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I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 21 § jaktlagen den 5 juli 1985 för
landskapet Åland (31/85) samt
ändras 20 § 2 mom. och 22 §, av dessa lagrum
20 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen
den 12 september 1995 (68/95), som följer2):
20 §
------------------------------------Landskapsstyrelsen kan, om det inte finns
någon annan lämplig lösning, bevilja tillstånd
till jakt under någon tid under perioden 15.3 25.5 efter ejder, svärta, vigg, knipa, småskrake, storskrake, alfågel och morkulla i litet
antal, under förutsättning att landskapsstyrelsen kan säkerställa att jakten bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden på selektiv grund och garanterar en gynnsam
skyddsnivå. Tillstånd som avses i detta moment kan på ansökan beviljas den som har
hemort i en kommun i landskapet. Den som
inte har hemort i landskapet får av landskapsstyrelsen på ansökan beviljas dispens för vårjakt efter sjöfågel om synnerligen vägande skäl
1

föreligger. Landskapsstyrelsen kan i landskapsförordning delegera tillståndsgivningen till jaktvårdsföreningarna i landskapet. Landskapsstyrelsen beslutar årligen om det antal fåglar av
respektive art som en jaktvårdsförening får bevilja tillstånd till. I tillståndet, som är ett undantag
från bestämmelserna i 1 mom., skall anges vilka
arter som berörs av undantaget, vilka medel,
arrangemang eller metoder som tillåts vid fångsten, villkoren vad gäller risker samt vilka tider
och områden dessa undantag gäller och den kontroll som kommer att ske. Landskapsstyrelsen
beslutar om hur tillståndssystemet också till
övriga delar skall vara utformat.
--------------------------------------22 §
Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka
för att tillräckligt stora sammanhängande områden inte berörs av sådan sjöfågeljakt som bedrivs
med stöd av tillstånd. I sagda syfte kan jaktvårdsförening skriftligen avtala om härför lämpliga områden samt om överlåtande till föreningen
av jakträtt på andra områden. Jaktvårdsfören-
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ing kan ställa erforderliga jaktområden till förfogande för dem som avstått från ansökan om
jakträtt.
________

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.
Av verkställigheten av lagen förutsatta åtgärder får vidtas före lagens ikraftträdande.

Mariehamn den 1 juli 1999
ROGER JANSSON
lantråd
Gun Carlson
föredragande ledamot
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