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Nr 1 
Riktlinjer för jakt på häckningsskär 1.3-15.4.2021. 
ÅLR 2021/1378 
      

Beslut 
Beslöts fastställa riktlinjer enligt bilaga 1, N4a21E01. 
 

 



 Bilaga 1 till N4a21E01_22022021 

 

Riktlinjer för jakt på häckningsskär 1.3 – 15.4.2021 
 

Med stöd av 4 § 2 mom. jaktförordningen för landskapet Åland (2006:70, ändrad genom 
2020/116), har landskapsregeringen beslutat att fastställa riktlinjer för jakt med hund på 
häckningsskär.  

Under tiden 1.3.2021 – 15.4.2021 får hund användas vid jakt på räv, mårdhund, grävling 
och mink på holmar och skär som saknar förbindelse (fast eller med färja). Vid jakten ska för 
ändamålet specialtränad hund användas för att minimera störningen för övrigt vilt. Jakten får 
bedrivas där jakträtt i enlighet med 2 kap. i jaktlagen för landskapet för Åland (1985:31) inne-
has. I övrigt ska jaktlagen för landskapet Åland följas. 

Jägaren bör iaktta de lokala förhållandena och avbryta jakten om sjöfåglarna inlett häck-
ningen. Havsörnen är mycket störningskänslig under häckningens inledande skede vilket 
överlappar med tidpunkten för jakten. Jägaren bör därför iaktta särskild försiktighet om ak-
tiva örnbon påträffas och undvika att röra sig närmare än 100 meter från boet. 

Senast två veckor efter avslutad jaktsäsong ska jägaren rapportera resultatet av jakten på 
blanketten i bilaga 1.  

Riktlinjerna kan upphävas och jakten avbrytas med omedelbar verkan om kriterierna för jak-
ten inte följs. 

Beslutet är taget i syfte att underlätta predatorkontrollen på häckningsskär för att förbättra 
förutsättningarna för markhäckande fåglar att genomföra en lyckad häckning. Mårdhund och 
mink är därtill invasiva arter som utgör ett starkt hot mot den naturliga faunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 – Redovisningsblankett för jakt med hund på häckningsskär 



 Bilaga 1 

REDOVISNINGSBLANKETT för jakt med hund på häckningsskär  
under tiden 1 mars - 15 april 2021 

 
För att landskapsregeringen ska kunna utvärdera nyttan av predatorkontrollen är det av största vikt att vi samlar in fakta om viltvården.  Fyll därför i 
nedanstående tabell och returnera den till landskapsregeringen senast den 30 april 2021.  
I kolumnen  ”Område” anges omfattningen av jaktdagen. I den sista kolumnen kan man redovisa om t.ex. häckningen har börjat för sjöfåglarna eller om något 
annat intressant har iakttagits exempelvis utter eller skogsmård. 
 
 
Jägare: ________________________________________________  Diarienummer:  ÅLR 2021/1378 
 

Datum Antal 
mård-

hundar 

Antal 
minkar 

Antal 
rävar 

Område/holme/skär, areal/ tidsåtgång Hundras och jaktsätt (drivande, 
ställande, gryt) 

Övriga iakttagelser 
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