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Nr 77
LANDSKAPSLAG
om ändring av jaktlagen för landskapet Åland
ens President den
Föredragen för Republikens President1) den 7 oktober 2005
Utfärdad i Mariehamn den 17 november 2005
ariehamn den

I enlighet med lagtingets beslut2
upphävs 13 och 17 §§ samt 42 § 1 mom. och
74 § jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland,
ändras lagens 3 § 2 mom., 6 § 2 mom., 7 §
2 mom., 12 §, 30 § 2 mom., 31 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 32 § 3 mom., 33d § 1 mom., 35 §
1 och 4 mom., 47 § 1 mom. 8 punkten samt 3 och
4 mom., 48 §, 53 § 2 mom. och 54 § 1 mom.
4 punkten, av dessa lagrum 32 § 3 mom. sådant
det lyder i landskapslagen 1991/5, 54 § 1 mom.
4 punkten sådan den lyder i landskapslagen
1995/19, 48 § sådan den lyder i landskapslagen
1995/68, 47 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i landskapslagen 1997/10 samt 33d §
1 mom. och 35 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i
landskapslagen 1997/41 samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:
3§
------------------------------------Landskapslagen om naturvård (82/1998) och
med stöd av lagen gällande bestämmelser skall
följas.
1)
2)

6§
------------------------------------Landskapsregeringen kan utarrendera eller
på annat sätt upplåta jakträtten på områden
som tillhör landskapet, om inte annat följer av
bestämmelserna i detta kapitel.
7§
-------------------------------------Närmare bestämmelser om förvaltning, nyttjande och beslut med anledning av jakträtt på
samfällt område finns i lagen om samfälligheter
(FFS 758/1989).
12 §
Jakt med skjutvapen får inte äga rum närmare än 150 meter från en byggnad i vilken någon
stadigvarande bor, eller i vilken det finns anledning att förmoda att någon tillfälligt vistas,
utan muntligt eller skriftligt tillstånd av den
som äger eller innehar byggnaden. Jakt får inte
utövas på en gårdsplan, i en trädgård och inte
heller på åker eller äng med växande gröda utan
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muntligt eller skriftligt tillstånd av områdets
ägare eller innehavare.
30 §
-------------------------------------Landskapsregeringen kan ge tillstånd att
avliva fridlyst djur för att hindra skadegörelse
som inte är ringa. Djur som avlivats med stöd av
detta moment tillfaller jakträttsinnehavaren,
vilken skall meddela om det antal djur som
avlivats.
31 §
För att förhindra skada inom här avsedda
anläggningar får innehavaren, oberoende av om
jakträtten tillkommer annan, om arten då är
fridlyst och jakt inte får bedrivas där, döda och
behålla:
-------------------------------------2) stor- och småskrake, vikarsäl samt gråsäl
som inkommer i fiskodling.
För att freda gård, trädgård samt grönsaksoch spannmålsodling får innehavaren inom
området och i dess omedelbara närhet döda och
behålla kaja, skata, björktrast, tamduva och
ringduva, oberoende av om jakträtten tillkommer annan, om fågeln då är fridlyst och om jakt
inte får bedrivas där. Likaså får innehavaren
där tillägna sig eller förstöra bo och ägg av här
avsedda fåglar.
32 §
-------------------------------------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.

33d §
Vid beslut i enlighet med denna lag gäller för
ledamöterna i jaktvårdsföreningens styrelse de
jävsregler som gäller för medlem av landskapsregeringen.
--------------------------------------

35 §
Vid älgjakt skall finnas en ordinarie jaktledare samt vid behov en eller flera vice jaktledare. En vice jaktledare leder jakten vid den ordinarie jaktledarens frånvaro samt leder jakten i
en grupp parallellt med den ordinarie jaktledaren då älgjakt utövas parallellt i flera grupper
inom samma jakträttsområde.
------------------------------------Då en vice jaktledare leder jakten i den ordinarie jaktledarens frånvaro har den vice jaktledaren samma ansvar och befogenheter som den
ordinarie jaktledaren. Då en vice jaktledare
leder jakten parallellt med den ordinarie jaktledaren gäller för vice jaktledaren bestämmelserna i 2 mom. 1 och 4-8 punkterna i tillämpliga
delar.
47 §
Vid jakt är det förbjudet att använda följande
fångstredskap och fångstmetoder:
------------------------------------8) spjut, armborst, pil och pilbåge, dock får
jakt ske med pil och pilbåge vilka uppfyller av
landskapsregeringen beslutade krav för ändamålet,
------------------------------------Bestämmelser om förbud att använda redskap och anordningar som uppenbart kan utsätta djur för onödigt lidande finns i 13 § djurskyddslagen för landskapet Åland (95/1998).
En gillrad fälla skall vara försedd med den
ansvarige användarens namn och adress. En
gillrad fälla som inte medför de fångade djurens
omedelbara död skall kontrolleras dagligen. I
en fälla i vilket endast en viss djurart fångas, får
redskapet vara konstruerat så att djuret dödas
direkt vid fångsten.
48 §
Jakt med enhandsskjutvapen är förbjuden.
Vid grytjakt, vid avlivning av djur som fångats i en fälla och vid avlivning av skadat djur får
dock lämpligaste vapen användas.
Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om användning av skjutvapen, ammunition samt pil och pilbåge vid
jakt.
53 §
------------------------------------Djur som åtkommits med stöd av 30 § eller
31 § får inte hållas till salu.
54 §
Den som idkar jakt med skjutvapen, pilbåge
eller andra fångstmedel eller med användande
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av hund eller annat för jakt övat djur är skyldig
att betala jaktvårdsavgift. Vad här sägs gäller
dock inte:
------------------------------------4) då en åtgärd vidtas i vetenskapligt syfte

med stöd av 17 § landskapslagen om naturvård
(82/1998).
------------------------------------_________
Denna lag träder i kraft den 15 december
2005.

Mariehamn den 17 november 2005
ROGER NORDLUND
JÖRGEN STRAND
vicelantråd
Harriet Lindem a n

Lasse Wiklöf
föredragande ledamot
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