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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 34 § jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland samt
fogas till lagen en ny 34a § som följer:
34 §
Landskapsregeringen beslutar årligen om en
hjortdjursavgift för fällda hjortdjur samt om
avgiftens storlek och betalningstidpunkt. Avgiften bestäms på viltvårdsmässiga grunder per
rådjursget, -bock och -kid samt per älgko, -tjur
och -kalv varvid avgiften per fällt djur är
1) högst 12 euro för vuxet rådjur,
2) högst 8 euro för rådjurskid,
3) högst 130 euro för vuxen älg samt
4) högst 80 euro för älgkalv.
De högsta beloppen per fällt djur i 1 mom.
anges för basåret 2005 och skall följa konsumentprisindex för landskapet Åland. Landskapsregeringen justerar senast i juni månad
de i 1 mom. angivna beloppen med den konsumentprisindexändring som ägde rum under det omedelbart föregående året, avrundade

till närmaste hela euro. Därefter fastställs
omedelbart de hjortdjursavgifter som skall tilllämpas från och med augusti månad samma år.
34a §
De i 34 § avsedda inkomna hjortdjursavgiftsmedlen skall användas för att tillgodose behovet av
1) åtgärder ägnade att förebygga skador orsakade av hjortdjur i skog eller i yrkesmässigt
bedriven odling,
2) kostnader för att tillvarata fallvilt,
3) ersättande av skador orsakade av hjortdjur
i skog eller i yrkesmässigt bedriven odling,
4) för vetenskapligt eller annan godtagbart
ändamål bedriven undersöknings- eller försöksverksamhet avseende hjortdjur samt för
5) jaktvårdsföreningarnas skötsel av förvaltningsuppgifter som rör hjortdjur.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Mariehamn den 21 juni 2007
ROGER NORDLUND
lantråd
Jörgen Strand
föredragande ledamot
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