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LANDSKAPSFÖRORDNING
om jakt
ens President den
Utfärdad i Mariehamn den 17 november 2005
ariehamn den

I enlighet med landskapsregeringens beslut
stadgas med stöd av 20, 36, 41, 42, 48 och 58 §§
jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, varav
20, 41 och 42 sådana de lyder i landskapslagen
1995/68, 36 § sådan den lyder i landskapslagen
1997/41 samt 48 § sådan den lyder i landskapslagen 2005/77 som följer1:
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning finns bestämmelser om
1) vilket vilt som får jagas och under vilka tider
av året jakt får bedrivas,
2) under vilka tider hundförbud råder i marker
där det finns vilt samt under vilka tider och
särskilda förutsättningar hund, trots detta generella förbud, får användas i marker där det
finns vilt samt om
3) krav på ammunition och vapen som får
användas vid jakt.
2§
Vilt och jakttider
Inom landskapet får jakt bedrivas under nedan nämnda tider efter följande vilt:
Jakttider
hela året

1.1 - 15.2
1.7 - 15.4
1)

Vilt
bisam, fälthare, mink, mårdhund,
dovhjort, dock inte hind som
åtföljs av kalv, möss, råttor
och sorkar samt djur som rymt
från vilthägn, om arten inte
förekommer i vilt tillstånd
orrtupp
räv och grävling

16.7 - sista
februari
15.8 - 31.10
15.8 - 31.8
1.9 - 31.12
1.9 - 31.12

kråka, havstrut och gråtrut
grågås och kanadagås
rådjursbock
rådjur
gräsand, skedand, bläsand,
stjärtand, vigg, knipa, brunand,
alfågel, storskrake, småskrake,
morkulla, ringduva, orre och
fasan
skogsmård

1.9 - 15.3
1.10 - sista
februari
skogshare
15.10–20.12 älg och vitsvanshjort

Utöver den jakt som är tillåten enligt 1 mom.
är jakt efter vissa arter av fågel tillåten enligt
3 §. För jakt på älg och rådjur fordras särskilt
tillstånd.
3§
Fågelarter som får jagas viss tid
av särskilda skäl
För att skydda flora och fauna eller för att
förhindra allvarlig skada eller för att trygga
människors hälsa och säkerhet får fiskmås jagas i landskapet under hela året.
För att skydda flora och fauna eller för att
förhindra allvarlig skada eller för att trygga
människors hälsa och säkerhet får kråka, havstrut och gråtrut jagas i landskapet under tiden
1 mars – 15 juli.
För att skydda odling får grågås jagas under
tiden 15 juli – 14 augusti i och i omedelbar
anslutning till odling.
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4§
Hundförbud och användande av hund
Det är förbjudet att under tiden 1 mars – 30
september jaga med hund i marker där det finns
vilt. När sådant hundförbud råder skall hund
hållas under sådan tillsyn att den hindras från
att löpa lös och störa viltet.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. får
hund användas i de fall som anges i den bilaga
som är fogad till denna förordning.
Under hela året och med undantag av vad som
gäller om tid för hundförbud i 1 mom. får
1) en hund som är särskilt dresserad för att
spåra skadat jaktbart djur, för annat viltvårdsändamål eller för dressyr användas för dessa
ändamål om hunden står under förarens kontroll,
2) en hund delta i tävling som ordnats med
tillstånd av landskapsregeringen samt
3) en hund som är särskilt dresserad för att
valla husdjur eller annan särskilt dresserad
brukshund användas i tjänsteuppdrag.
Bestämmelserna om hundförbud och användning av hund gäller hundar som är fyra månader
gamla eller äldre.

ligt till jakt. Kikarsikte eller annat för jakt
godkänt riktmedel får användas. Vid jakt och
vid skytte på godkänd skjutbana får ett gevär
vara försett med anordning som reducerar vapnets skottljud.
Vid jakt på älg och vitsvanshjort får inte användas
1) ammunition med helmantlad kula,
2) oräfflat vapen,
3) ammunition med en kula vars vikt understiger 9 gram och vars anslagsenergi på 100
meters avstånd, mätt från pipans mynning,
understiger 2 700 joule (E100 < 2 700J) eller
4) ammunition med en kula vars vikt understiger 10 gram och vars anslagsenergi på 100
meters avstånd, mätt från pipans mynning,
understiger 2 000 joule (E100 < 2 000J).
Vid jakt på rådjur får inte användas
1) ammunition med helmantlad kula eller
2) ammunition med en kula vars vikt understiger 3,2 gram och vars anslagsenergi på 100
meters avstånd, mätt från pipans mynning,
understiger 800 joule (E100 < 800J).
Hagelgevär får inte användas vid jakt på
andra hjortdjur än rådjur.

5§
Skjutvapen och skjutvapenammunition
Vid jakt får inte användas luftgevär eller med
luftgevär jämförbart vapen. Vid jakt får inte
heller användas automatiska skjutvapen eller
sådana halvautomatiska skjutvapen vilkas
magasin kan laddas med flera än två patroner.
Ett gevär skall vara i behörigt skick samt dug-

6§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005.
Genom ikraftträdandet av denna förordning
upphävs jaktförordningen (1995:96) för landskapet Åland.
_________

Mariehamn den 17 november 2005
JÖRGEN STRAND
vicelantråd
Lasse Wiklöf
föredragande ledamot
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Bilaga

Under tiden 1 mars – 30 september finns ett generellt förbud mot att jaga med hund i marker där
det finns vilt (förordningens 4 §). Med undantag av denna generella bestämmelse och med
beaktande av jakttidsbestämmelserna för olika arter i förordningens 2 § får i följande fall jakthund
användas vid jakt och jaktträning i marker där det finns vilt:

1)

2)

3)

Vid jakt på däggdjur
Hund

Användningssätt

hund som är drivande

a) jakt på räv, hare,

1.10 – sista februari

(drivande hund)

mårdhund och grävling

utom i fall som avses

b) jakt på räv, mink, och
mårdhund på
häckningsskär
c) jaktträning

i punkt b nedan
1.4 – 15.4 med
landskapsregeringens
tillstånd
1.9 – sista februari

hund som är långsamt
drivande*

a) jakt på rådjur
b) jakt på vitsvanshjort

1.10 – 31.12
15.10 – 20.12

(låndsamt drivande hund)

c) jaktträning

1.9 – 31.12

hund som används vid
jakt på älg

a) jakt på älg
b) jaktträning

15.10 – 20.12
1.9 – 20.12

jakt och jaktträning på
rådjur

1.10 - 31.12

Användningstid

(ställande hund)
4)

hund som stöter rådjur
och som endast i
undantagsfall förföljer
rådjur under längre tid
än fem minuter

(stötande hund)
5)

hund som är särskilt
dresserad för jakt på mink

jakt och jaktträning på
mink

1.9 – 15.3

6)

hund som är särskilt
dresserad för jakt i gryt
(grythund)

jakt och jaktträning i gryt

1.7 – 15.4

Användningssätt

Användningstid

Vid fågeljakt
Hund
7)

hund som markerar, stöter
eller apporterar fågel
(fågelhund)

jakt och jaktträning
på fågel

15.7 – sista februari
och 15.3 – 25.5

8)

hund som markerar fågel
genom att skälla

jakt och jaktträning
på fågel

1.9 – 15.2

(skällande fågelhund)

* En hund är långsamt drivande om den i normalfallet noga följer och ger skall på spårvittring från
bytesdjuret, samt endast i undantagsfall ger akt på luftvittring eller att den kan iaktta bytesdjuret.
I sådana fall följer det drivna djuret sina invanda löpor, samt stannar ofta och väntar in hunden.
En sådan hunds mankhöjd överstiger som regel inte 38 centimeter. En långsamt drivande hund
hetsar inte bytesdjuret.
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