Nr 19i
Lag
lujgåenrte ändring i lagen den 3 Jiuii 1938 (nr 274) om rätt till jakt;
(jlvrn Stockholms slott den 20 mars 1904.
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Vi GUSTAF ADO LF, med Guds nåde, Sveriges, Götes Ocii
V e II d e s Konung, g i) r a v e t e r 1 i g h att Vi, med. riksdagenK fuanil
gott furordna, att 28, 30 och 31 §§ lag en den 3 juni 1938 orn rätt till
skola erhålla andrad lydelse på sätt nedan angives.
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^ Har olovlig jakl ägt rum inom annans fågeldamm eller har vid dylik
iller
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Har den som genom lagakraftvumien dom funnits skylchg till olovlig
iakt på annans jaktområde mom två år därefter ånyo gjort sig skyldig till
sådan förseelse, vare skjutvapen, annan jaktredskap och hundar förbrutna- och ska ll därmed förfaras på sätt föreskrives i 36 §
W
än kronan.
Vad^ •i
2 irtom. S ätter i fall varom sägs i 1 mom. den brottslige sig med våld
eller hot om våld till motvärn mot jakträttsinnehavaren, den som äger,
innehar eller värdar marken eller deras folk eller mot i andra stycket av
samma m oment omförmäld befattningshavare, då någon av dem vill hindy'a honom från gärningen eller av honom taga vad han åtkommit eller ock
fråntaga lionom det som må kvarhållas till vedermäle och pant, vare lag
som i 8 kap. 8 § brottsbalken sägs.
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Denna lag träder 1 kraft den 1 januari 1965,
Det alla som ^-ederhör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
\isso hava Vi d elta med. egen hand underskrivit och med Vårt kungk sigill
Lekräfla l åtit,
Stockholms slott den 20 mars 1964.
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