
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

666/2014

om förbud mot jakt på tjäder i landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten och i
vissa kommuner i landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Meller-

sta Finland, Lappland, Norra Karelen och Norra Savolax under jaktåret 2014–2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i
jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §

Jakt på tjäder

Utöver bestämmelserna i 24 § 18 punkten i
jaktförordningen (666/1993) och bestämmel-
serna i jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om förbud mot jakt på tjäder i land-
skapet Egentliga Finland och i vissa kommu-
ner i landskapet Nyland 2012–2015
(456/2012), är jakt på tjäder förbjuden från
och med den 1 oktober till och med den 31
oktober i kommunerna Enontekis, Kittilä,
Kolari, Muonio och Utsjoki i landskapet
Lappland.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt
på tjäder förbjuden från och med den 16
oktober till och med den 31 oktober i land-
skapen Mellersta Österbotten och Österbot-

ten, i kommunen Parikkala i landskapet
Södra Karelen, i kommunerna Evijärvi och
Kauhava i landskapet Södra Österbotten, i
kommunerna Enonkoski, Heinävesi, Jorois,
Pieksämäki och Nyslott i landskapet Södra
Savolax, i kommunerna Kinnula, Pihtipudas
och Viitasaari i landskapet Mellersta Finland,
i kommunerna Kitee, Rääkkylä, Liperi och
Outokumpu i landskapet Norra Karelen samt
i landskapet Norra Savolax, dock inte i kom-
munerna Kaavi, Kiuruvesi, Rautavaara, Son-
kajärvi och Vieremä.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10
september 2014 och gäller till och med den
31 juli 2015.

Helsingfors den 21 augusti 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Överinspektör Janne Pitkänen
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