
Landskapsförordning (1997:42) om jakt på älg 
1 §. Tillämpningsområde 

I denna förordning finns bestämmelser om jakt på älg i landskapet 
Åland. 

2 §. Jakträttsområdets ansökan 
Till jakträttsområdets ansökan skall fogas en utredning som visar att de 

som bildat jakträttsområdet har jakträtt enligt 4 eller 6 §§ jaktlagen 
(1985:31) för landskapet Åland eller att de skriftligen erhållit rätt till älg-
jakt av innehavaren av sådan jakträtt. Av utredningen skall framgå att jakt-
rättsområdet består av ett område om minst 2000 hektar. Jakträttsområdet 
skall finnas tydligt markerat på en karta i skala 1:20.000. 

I ansökan skall anges namnen på de personer som är jaktledare och er-
sättare. Vidare skall anges vem av ersättarna som i första hand respektive i 
andra hand träder i jaktledarens ställe. 

Se J 26, Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland. 

3 §. Upphävd (2002/38). 

4 §. Jaktvårdsföreningens styrelses ansökan 
Jaktvårdsföreningens styrelses ansökan om tillstånd till jakt på älg skall 

grunda sig på jakträttsområdenas ansökningar och vad som är lämpligt 
med tanke på älgstammens vård och utveckling. 

Av ansökan skall framgå vilka åtgärder för älgstammens vård och ut-
veckling jaktvårdsföreningen avser vidta under treårsperioden. De jakt-
rättsområden, för vilka ansökningar om tillstånd till jakt på älg inkommit, 
skall vara tydligt markerade på en karta i skala 1:50.000. 

5 §. [Landskapsstyrelsens] tillstånd 
I [landskapsstyrelsens] tillstånd skall anges det antal vuxna djur och 

älgkalvar som får fällas under treårsperioden inom det område för vilket 
tillståndet beviljats. I fråga om vuxna djur kan villkor föreskrivas även an-
gående djurens kön. 

6 §. Jaktvårdsföreningens styrelses tillstånd 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall senast fjorton dagar innan älgjakten 

inleds avgöra ansökningarna om tillstånd till jakt på älg. Sökanden skall 
utan dröjsmål skriftligen underrättas om beslutet. 

Om tillstånd beviljas skall av tillståndet framgå det antal vuxna djur och 
älgkalvar som får fällas. I fråga om vuxna djur kan villkor föreskrivas även 
angående deras kön. Tillstånd att fälla vuxet djur innebär alltid rätt att i 
stället fälla älgkalv. Med älgkalv avses älg som är född under det kalen-
derår som jakten sker. 

Av tillståndet skall dessutom framgå: 
1) uppgifter om av [landskapsstyrelsen] fastställda avgifter för fällda 

djur samt betalningstidpunkten för avgifterna, 
2) uppgifter om hur jaktresultatet skall redovisas till [landskapsstyrel-

sen], 
3) hur jaktresultatet skall meddelas jaktvårdsföreningens styrelse, 
4) vilka åtgärder som skall vidtas då avvikelse från tillståndsvillkoren 

har skett, 
5) hur jaktvårdsföreningens styrelse skall underrättas om ändrade jakt-

rättsförhållanden samt 
6) hur besvär anförs. 
Om ansökan avslås skall motivering samt besvärsanvisning bifogas till 

beslutet. 



7 §. Principer vid fördelning av tillståndskvoten 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall fördela tillstånden till jakt på älg 

mellan jakträttsområdena på ett sådant sätt att jaktutövarens intressen såväl 
som principerna för älgstammens vård och utveckling tillgodoses på bästa 
sätt. 

8 §. Skyldighet att lämna information 
Jaktvårdsföreningens styrelse skall varje år innan jakten inleds meddela 

[landskapsstyrelsen], Ålands polisdistrikt och sjöbevakningen hur tillstån-
den till jakt på älg fördelats mellan jakträttsområdena. Jaktvårdsförening-
ens styrelse skall även meddela vilka personer som enligt tillstånden är 
jaktledare och ersättare. 

9 §. Jakt på odlingsområde 
Jaktvårdsföreningens styrelse kan besluta att en viss del av de tillstånd 

till jakt på älg som tilldelas jakträttsområdet kan utnyttjas för jakt på od-
lingsområde för att undvika skada på specialodling. Jakten får i sådant fall, 
med avvikelse från vad som sägs i 2 § jaktförordningen (1995:69) för 
landskapet Åland, inledas tidigast den 15 september. 

Odlingsområdet skall markeras på den karta som bifogas till ansökan. 
Med odlingsområde avses åker samt kringliggande område inom 100 

meter från åkerns kanter. 
Se J 27, Jaktförordning (1995:69) för landskapet Åland. 

10 §. Ansökningsblanketter 
[Landskapsstyrelsen] fastställer blanketter för ansökan om tillstånd till 

jakt på älg. 

11 §. Ikraftträdelsebestämmelse 
Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997. 
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas in-

nan förordningen träder i kraft. 


	Landskapsförordning (1997:42) om jakt på älg
	1 §. Tillämpningsområde
	2 §. Jakträttsområdets ansökan
	4 §. Jaktvårdsföreningens styrelses ansökan
	5 §. [Landskapsstyrelsens] tillstånd
	6 §. Jaktvårdsföreningens styrelses tillstånd
	7 §. Principer vid fördelning av tillståndskvoten
	8 §. Skyldighet att lämna information
	9 §. Jakt på odlingsområde
	10 §. Ansökningsblanketter
	11 §. Ikraftträdelsebestämmelse


