 

förslag till landskapslag angående änd

ring av jaktlagen för landskapet Aland. 

Vid lagförslagets andra behandling har landstinget inte oförändrat godkänt det 

förslag som framställts i stora utskottets betänkande nr 35/ 1989-90. Landstinget 

har härvid beslutet ånyo inbegära stora utskottets betänkande i ärendet. 

I anledning härav har utskottet, som hört miljövårdsintendenten Håkan Kulves, 

behandlat ärendet och därvid konstaterat att landstinget godkänt följande änd

ringar av stora utskottets betänkande. 

Landskapslag 

angående ändring av jaktlagen för landskapet Aland 

I enlighet med landstingets beslut ändras 20 §, 27 § 1 mom., 32 §, 33 § 1 och 2 

mom., 38 §, 42 § 2 mom., I, 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 Aland (31/85) som följer: 

20 § 

Jakt får under nedannämnda tider bedrivas på följande arter: 

Jakttider 

hela året 

Arter 

kråka, fiskmås, havstrut, gråtrut, bi

sam, fälthare, mink, mårdhund, vlt

svansad hjort, möss, råttor och sorkar 

samt djur som rymt frän vilthägn, om 

arten inte förekommer i vilt tillstånd 



1.1 - 15.2 

15.3 - 15.4 

1.4 - 25.5 

10.4 - 15.4 

1.5 - 25.5 

1.7 - 15.4 

1.9 - 30.11 

1.9 - 31.12 

15.10 - 20.12 

25.10 - 15.2 

1.12 - 31.12 
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32 § 

orrtupp 

hane av knipa och storskrake 

alfågel och sjöorre 

hane av ejder, såvida inte 

landskapsstyrelsen annorlunda beslutar 

morkulla, samt hane av 

knipa, storskrake, småskrake, ejder, 

svärta och vigg 

räv 

rådjur enligt särskilt tillstånd 

gräsand, skedand, bläsand, stjärtand, 

vigg, knipa, brunand, alfågel, 

sjöorre, storskrake, småskrake, 

morkulla, ringduva, järpe och orre 

älg enligt särskilt tillstånd 

skogshare 

fasantupp. 

Jakt på rådjur får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Tillstån

det, som kan beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst område för tre 

är åt gången eller, om skäl därtill föreligger, för en kortare tidsperiod. Efter 

utgången av det första jaktåret gäller flerårigt tillstånd endast under förutsättning 

att det inte skett en väsentlig minskning i jaktområdets storlek. 

I tillstånd ti11 jakt på rådjur skall anges det antal vuxna djur som får fällas. 

Tillstånd att fälla vuxet djur innebär alltid rätt att i stället fälla två killingar. I 

flerårigt tillstånd skall dessutom anges förutsättningarna för fortsatt giltighet 

efter utgången av det första jaktåret. 

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 el.ler att han av innehavaren av sådan jakträtt skriftligen erhållit 

rätt till rådjursjakt. Området skall utmärkas på karta i skalan 1:20.000. Av särskild 

orsak kan landskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till rå.djursjakt även inom ett 

område som understiger 150 hektar. 
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33 § 

Jakt på älg får bedrivas endast med tillstånd av landskapsstyrelsen. Tillståndet, 

som kan beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst område och år. I 

tillståndet skall anges det antal djur som får fällas. Däri skall ytterligare 

föreskrivas villkor angående djurens ålder och i· fråga om vuxna djur kan villkor 

föreskrivas även angående deras kön. Tillstånd att fälla vuxet djur innebär alltid 

rätt att i stället fälla kalv. De som vid älgjakt medverkar endast som hundförare 

eller drevkarlar behöver inte tillstånd som avses i detta moment. 

Ansökan om tillstånd till jakt på iilg skall inges tiU landskapsstyrelsen senast 

den 1 september det år jakten är avsedd att bedrivas. Vid ansökan skall vara fogad 

utredning om att sökanden innehar i l.J. eller 6 § avsedd jakträtt på ett samman

hängande markområde som omfattar minst 7 50 hektar och i övrigt är väl lämpat 

för jakt, eJler att han av innehavaren av sådan jakträtt skriftligen erhållit rätt till 

älgjakt. Området skall utmärkas på karta i skalan 1:20.000. Vid ansökan skall 

dessutom vara fogat intyg~ utfärdat av person som landskapsstyrelsen förordnat för 

ändamålet, över att varje sökande besitter en sådan skjutskicklighet som enligt 

landskapsstyrelsens bestämmelser erfordras för att bedriva älgjakt. Om jakten är 

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

särskilda skäl annars föreligger, kan 1andskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till 

älgjakt även inom ett område som undestiger 750 hektar. 

Stora utskottet har inte omfattat landstingets beslut beträffande jakten på 

sjöorre, dispensförutsättningarna för rådjursjakt, ej heller angående erforderlig 

jaktareal för älgjakt. 

Detaljmotivering: 

lQ...J.:. Utskottet anser fortfarande att det med hänsyn till sjöorrens ringa 

förekomst inte föreligger skäl att bibehålla sjöorren bland de jaktbara arterna. 

Beslutet har fattats efter omröstning (7-2). Minoriteten (ledamöterna Holmqvist 

och Wilhelms) omfattade landstingets beslut. 

EJ.: Utskottet anser att dispensförutsättningarna för beviljande av tillstånd till 

jakt på rådjur med beaktande av rådjursstammens utbredning bör vara minst lika 

liberala som motsvarande förutsättningar för beviljande av tillstånd till älgjakt. 
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Dispensförutsättningarna har därför uttryckligen utvidgats. 

33 §. Enligt utskottets mening kan uppfattningen att samtliga jaktlag som 

uppfyller kraven beträffande jaktområdets storlek måste beviljas tillstånd att fälla 

en eller flera älgar inte vara riktig. Framställningen synes basera sig på den 

uppenbart felaktiga uppfattningen att jaktlagen skulle ha subjektiv rätt till jakt på 

älg. Landskapsstyrelsen torde dock vara i sin fulla rätt att i samband med 

tillståndsprövningen uppställa sådana villkor att viltvårdsmässiga principer efter

följs vid jakten. Utskottet anser att det inte har framförts hållbara motiveringar 

för en höjning av minimiarealen för äJ.gjakt. Beslutet har fattats efter omröstning 

(6-2). Ledamöterna Holmqvist och Wilhelms omfattade landstingets beslut. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt meddela 

Mariehamn den 5 oktober 1990 

att utskottet vidblir sitt tidigare fat

tade beslut. 

På stora utskottets vägnar: 

Lasse Wiklöf 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Wiklöf, viceordföran

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

(delvis), Salmen, Sundberg och Wilhelms. 


