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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om jakt

Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2009

I enlighet med landskapsregeringens beslut
ändras 2 § 1 mom. och bilaga 2 till landskapsförordningen (2006:70) om jakt med stöd av 20 §
och 48 § 3 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, varav bilaga 2 sådan den lyder i
landskapsförordningen 2008/55, som följer:
2§
Vilt och jakttider
Om inte annat särskilt stadgas i denna förordning får jakt inom landskapet bedrivas under
nedan nämnda tider efter följande vilt:
Jakttider
hela året

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

1.1 - 15.2
1.7 - 15.4
16.7 - 20.3
15.8 - 31.10
15.8 - 31.8
1.9 - 31.12
1.9 - 31.12

orrtupp
räv och grävling
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
-------------------------------------_________

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2009.
_________

Mariehamn den 12 februari 2009
RUNAR KARLSSON
landskapsregeringsledamot
Roger Eriksson
föredragande ledamot
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Bilaga 2: Regler för bågskytteprov
1§
Tillämpningsområde
Med bågskytteprovet avses i denna bilaga det prov på skjutskicklighet som avläggs i landskapet
och som avses i landskapsförordningens 11 §.
2§
Skytteprovsledare
Skytteprovsexaminator för bågskytteprovet utses av landskapsregeringen på förslag av en
jaktvårdsförening eller av en i landskapet verksam och registrerad bågskytteförening. En skytteprovsexaminator ska ha giltig IBEP-bågjägarexamen eller dansk bågjägarexamen.
3§
Intyg och protokoll över genomförda bågskytteprov
Till provtagare ska lämnas intyg över avlagt godkänt bågskytteprov. Skytteprovsexaminatorn
ska på av landskapsregeringen godkänt formulär upprätta protokoll över genomförda bågskytteprov, som årligen (före den 5 augusti) ska inlämnas till landskapsregeringen.
Skytteprovsexaminatorn ska till en skytt som avlagt godkänt bågskytteprov lämna landskapsregeringens statistikblankett för rapportering av jaktstatistik.
4§
Provtillfällen
Bågskytteprovet kan avläggas vid särskilda provtillfällen, som årligen ordnas under tiden 1 juni
- 31 juli.
Närmare bestämmelser om tider och platser för provens avläggande publiceras årligen av
landskapsregeringen i tidningen Jägaren, dock senast två veckor före första provdagen.
I samråd med landskapets jaktförvaltare kan av särskilda skäl beviljas möjlighet till avläggande av särskilt bågskytteprov på andra tider än de som avses i 2 mom. Protokoll över sådant prov
ska snarast inlämnas till landskapsregeringen.
5§
Krav på dokument och utrustning
Provtagaren skall i samband med provets avläggande uppvisa godkänd identitetshandling samt
intyg över giltig
1) IBEP-bågjägarexamen (International Bowhunting Education Program) eller
2) dansk bågjägarexamen (dansk buejagtprøve).
Vid bågskytteprovet ska för jakt med båge godkänd utrustning avseende pilar och båge användas,
provet får dock avläggas med övningsspetsar. Utrustningen ska vara i behörigt skick samt dugligt
till jakt.
Bågskytteprovet ska utföras med den bågtyp vilken man avser att bedriva jakt med. Med
bågtyper avses bågar med system som reducerar dragvikt vid ankringspunkten (compound) samt
bågar med icke reducerande läge (recurve och långbåge).
6§
Skjutserier
Bågskytteprovet omfattar en skjutserie med sex skott mot måltavlor utplacerade på jaktmässiga avstånd från skytten. Måltavlorna fastställs av landskapsregeringen och ska föreställa
jaktbara viltarter. En pil ska skjutas mot respektive måltavla. Minst fem av de sex pilarna ska
träffa i målfigurens vitalområde (hjärta/lungor) för att provet ska godkännas. Flera skjutserier får
avläggas vid samma tillfälle.
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