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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 § i 
jaktlagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att viltförvalt-

ningslagen ändras så lagen kompletteras med 
en bestämmelse om att jord- och skogs-
bruksministeriet fastställer arvodena till ord-
förandena, vice ordförandena och medlem-
marna i styrelsen för Finlands viltcentral och 
i de råd som finns i anslutning till Finlands 
viltcentral samt grunderna för ersättningen 
för deras kostnader. Till viltförvaltningslagen 
fogas enligt förslaget även bestämmelser om 

tillsättande av ställföreträdare för direktören 
vid Finlands viltcentral och för chefen för of-
fentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom be-
myndigas jord- och skogsbruksministeriet att 
utse revisorerna för Finlands viltcentral. I 
jaktlagen ändras en hänvisningsbestämmelse. 
Ändringarna är av teknisk natur. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 
 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge 

Viltförvaltningslagen (158/2011) trädde i 
kraft den 1 mars 2011. Till viltförvaltnings-
lagen överfördes bestämmelserna om den 
lagstadgade jägarorganisationen. Tidigare 
fanns bestämmelserna om den lagstadgade 
jägarorganisationen i jaktlagen (615/1993). 
Den tidigare organisationsstrukturen, som 
bestod av Jägarnas centralorganisation och 
15 självständiga jaktvårdsdistrikt, ändrades 
till Finlands viltcentral. Finlands viltcentral 
är till sin rättsliga natur en självständig of-
fentligrättslig inrättning. Dess högsta beslu-
tande organ är styrelsen. I övrigt leds dess 
verksamhet av en direktör. Finlands viltcen-
tral sköter de offentliga förvaltningsuppgifter 
som föreskrivits för den. För skötseln av des-
sa uppgifter ansvarar en oavhängig chef för 
offentliga förvaltningsuppgifter. Förvalt-
ningsuppgifterna gäller främst ärenden i an-
slutning till licenser, dispenser och tillstånd 
som föreskrivs i jaktlagen. Både direktören 
och chefen för offentliga förvaltningsuppgif-
ter utses av statsrådet. 

Även bestämmelserna om jaktvårdsföre-
ningar överfördes till viltförvaltningslagen. I 
fråga om jaktvårdsföreningarna ändrades or-
ganisationen inte väsentligt. 

Enligt viltförvaltningslagen styrs och över-
vakas Finlands viltcentral av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

Enligt viltförvaltningslagen finns det ett 
riksviltvårdsråd och regionala viltvårdsråd i 
anslutning till Finlands viltcentral. Syftet 
med viltvårdsråden är att samordna målsätt-
ningarna för jägarna och andra kretsar inom 
jakten. Det är dessutom meningen att råden 
ska höra också andra organ än de som är re-
presenterade i råden. 

I viltförvaltningslagen finns det inga be-
stämmelser om arvoden och ersättning för 
kostnader till ordförandena, vice ordförande-
na och medlemmarna i styrelsen för Finlands 
viltcentral, i riksviltvårdsrådet och i de regi-
onala viltvårdsråd som finns i anslutning till 
centralen. Sedan Finlands viltcentral inledde 
sin verksamhet har det framgått att bestäm-

melser om arvoden och ersättning för kost-
nader bör ingå i viltförvaltningslagen. 

För att göra ledningssystemet tydligare är 
det dessutom nödvändigt att komplettera vilt-
förvaltningslagen med bestämmelser om 
ställföreträdare för direktören vid Finlands 
viltcentral och chefen för offentliga förvalt-
ningsuppgifter.  

Jord- och skogsbruksministeriet kan inte 
utöva sin lednings- och tillsynsmakt på ett 
tillräckligt effektivt sätt då det inte finns någ-
ra bestämmelser om val av revisorer. Dessut-
om ska jord- och skogsbruksministeriet 
övervaka användningen av det statsbidrag 
som beviljas Finlands viltcentral. 
 
2  Föreslagna ändringar  

2.1 Viltförvaltningslagen 

Till viltförvaltningslagen fogas en ny 5 a § 
med stöd av vilken jord- och skogsbruksmi-
nisteriet fastställer ersättningen till personer 
som har valts till styrelsen för Finlands vilt-
central samt till riksviltvårdsrådet och de re-
gionala viltvårdsråden för deras deltagande i 
verksamheten. Ersättningen består enligt för-
slaget av ett mötesarvode samt ersättning för 
resekostnader och dagtraktamente. Finlands 
viltcentral stöder sig i sin verksamhet i stor 
utsträckning på frivilligarbete, och det är än-
damålsenligt att arvodena motsvarar de 
arvoden som allmänt betalas inom statsför-
valtningen och som finansministeriet utfärdar 
närmare anvisningar om. Dessutom ska per-
soner som har valts till styrelsen för Finlands 
viltcentral, riksviltvårdsrådet och de regiona-
la viltvårdsråden betalas resekostnader och 
dagtraktamente då de anländer till mötena 
från olika delar av landet. Avsikten är att 
ordföranden för riksviltvårdsrådet och ordfö-
randena för de regionala viltvårdsråden ska 
få både ett månadsarvode och ett mötes-
arvode, och att andra medlemmar får ett mö-
tesarvode. De som har utsetts till medlemmar 
i styrelsen för Finlands viltcentral betalas 
månadsarvode så att ordföranden får arvode 
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för årets alla månader och de övriga med-
lemmarna endast för mötesmånader. 

Till viltförvaltningslagen fogas enligt för-
slaget en ny 8 a §, där det föreskrivs att ställ-
företrädarna för chefen för offentliga förvalt-
ningsuppgifter utses av chefen för offentliga 
förvaltningsuppgifter. Chefen för offentliga 
förvaltningsuppgifter innehar en ställning 
som är i den mån oavhängig av Finlands vilt-
centrals övriga verksamhet att det anses att 
ställföreträdarna inte kan anges i arbetsord-
ningen. Denna oavhängighet accentueras 
även av att chefen för offentliga förvalt-
ningsuppgifter har befogenhet att särskilt 
förordna andra tjänstemän vid Finlands vilt-
central att sköta offentliga förvaltningsupp-
gifter. 

För att jord- och skogsbruksministeriets 
styrning och övervakning ska verkställas på 
ett effektivare sätt ändras 9 § i viltförvalt-
ningslagen dessutom så att det till lagen fo-
gas en bestämmelse om att jord- och skogs-
bruksministeriet utser revisorerna för Fin-
lands viltcentral. Detta är allmän praxis i frå-
ga om statliga ämbetsverk. 

Det föreslås att 27 § i viltförvaltningslagen 
ändras så att ställföreträdarna för direktören 
vid Finlands viltcentral anges i Finlands vilt-
centrals arbetsordning. Detta är allmän praxis 
i statliga ämbetsverk. Det anses inte nödvän-
digt att i detta sammanhang ge jord- och 
skogsbruksministeriet befogenheter att direkt 
utse ställföreträdare, eftersom ministeriet 
fastställer arbetsordningen. I övrigt ändras 27 
§ inte. 
 
2.2 Jaktlagen 

I 74 § i jaktlagen föreskrivs om jaktförseel-
se. Det föreslås att hänvisningen i 2 mom. 7 
punkten i paragrafen till jaktlagens 41 § 3 
mom. ändras till en hänvisning till jaktlagens 
41 § 4 mom. som statsrådets förordning ut-
färdas med stöd av. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen bedöms ha små ekonomiska 
konsekvenser. Månadsarvodena, mötes-
arvodena och ersättningen för andra kostna-

der beräknas orsaka årliga kostnader på un-
gefär 164 000 euro. Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet fastställer arvodena i enlighet med 
finansministeriets rekommendation och er-
sättningen för kostnader i enlighet med Skat-
teförvaltningens beslut om resekostnader. 

De regionala viltvårdsråden har 10 med-
lemmar och ordnar efter behov 3—4 möten 
per år. Kostnaderna för ett möte är ungefär 
1 500 euro. Kostnaderna består av mötes-
arvoden, ersättningar för resekostnader och 
dagtraktamenten. Dessutom betalas ordfö-
randen ett månadsarvode på 150 euro för 
årets alla månader. De andra medlemmarna 
får inte månadsarvode. Som mest uppgår de 
sammanlagda kostnaderna för de regionala 
viltvårdsrådens årliga möten till ungefär 
117 000 euro per år. 

Riksviltvårdsrådet har 23 medlemmar och 
sammanträder efter behov 2—3 gånger per 
år. Kostnaderna för ett möte är ungefär 6 900 
euro. Kostnaderna består av mötesarvoden, 
ersättningar för resekostnader och dagtrak-
tamenten. Ordföranden för riksviltvårdsrådet 
betalas dessutom ett månadsarvode på 200 
euro för årets alla månader. De andra med-
lemmarna får inte månadsarvode. Som mest 
uppgår de sammanlagda kostnaderna för 
riksviltvårdsrådets möten till ungefär 23 000 
euro per år. 

Styrelsen för Finlands viltcentral har 10 
medlemmar och sammanträder 5 gånger per 
år. Kostnaderna för ett möte är ungefär 2 700 
euro. Kostnaderna består av mötesarvoden, 
ersättningar för resekostnader och dagtrak-
tamenten. Dessutom betalas ordföranden i 
Finlands viltcentrals styrelse ett månads-
arvode på 330 euro för årets alla månader 
samt vice ordföranden ett månadsarvode på 
220 euro och medlemmarna ett månads-
arvode på 165 euro för de månader då styrel-
sen har möte. Som mest uppgår de samman-
lagda möteskostnaderna för styrelsen för vilt-
centralen till ungefär 24 000 euro per år. 

Kostnaderna kan stiga något om styrelsen 
för Finlands viltcentral beslutar att delta i en 
sammankomst en månad då styrelsen inte har 
möte. Dessutom beror de ovan nämnda be-
räkningarna på resekostnaderna för resorna 
mellan de utsedda personernas hemorter och 
mötesplatserna. 
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3.2 Andra konsekvenser 

Propositionen ökar genomskinligheten i 
verksamheten vid Finlands viltcentral samt 
preciserar ansvarsförhållandena. Ställningen 
och ansvaret i fråga om ställföreträdarna för 
direktören vid Finlands viltcentral och chefen 
för offentliga förvaltningsuppgifter förtydli-
gas inom organisationen, i och med att be-
stämmelser om detta tas in i lagen. 

För att jord- och skogsbruksministeriets 
och statens revisionsverks övervakning ska 
kunna skötas ändamålsenligt är preciserande 
bestämmelser om användningen av medel 
samt revisionen nödvändiga. 

Propositionen förbättrar verksamhetsbe-
tingelserna för råden i anslutning till Finlands 
viltcentral och för styrelsen för Finlands vilt-
central, i och med att de utsedda medlem-
marna betalas ersättning för denna verksam-
het. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Utlåtanden om propositionen har begärts 
av finansministeriet, justitieministeriet och 
Finlands viltcentral. Remissbehandlingen har 
varit begränsad och tidsfristen kort, eftersom 
propositionen är brådskande och till sin natur 
främst en teknisk justering. 

Justitieministeriet har meddelat att det inte 
har några kommentarer till propositionen. 

Finlands viltcentral har föreslagit att de för-
faranden för fastställande av arvoden som ti-
digare iakttagits inom Jägarnas centralorga-
nisation och Finlands viltcentral ska gälla till 
utgången av 2013, eftersom förtroendemän-
nen har utgått från detta när de förbundit sig 
att sköta uppgifterna.  

Propositionen har inte ändrats till följd av 
remissbehandlingen, eftersom det inte anses 
ändamålsenligt att i en offentligrättslig in-
rättning avvika från statsförvaltningens all-
männa linje i fråga om arvoden. 

Propositionen har granskats av laggransk-
ningsenheten vid justitieministeriet. 
 
5  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Det föreslås dock att bestämmelsen 
om revision av Finlands viltcentral i 9 § 3 
mom. i viltförvaltningslagen tillämpas redan 
från och med den 1 mars 2011. En retroaktiv 
lagtillämpning är nödvändig för en ända-
målsenlig revision av räkenskapsperioden 
2011. En retroaktiv tillämpning har inga kon-
sekvenser som innebär rättsförluster eller ut-
vidgningar av ansvar, eftersom ansvarsfrå-
gorna redan regleras i viltförvaltningslagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av viltförvaltningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 9 och 27 § och 
fogas till lagen nya 5 a och 8 a § som följer: 

 
5 a § 

Arvoden och ersättning för kostnader 

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer 
arvodena till ordföranden, vice ordföranden 
och medlemmarna i styrelsen för Finlands 
viltcentral, riksviltvårdsrådet och de regiona-
la viltvårdsråden samt grunderna för ersätt-
ning för kostnaderna. Arvodena och ersätt-
ningen för kostnader ska motsvara de 
arvoden och ersättningar som allmänt betalas 
inom den offentliga förvaltningen. 
 
 

8 a §  

Ställföreträdare för chefen för offentliga för-
valtningsuppgifter 

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter 
utser sina ställföreträdare. 
 
 

9 §  

Finlands viltcentrals bokföring och revision 

På Finlands viltcentrals bokföringsskyldig-
het, bokföring och bokslut tillämpas bokfö-
ringslagen (1336/1997). 

På revision av Finlands viltcentral tilläm-
pas revisionslagen (459/2007). 

Jord- och skogsbruksministeriet utser revi-
sorerna för Finlands viltcentral. 
 
 
 

27 §  

Arbetsordning 

Finlands viltcentral och jaktvårdsförening-
arna har en arbetsordning som fastställs av 
jord- och skogsbruksministeriet på framställ-
ning av Finlands viltcentral. 

I Finlands viltcentrals arbetsordning be-
stäms det om 

1) regionerna och deras gränser, 
2) organisationen till den del det inte före-

skrivs om den i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet, 

3) ledningen och om utövandet av beslu-
tanderätt, 

4) övriga anställda än direktören vid Fin-
lands viltcentral och chefen för offentliga 
förvaltningsuppgifter och om vilka uppgifter 
de har till den del det inte föreskrivs om de 
anställda i fråga och deras uppgifter i denna 
lag eller genom förordning av statsrådet, 

5) andra ställföreträdare än ställföreträda-
ren för direktören och ställföreträdaren för 
chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, 

6) förfarandet vid sammankallande av regi-
onmöten och de regionala viltvårdsrådens, 
riksviltvårdsrådets och styrelsens möten och 
om mötesförfaranden samt om andra behöv-
liga frågor som gäller dessa organ,  

7) ställföreträdare för direktören vid Fin-
lands viltcentral, och 

8) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 

I jaktvårdsföreningarnas arbetsordning be-
stäms det om 



 RP 99/2011 rd  
  

 

6 

1) förfarandet vid sammankallande av jakt-
vårdsföreningens möte och jaktvårdsföre-
ningens styrelses möte och om mötesförfa-
randen samt om andra behövliga frågor som 
gäller dessa organ, 

2) den allmänna organiseringen av jakt-
vårdsföreningens verksamhet, och 

3) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . Be-

stämmelsen i 9 § 3 mom. tillämpas dock re-
dan från och med den 1 mars 2011.  
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Lag 

om ändring av 74 § i jaktlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 74 §, sådan den lyder i lag 234/2011, som följer: 

 
74 § 

Jaktförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
jagar 

1) i strid med ett förbud eller en begräns-
ning som gäller enligt eller som har medde-
lats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 
32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., 
eller 

2) under den fredningstid som avses i 37 § 
1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller 
dispens som avses i 10, 26, 41 eller 49 a § el-
ler 52 § 3 mom. eller i strid med en regional 
kvot som fastställts med stöd av 10 § eller 41 
a § 4 mom., 

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 48 
a kap. 1 eller 1 a § i strafflagen eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms någon 
annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till 
böter. 

För jaktförseelse döms också den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet 

1) förfar i strid med de begränsningar enligt 
25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller 
trafikleder, 

2) jagar olovligen i strid med en sådan be-
gränsning av användningen av fångstredskap 
eller fångstmetoder som meddelats genom en 
förordning som utfärdats med stöd av 34 §, 

3) transporterar jaktvapen i strid med för-
budet i 35 §, 

4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §, 
5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjort-

djur utan en jaktledare eller jagar i strid med 
föreskrifter eller förbud som jaktledaren 
meddelat med stöd av 28 §, 

6) förfar i strid med vad som i en förord-
ning som utfärdats med stöd av 30 § bestäms 
om jaktlicens för hjortdjur eller om anmäl-
ningsskyldigheten i fråga om byte eller i strid 
med villkor som enligt förordningen fogats 
till en jaktlicens för hjortdjur, 

7) förfar i strid med vad som i en förord-
ning som utfärdats med stöd av 10 § 1 mom. 
eller 41 § 4 mom. eller 41 a § 4 mom. be-
stäms om anmälningsskyldighet som gäller 
en jaktlicens eller dispens eller regional kvot 
eller förfar i strid med en bestämmelse som 
enligt förordningen fogats till en jaktlicens 
eller dispens, 

8) jagar utan att använda sådan utrustning 
som enligt en förordning som utfärdats med 
stöd av 30 § ska användas vid jakt på hjort-
djur, 

9) i egenskap av jaktledare underlåter att 
fullgöra en uppgift som enligt en förordning 
som utfärdats med stöd av 30 § ankommer på 
jaktledaren, 

10) jagar eller fungerar som jaktledare utan 
att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om 
jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 
(616/1993), 

11) fungerar som skytt utan att ha avlagt 
skjutprov enligt 21 §, 

12) försummar att visa upp jaktkort eller 
intyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, 
eller 

13) jagar eller fungerar som jaktledare i 
strid med ett jaktförbud som meddelats med 
stöd av 48 a kap. 6 § i strafflagen. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
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————— 
 

Helsingfors den 28 oktober 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av viltförvaltningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 9 och 27 § och 
fogas till lagen nya 5 a och 8 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 5 a § 

Arvoden och ersättning för kostnader 

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer 
arvodena till ordföranden, vice ordföranden 
och medlemmarna i styrelsen för Finlands 
viltcentral, riksviltvårdsrådet och de regiona-
la viltvårdsråden samt grunderna för ersätt-
ning för kostnaderna. Arvodena och ersätt-
ningen för kostnader ska motsvara de 
arvoden och ersättningar som allmänt beta-
las inom den offentliga förvaltningen. 
 

 
 8 a §  

Ställföreträdare för chefen för offentliga för-
valtningsuppgifter 

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter 
utser sina ställföreträdare. 

 
 

9 §  

Finlands viltcentrals bokföring och revision 

På Finlands viltcentrals bokföringsskyldig-
het, bokföring och bokslut tillämpas bokfö-
ringslagen (1336/1997). 

På revision av Finlands viltcentral tillämpas 
revisionslagen (459/2007). 

9 §  

Finlands viltcentrals bokföring och revision 

På Finlands viltcentrals bokföringsskyldig-
het, bokföring och bokslut tillämpas bokfö-
ringslagen (1336/1997). 

På revision av Finlands viltcentral tilläm-
pas revisionslagen (459/2007). 
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 Jord- och skogsbruksministeriet utser revi-
sorerna för Finlands viltcentral. 
 

 
 

27 §  

Arbetsordning 

Finlands viltcentral och jaktvårdsförening-
arna har en arbetsordning som fastställs av 
jord- och skogsbruksministeriet på framställ-
ning av Finlands viltcentral. 

I Finlands viltcentrals arbetsordning be-
stäms det om 

1) regionerna och deras gränser, 
2) organisationen till den del det inte före-

skrivs om den i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet, 

3) ledningen och om utövandet av beslu-
tanderätt, 

4) övriga anställda än direktören vid Fin-
lands viltcentral och chefen för offentliga 
förvaltningsuppgifter och deras uppgifter till 
den del det inte föreskrivs om dem i denna 
lag eller genom förordning av statsrådet, 
 

5) andra ställföreträdare än ställföreträdaren 
för direktören och ställföreträdaren för chefen 
för offentliga förvaltningsuppgifter, 

6) förfarandet vid sammankallande av regi-
onmöten och de regionala viltvårdsrådens, 
riksviltvårdsrådets och styrelsens möten och 
om mötesförfaranden samt om andra behövli-
ga frågor som gäller dessa organ,  

7) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 

 
 
I jaktvårdsföreningarnas arbetsordning be-

stäms det om 
1) förfarandet vid sammankallande av jakt-

vårdsföreningens möte och styrelsens möte 
och om mötesförfaranden samt om andra be-
hövliga frågor som gäller dessa organ, 
 

2) den allmänna organiseringen av jakt-
vårdsföreningens verksamhet, och 

3) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 

27 §  

Arbetsordning 

Finlands viltcentral och jaktvårdsförening-
arna har en arbetsordning som fastställs av 
jord- och skogsbruksministeriet på framställ-
ning av Finlands viltcentral. 

I Finlands viltcentrals arbetsordning be-
stäms det om 

1) regionerna och deras gränser, 
2) organisationen till den del det inte före-

skrivs om den i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet, 

3) ledningen och om utövandet av beslu-
tanderätt, 

4) övriga anställda än direktören vid Fin-
lands viltcentral och chefen för offentliga 
förvaltningsuppgifter och om vilka uppgifter 
de har till den del det inte föreskrivs om de 
anställda i fråga och deras uppgifter i denna 
lag eller genom förordning av statsrådet, 

5) andra ställföreträdare än ställföreträda-
ren för direktören och ställföreträdaren för 
chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, 

6) förfarandet vid sammankallande av regi-
onmöten och de regionala viltvårdsrådens, 
riksviltvårdsrådets och styrelsens möten och 
om mötesförfaranden samt om andra behöv-
liga frågor som gäller dessa organ,  

7) ställföreträdare för direktören vid Fin-
lands viltcentral, och 

8) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 

I jaktvårdsföreningarnas arbetsordning be-
stäms det om 

1) förfarandet vid sammankallande av jakt-
vårdsföreningens möte och jaktvårdsföre-
ningens styrelses möte och om mötesförfa-
randen samt om andra behövliga frågor som 
gäller dessa organ, 

2) den allmänna organiseringen av jakt-
vårdsföreningens verksamhet, och 

3) andra uppgifter till den del det inte före-
skrivs om dem i denna lag eller genom för-
ordning av statsrådet. 
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——— 

Denna lag träder i kraft den        20  . Be-
stämmelsen i 9 § 3 mom. tillämpas dock re-
dan från och med den 1 mars 2011.  
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Lag 

om ändring av 74 § i jaktlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 74 §, sådan den lyder i lag 234/2011, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

74 § 

Jaktförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
jagar 

1) i strid med ett förbud eller en begräns-
ning som gäller enligt eller som har medde-
lats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 
32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., 
eller 

2) under den fredningstid som avses i 37 § 
1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller 
dispens som avses i 10, 26, 41 eller 49 a § el-
ler 52 § 3 mom. eller i strid med en regional 
kvot som fastställts med stöd av 10 § eller 41 
a § 4 mom., 

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 48 
a kap. 1 eller 1 a § i strafflagen eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms någon 
annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till 
böter. 

För jaktförseelse döms också den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet 

1) förfar i strid med de begränsningar enligt 
25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller 
trafikleder, 

2) jagar olovligen i strid med en sådan be-
gränsning av användningen av fångstredskap 
eller fångstmetoder som meddelats genom en 
förordning som utfärdats med stöd av 34 §, 

3) transporterar jaktvapen i strid med för-
budet i 35 §, 

4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §, 
5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjort-

djur utan en jaktledare eller jagar i strid med 
föreskrifter eller förbud som jaktledaren 
meddelat med stöd av 28 §, 

6) förfar i strid med vad som i en förord-

74 § 

Jaktförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
jagar 

1) i strid med ett förbud eller en begräns-
ning som gäller enligt eller som har medde-
lats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 
32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., 
eller 

2) under den fredningstid som avses i 37 § 
1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller 
dispens som avses i 10, 26, 41 eller 49 a § el-
ler 52 § 3 mom. eller i strid med en regional 
kvot som fastställts med stöd av 10 § eller 41 
a § 4 mom., 

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 48 
a kap. 1 eller 1 a § i strafflagen eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms någon 
annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till 
böter. 

För jaktförseelse döms också den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet 

1) förfar i strid med de begränsningar enligt 
25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller 
trafikleder, 

2) jagar olovligen i strid med en sådan be-
gränsning av användningen av fångstredskap 
eller fångstmetoder som meddelats genom en 
förordning som utfärdats med stöd av 34 §, 

3) transporterar jaktvapen i strid med för-
budet i 35 §, 

4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §, 
5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjort-

djur utan en jaktledare eller jagar i strid med 
föreskrifter eller förbud som jaktledaren 
meddelat med stöd av 28 §, 

6) förfar i strid med vad som i en förord-
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ning som utfärdats med stöd av 30 § bestäms 
om jaktlicens för hjortdjur eller om anmäl-
ningsskyldigheten i fråga om byte eller i strid 
med villkor som enligt förordningen fogats 
till en jaktlicens för hjortdjur, 

7) förfar i strid med vad som i en förord-
ning som utfärdats med stöd av 10 § 1 mom. 
eller 41 § 3 mom. eller 41 a § 4 mom. be-
stäms om anmälningsskyldighet som gäller en 
jaktlicens eller dispens eller regional kvot el-
ler förfar i strid med en bestämmelse som en-
ligt förordningen fogats till en jaktlicens eller 
dispens, 

8) jagar utan att använda sådan utrustning 
som enligt en förordning som utfärdats med 
stöd av 30 § ska användas vid jakt på hjort-
djur, 

9) i egenskap av jaktledare underlåter att 
fullgöra en uppgift som enligt en förordning 
som utfärdats med stöd av 30 § hör till jaktle-
daren, 

10) jagar eller fungerar som jaktledare utan 
att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om 
jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 
(616/1993), 

11) fungerar som skytt utan att ha avlagt 
skjutprov enligt 21 §, 

12) försummar att visa upp jaktkort eller in-
tyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, el-
ler 

13) jagar eller fungerar som jaktledare i 
strid med ett jaktförbud som meddelats med 
stöd av 48 a kap. 6 § i strafflagen. 
 
 

ning som utfärdats med stöd av 30 § bestäms 
om jaktlicens för hjortdjur eller om anmäl-
ningsskyldigheten i fråga om byte eller i strid 
med villkor som enligt förordningen fogats 
till en jaktlicens för hjortdjur, 

7) förfar i strid med vad som i en förord-
ning som utfärdats med stöd av 10 § 1 mom. 
eller 41 § 4 mom. eller 41 a § 4 mom. be-
stäms om anmälningsskyldighet som gäller 
en jaktlicens eller dispens eller regional kvot 
eller förfar i strid med en bestämmelse som 
enligt förordningen fogats till en jaktlicens 
eller dispens, 

8) jagar utan att använda sådan utrustning 
som enligt en förordning som utfärdats med 
stöd av 30 § ska användas vid jakt på hjort-
djur, 

9) i egenskap av jaktledare underlåter att 
fullgöra en uppgift som enligt en förordning 
som utfärdats med stöd av 30 § ankommer på 
jaktledaren, 

10) jagar eller fungerar som jaktledare utan 
att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om 
jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 
(616/1993), 

11) fungerar som skytt utan att ha avlagt 
skjutprov enligt 21 §, 

12) försummar att visa upp jaktkort eller 
intyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, 
eller 

13) jagar eller fungerar som jaktledare i 
strid med ett jaktförbud som meddelats med 
stöd av 48 a kap. 6 § i strafflagen. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
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