NÄRINGSAVDELNINGEN
Skogsbruksbyrån/Enheten för jakt- och viltvård
PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN

Ansökan om tillstånd till jakt på rådjur
Inlämnas till landskapsregeringen senast den 8 juni 2015.

Undertecknad anhåller i egenskap av företrädare för

____________________________________________ jaktlag

härmed om tillstånd att på ett ca _______ hektar stort område
i _________________________ by _________________________ kommun,
under 3-årsperioden 2015-2017 fälla sammanlagt ___________ *) st vuxna rådjur.
Som stöd för anhållan bifogas i 32 § 1) i jaktlagen avsedd karta över jaktområdet i skala 1:20.000 eller
den karta som är bifogad ansökningshandlingarna för tillstånd till jakt på rådjur. Till ansökan ska även
bifogas utredning varav framgår att vederbörlig jakträtt innehas i enlighet med i 4 eller 6 § 2) i jaktlagen att under den aktuella 3-årsperioden jaga rådjur på ifrågavarande område. För varje enskild an-

sökans prövning tas en avgift om 50 euro.

___________________________ den ____ / ____ 20 ____.

_______________________________________________________________
Underskrift av behörig/utsedd person för området

Adress och postnummer _______________________________________________________
Telefonnummer ______________________________________________

*)

Avser det sammanlagda antalet djur under hela 3-årsperioden

1)

Utdrag ur jaktlagen 32 § (se omstående sida)

2)

Utdrag ur jaktlagen 4 och 6 § (se omstående sida)

Utdrag ur
J 23 Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland
2 kap. Jakträtt
4 §. Rätten att idka jakt på visst område tillkommer

områdets ägare, såvida inte annat följer av denna lag.
Med ägare av område jämställs i denna lag den som
med ständig besittningsrätt innehar område.
I avtal om arrende av fast egendom innefattas jakträtt
endast om så uttryckligen överenskommits.
6 §. Den som i enlighet med bestämmelserna i 4 §
innehar jakträtt kan utarrendera eller, för enstaka tillfälle,
på annat sätt upplåta denna rätt, om inte annat
följer av denna lag eller särskilda bestämmelser.
(2005/77) Landskapsregeringen kan utarrendera eller
på annat sätt upplåta jakträtten på områden
som tillhör landskapet, om inte annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel.

7 kap. Jakt på rådjur och älg
32 §. (1991/5) Jakt på rådjur får bedrivas endast med

tillstånd av [landskapsstyrelsen]. Tillståndet, som kan
beviljas flera sökande gemensamt, meddelas för visst
område för tre år 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 till 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.
(2005/77) Till ansökan skall vara fogad en 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 fått 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 finns, kan landskapsregeringen
dock bevilja tillstånd till rådjursjakt
även inom ett område som understiger 150 hektar.
Landskapsregeringen beslutar om när ansökan
om tillstånd till jakt på rådjur skall inges.

