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L a g

1422/2011

om ändring av 74 § i jaktlagen

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

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 §
eller 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 dö-
mas till böter.

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

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

2) jagar olovligen i strid med en sådan
begränsning av användningen av fångstred-

skap eller fångstmetoder som meddelats ge-
nom 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 med-
delat 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
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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 1 januari 2012.

Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
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Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
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