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 Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 32 N4a 1 (2) 
  
 Datum Dnr 
 28.2.2019 ÅLR 2019/1745 
  
  
 Saltviks jaktvårdsförening 
 Sekr. Benny Holmström  
 Långbergsödavägen 583 
 22430 SALTVIK 
  
Hänvisning 
Er ansökan 
 
Kontaktperson 
Robin Juslin 
 
Ärende 
JAKT MED HUND EFTER MÅRDHUND 
 
 
 
Sökande  Saltviks jaktvårdsförening, Saltvik. 
 
Beslut  Landskapsregeringen har den 28 februari 2019 beviljat Saltviks jaktvårds-

förening tillstånd att bedriva jakt med hund efter mårdhund inom Saltviks 
jaktvårdsförenings verksamhetsområde under tiden 1 mars – 15 april 2019. 
Jakten får bedrivas inom ramen för det mårdhundsprojekt som inleddes 
under hösten 2018 och vid jakten skall för ändamålet specialtränade hun-
dar användas. Hundarna får endast släppas på färska spår av mårdhund i 
anslutning till att mårdhund har fångats på bild av projektets sändande vilt-
kameror. Jägarna ska iaktta särskild försiktighet för att minimera stör-
ningen för övrigt vilt. Havsörnar är mycket störningskänsliga under häck-
ningens inledande skede vilket överlappar med tidpunkten för jakten. Jä-
garna ska därför undvika att röra sig närmare än 100 meter från aktiva örn-
bon. Tillståndet kan återtas med omedelbar verkan om kriterierna för jak-
ten inte följs. Resultatet av jakten ska rapporteras till landskapsregeringen 
senast den 15 maj 2019. 

     
Motivering  Mårdhunden är en invasiv art som utgör ett starkt hot mot den naturliga 

faunan och som kan utgöra en betydelsefull vektor för spridning av zoo-
noser. Det finns därför skäl att utöka möjligheterna att kontrollera stam-
men. Tillståndet har beviljats i syfte att förbättra förutsättningarna att 
lyckas med det mårdhundsprojekt som jaktvårdsföreningen inledde hösten 
2018. Projektet utgör en del av åtgärdsplanen för ejderstammen på Åland 
och har som huvudsaklig målsättning att utrota mårdhunden inom före-
ningens verksamhetsområde. Projektet har genomförts enligt planen och 
har redan avlägsnat ett stort antal mårdhundar från projektområdet. Akti-
viteten på kamerorna indikerar ändå att ett antal mårdhundar fortfarande 
finns kvar och eftersom mårdhundarna rör på sig i större utsträckning un-
der våren är risken också stor att nya individer vandrar in efter ordinarie 

Bilaga 1 till N4a19E02_28022019 



 2 (2) 
jaktsäsong. För att inte dessa mårdhundar ska etablera sig i området 
är det därför viktigt att projektet kan fortsätta med jakten så länge som 
möjligt. Tillståndet gäller under förutsättning att jägarna innehar jakträtt 
på området i enlighet med jaktlagen för landskapet Åland (1985:31).  

 
Tillämpade lagrum 4 § 3 mom. 4 p. jaktförordningen för landskapet Åland (2006:70 ändrad 

genom 2017/70). 
 
Besvärsanvisning Ni har rätt att överklaga detta beslut. Skriv i så fall till Högsta förvaltnings-

domstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, och tala om hur och varför 
Ni vill att beslutet skall ändras. Till besvärsskrivelsen skall bifogas detta 
beslut i original eller officiellt bestyrkt kopia jämte intyg om dagen då be-
slutet delgivits Er samt annat som Ni anser har betydelse för ärendet. 

  Högsta förvaltningsdomstolen måste ha fått in Er skrivelse inom trettio 
(30) dagar, räknat från dagen efter det Ni fick del av beslutet. 

  Underteckna skrivelsen och uppge fullständigt namn, postadress och tele-
fonnummer. Om Ni anlitar ombud skall i stället ombudet underteckna skri-
velsen. 

  För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Ålands landskapsrege-
ring. 

 
 
 
 
  Vicelantråd Camilla Gunell 
 
 
 
 
  Jaktförvaltare Robin Juslin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM Ålands Polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax 
  Sjöbevakningen, Pb 59, 22101 MARIEHAMN 
  Miljöbyrån, härst. 
  Saltviks jaktvårdsförening, ordf. Arvid Mörn, Mörns 15, 22430 SALTVIK 
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Postadress Telefon Telefax E-post 
PB 1060 (018) 25000 (018) 19240 registrator@regeringen.ax 
AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 
 

  

 Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 33 N4a 1 (2) 
  
 Datum Dnr 
 28.2.2019 ÅLR 2019/1738 
  
  
 Jomala jaktvårdsförening 
 Projektledare Marcus Olsson 
 Hammaruddavägen 147 
 22130 GOTTBY 
  
Hänvisning 
Er ansökan 
 
Kontaktperson 
Robin Juslin 
 
Ärende 
JAKT MED HUND EFTER MÅRDHUND 
 
 
 
Sökande  Jomala jaktvårdsförening, Jomala. 
 
Beslut  Landskapsregeringen har den 28 februari 2019 beviljat Jomala jaktvårds-

förening tillstånd att bedriva jakt med hund efter mårdhund inom Jomala 
jaktvårdsförenings verksamhetsområde under tiden 1 mars – 15 april 2019. 
Jakten får bedrivas inom ramen för det mårdhundsprojekt som inleddes 
under hösten 2018 och vid jakten skall för ändamålet specialtränade hun-
dar användas. Hundarna får endast släppas på färska spår av mårdhund i 
anslutning till att mårdhund har fångats på bild av projektets sändande vilt-
kameror. Jägarna ska iaktta särskild försiktighet för att minimera stör-
ningen för övrigt vilt. Havsörnar är mycket störningskänsliga under häck-
ningens inledande skede vilket överlappar med tidpunkten för jakten. Jä-
garna ska därför undvika att röra sig närmare än 100 meter från aktiva örn-
bon. Tillståndet kan återtas med omedelbar verkan om kriterierna för jak-
ten inte följs. Resultatet av jakten ska rapporteras till landskapsregeringen 
senast den 15 maj 2019. 

     
Motivering  Mårdhunden är en invasiv art som utgör ett starkt hot mot den naturliga 

faunan och som kan utgöra en betydelsefull vektor för spridning av zoo-
noser. Det finns därför skäl att utöka möjligheterna att kontrollera stam-
men. Tillståndet har beviljats i syfte att förbättra förutsättningarna att 
lyckas med det mårdhundsprojekt som jaktvårdsföreningen inledde hösten 
2018. Projektet utgör en del av åtgärdsplanen för ejderstammen på Åland 
och har som huvudsaklig målsättning att utrota mårdhunden inom före-
ningens verksamhetsområde. Projektet har genomförts enligt planen och 
har redan avlägsnat ett stort antal mårdhundar från projektområdet. Akti-
viteten på kamerorna indikerar ändå att ett antal mårdhundar fortfarande 
finns kvar och eftersom mårdhundarna rör på sig i större utsträckning un-
der våren är risken också stor att nya individer vandrar in efter ordinarie 

Bilaga 2 till N4a19E02_28022019 



 2 (2) 
jaktsäsong. För att inte dessa mårdhundar ska etablera sig i området 
är det därför viktigt att projektet kan fortsätta med jakten så länge som 
möjligt. Tillståndet gäller under förutsättning att jägarna innehar jakträtt 
på området i enlighet med jaktlagen för landskapet Åland (1985:31).  

 
Tillämpade lagrum 4 § 3 mom. 4 p. jaktförordningen för landskapet Åland (2006:70 ändrad 

genom 2017/70). 
 
Besvärsanvisning Ni har rätt att överklaga detta beslut. Skriv i så fall till Högsta förvaltnings-

domstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, och tala om hur och varför 
Ni vill att beslutet skall ändras. Till besvärsskrivelsen skall bifogas detta 
beslut i original eller officiellt bestyrkt kopia jämte intyg om dagen då be-
slutet delgivits Er samt annat som Ni anser har betydelse för ärendet. 

  Högsta förvaltningsdomstolen måste ha fått in Er skrivelse inom trettio 
(30) dagar, räknat från dagen efter det Ni fick del av beslutet. 

  Underteckna skrivelsen och uppge fullständigt namn, postadress och tele-
fonnummer. Om Ni anlitar ombud skall i stället ombudet underteckna skri-
velsen. 

  För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Ålands landskapsrege-
ring. 

 
 
 
 
  Vicelantråd Camilla Gunell 
 
 
 
 
  Jaktförvaltare Robin Juslin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM Ålands Polismyndighet, registratur.aland@polisen.ax 
  Sjöbevakningen, Pb 59, 22101 MARIEHAMN 
  Miljöbyrån, härst. 
  Jomala jaktvårdsförening, ordf. Tony Nordlund, Gottbyvägen 110, 22130 

GOTTBY 
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