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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 42/1970-
71 med anledning av landskapsstyrelsens 
framställning till Ålands landsting med för
slag till landskapslag angående ändring av 
landskapslagen om jakt och landskapslag an
gående ändring av landskapslagen om natur
skydd inom landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande nr 9/1970-71, har däröver inbegärt, stora utskottets utlå-

tande. 
Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda 
första lagförslaget med följande ändringar: 

~ 

23 §. Med tanke på förhållandena i skärgården och särskilt då be
hovet av att i möjligaste mån kunna bortdriva räv från därvarande 
betydelsefulla fredningsområden, har stora utskottet funnit det mo
tiverat föreslå en förlängning av rävjakten till den 15 april. 

För att förenhetliga jakten på hare och rävjakt med drivande hund 
har stora utskottet ansett att tiden för den sistnämnda jakten kunde 
begränsas till att avslutas den 15 januari i stället för föreslagna 
31 januari. 

Ehuru avsikten med paragrafens 2 mom. är att undanröja missför
stånd beträff·ande jakttidernas begynnelse- och avslutningsdagar, 
har stora utskottet med beaktande av allmän praxis för tidsangivel
ser för sin del funnit de i 1 mom. angivna jakttiderna så entydiga 
och klara, att 2 mom. såsom obehövligt kunde utgå. 

:?:_6 §. Stora utskottet omfattar det av lag- och ekonomiutskottet 
gjorda förslaget om hänförande av jämväl silltrut till de uppräkna
de särskilt skadliga fåglarna, men anser utskottet härutöver att or
sak föreligger att bland dessa bibehålla även kaja och skata, varför 
utskottet återinfört dem i uppställningen under 1 mom. 

35 §. Enligt 2 mom. finge hund som river rådjur, åtminstone ifall 
den icke kunde omhändertagas, dödas. Med hänsyn till att stadgandet 
skulle t~llämpas även under den tid jakt med drivande hund i ö~igt 
vore tillåten, har stora utskottet funnit detsamma oskäligt strängt 
och knappast heller annars påkallat med beaktande av motsvarande 
stadgande ,i 38 §, som gäller större delen av å~et. I detta samman-
hang kan även straffstadgandet under 59 § angående olovligen 
dödat rådjur sägas ha en avgjord preventiv inverkan. På grund härav 
har stora utskottet ansett att ifrågavarande stadgande skall utgå. 
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42 §. Stora utskottet har ansett att i likhet med förhållandet 
i Sverige skulle förutom kulgevär även hagelgevär, men däremot icke 
miniatyrgevär, få användas vid rådjursjakt. Härvid bör särskilt beak
tas att rådjuren är förhållandevis små och lättåtkomliga för skytte 
med hagelgevär, medan å andra sidan risken för skadskjutning med 
kUlgevär är betydande. Då rådjursjakt dessutom förekommer i närheten 
av bebyggelse, skulle risken för vådaskott bättre kunna elimineras 

genom användande av hagelgevär. 
Inom utskottet har en minoritet (ledamoten Börje Hagström och er

sättaren Peder Söderström) för sin del omfattat framställningen, 
enär skadskjutning av rådjur i Sverige med hagelgevär synes ha 
förekommit i viss omfattning. 

45 §. I 2 mom. har stora utskottet ansett att en obligatorisk 
bestämmelse om vapnens hållande i fodral vara opåkallad, då stadgan
Q.ets ändamål uppnås redan genom att jaktvapnen under all färd med 
maskindrivna fo"rtskaffningsmedel bör hållas oladdade. Därtill kan 
anskaffandet av erforderliga specialfodral i vissa fall bereda svå
righeter. 

46 §. Då stadgandet av förbiseende utelämnats från lagförslaget 
i lag- och ekonomiutskottets betänkande har stora utskottet återin
fört detsamma enligt landskapsstyr~lsens förslag. 

50 §. Stora utskottet har omfattat lag- och ekonomiutskottets 
förslag om att jägarexamen bleve obligatorisk endast för person,som 
icke är mantalsskriven eller bosatt i landskapet. För undvikande av 
upprepning i förhållande till 2 mom. ha'r 4 mom. av stora utskottet 
omredigerats. 

En minoritet inom utskottet (viceordföranden Alarik Häggblom, 
ledamöterna Börje Hagström och Erik Lundqvist samt ersättaren Tor
vald Söderlund) har med omfattande av framställningen ansett att 
jägarexamen skulle vara obligatorisk för alla då jaktkort första 
gången löses. 

57 §. I 5 mom. har stora utskottet ersatt uttrycket "erlagt jakt
vårdsavgift11 med "löst jaktkortn i överensstämmelse med lag- och 
ekonomiutskottets betänkande i övrigt. 

59a §. Inom utskottet har en minoritet önskat bibehålla stadgandet 
i enlighet :wed landskapsstyrelsens framställning. 



-3- 25 
Ikraftträdandesto.dgåndet~ · A Med beaktande av den långt framskrid

na tiden av året har stora utskottet föreslagit att lagen skulle 
träda i kraft den 1 januari 1972. På samma sätt skulle jaktkort, 
som utfärdats före den 1 januari 1972 förbli i kraft under den i 
jaktkortet antecknade giltighetstiden. 

I fråga om det andra lagförslaget har stora utskottet ej funnit 
skäl till andra anmärkningar än att också denna lag på samma sätt 
som jaktlagen skulle träda i kraft den 1 januari 1972. Då det till 
ändring föreslagna stadgandet under 13 § av förbiseende icke angi
vits i lag- och ekonomiutskottets betänkande, har stora utskottet 
intagit detsamma i lagförslaget i enlighet med landskapsstyrelsens 
framställning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty 
vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i land
skapsstyrelsens framställning ingående förs
ta lagförslaget i enlighet med lag- och eko
nomi utskottets betänkande, likväl sålunda 
att nedannämnda lagrum erhåller följande 
lydelse: 

23 §. 
Jakt må under nedannämnda tider bedrivas på följande villebråd: 
Jakttider Slag av villebråd: 
1.1 ...... 31.12. 

15.3. - 15.4. 
15.3. - 25.5. 

1 • 5. - 25.5. 

1. 7. - 15.4. 

1. 8. - 31. 5. 
1. 9 - 31.12. 

Bisam, gråsäl och vikarsäl, hermelin, mink? möss, 
råttor 9 sorkar ovh vessla samt fiskmås och skratt
mås, gråtrut, havstrut och silltrut, kaja, kråka 
och skata 
hane av knipa och storskrake 
alfågel, sjöorre och skäggdopping 
morkulla 9 samt hane av ejder, knipa, småskrake 
(pracka), storskrake, svärta och vigg 
räv, med drivande hund endast från och med den 
1 november till och med den 15 januari 
ringduva, stadsduva och skogsduva 
alfågel 9 bläsand 9 brunand, gräsand, knipa, mor
kulla, sjöorre, skedand, skäggdopping, småskra
ke (pracka), sothöna? stjärtand, storskrake och 
vigg 

1.11. - 15.1. hare, järpe och orrtupp; 
Enligt landskaps-
styrel s ens till-
st&nd rådjur och älg. 



26 §. 
Bon 9 ägg och ungar av i 23 § nämnda fåglar med undantag av gråtrut 9 

havstrut och silltrut samt kråka, kaja och skata må icke rubbas el
ler skadas eller eljest störas under häckningstiden. Lag samma vare 

angående annat villebråds bon och ungar 9 då jakt på sådant ville-

bråd är fö:rbjuden. 
(2 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

35 (:, 
·J • 

Områdets ägare och innehavare samt jakträttsinnehavaren och för 

området tillsatt jaktövervakare må från sitt område avlägsna där an
träffad lös hund 9 dock utan att tillfoga den skada, eller ock omhän
dertaga den. På hans uppmaning varerhundägare skyldig att avhämta 
sin hund från främmande område. 

(3 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

42 §. 

Vid rådjursjakt må icke användas drivande hund, ej heller minia
tyrgevär. 

45 §. 
(1 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 
Jaktvapen bör under färd med maskindrivet fortskaffningsmedel 

hållas oladdc:i.t. 

(3 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

46 §. 
(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

50 §. 

(2-3 mom. likasom i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 
Person 9 som icke är mantalsskriven eller bosatt i landskapet 9 

skall 9 då han första gången löser jaktkort förete av jaktvårdsföre
ning tillsatt examinators intyg över att han äger av landskapsstyrel
sen föreskriven kännedom om landskapslagen om jakt och övriga jakt
bestämmelser. 

57 §. 

(2 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
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J agar någon utan att ha löst jaktkort eller använder någon sådant 

vapen 9 vars användning för jakt jämli~t denna lag är förbjuden 9 skall 

vad i 1 och 4 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning. Dock 

tillkommer rätt att i dessa fall fråntaga jägare i 1 mom. nämnd egen

dom blott de personer 9 som avses i 51 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 
Jaktkort 9 som utfärdats föTe den 1 januari 1972, förbli:I' i kraft 

under den i jaktkortet antecknade giltighetstiden. 

Dessutom föreslår stora utskottet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga det i land

skaps styrelsens framställning ingående and

ra lagförslaget sålydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om naturskydd inom land

skapet Åland. 

(Ingressen likasom i lag- och ekonomiutskottets be+,änkande) o 

1 7 () 
:J '-' • 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 

Mariehamn den 14 ~aj 1971. 

På stora 

orl:lförande 

vägnar· 

~ --z 
./. Erik R~ 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Albin Johansson, viceordföran

den Alarik Häggblom , ledamöter na Gustav Adolf Boman, Olof M. Jansson
9 

Sven Friberg (delvis) 9 Sven Lemberg (delvis) 7 Börje Hagström
9 

Erik 

Lundqvist 9 Carl Karlsson och J:8lmer Janssom samt ersättarna Peder 
Söderstr öm och Tor vald Söder lun d (va rder a delvis). 


