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Nr 274.
d»t»m Vtmgurm» trån t>t«älkitolfn.)
Lag
om rätt till jatt;
given Stochholms slott den S juni 19S8.
Vi GUSTAF, med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes
Konung, g o r a v e t e r h g t: att Vi, med rlksdagen^ funnit gott förordna
som följer:
1 §.
Den som har rätt till jakt äger att, med de undantag och insfcräntningar
som äro stadgade i ^denna lag eller annan författning, å det område jakträtten
omfattar utan intrång av annan jaga samt döda eller fånga Aulda däggdjur
och fåglar samt deras ungar ävensom tillägna sig sådana fåglars bon och ägg.
Jakträttsinnehavaren bör genom ändamålsenlig och efter tillgången på ville
bråd lämpad jakt ävensom, där så lämpligen kan ske, genom åtgärder för -^lebrådets skydd och förkoAT-an sörja för bevarandet av ett artrikt och livskraf
tigt villebrådsbestånd (jaktvård).
JaktA'ården skall städse bedrivas under hänsynstagande till jordbrukets och
skogs skötselns ävensom andra näringars intressen.
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Jakträtt tillkomme, där ej annorledes stadgas i denna lag. en var jordägare
å honom tillhörigt område.
3 §.
A häradsallmänning tillgodogöres jakträtten i enlighet med vad i lagen
om häradsallmänningar är stadgat rörande delägares rätt tOl sådan allmän
ning.
4 §.
A sockenallmänning, byaskog eller annan dylik samfällighet må delägarna,_ där de ej annorledes åsämjas, allenast för egna behoA^ utöva jakträtt.
Äro särskilda föreskrifter gällande om allraänningens eller samfällighetOTS
förvaltning, äga delägarna i enlighet därmed fatta beslut om jakträttens till
godogörande för gemensam räkning. I annat fall må bestämmelse om jakt
rätten träffas efter ty är stadgat i lagen om fönmltning av bysamfällighetcr
och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter.
AA'garda by have jakträtt allenast å sina ägor inom hank och stör.
5 §.
1 mom. Den som äger väg have icke jakträtt därå, med mindre han äger
mark därintill.
Den som äger marken å bägge sidor aA’’ Amg have, ändock han icke äger
vägen, jakträtt därå.
Går Aug i gränsen mellan skilda ägares mark och äger ingen av dem vagen,
have Aur oeh en av dem jakträtt å Amgen.
* Bikadagens skrivelao 1938: 233.
145—38002'f. Svensk författningssamUno 1D3S, N't 274—2Sd,
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2 mom. Ä oratiule, hörande till järnvUj?, spårväff eller kanalverh m* - ■
idkas jakt, jned mindre fruga iir om
oni aipur
ätpurder, som erfordras för trafikanl:^
ning'ens skyddande mot skada av villebråd.
6 §.
A mark vilken såsom tvistig blivit ställd under förbud må icke någoa
de tvistande utan överenskommelse jaga.
^
7
,
Boställshavare, kronohemmans åbo och, inom de sex nordligaste länea, bmp
liavare av kronotorp, skogstorp eller odlingslägenliet å kronomark samt de"
som med nyttjanderätt innehar å sådan mark upplåtet kolonat ävensom innél
havare av fjällägenhct ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och VästerbotteDs
län äge jakträtt å fastighetens ägor; dock skall den innehavare av kronotoin
skogstorp, odlingslägcnhet, kolonat cllcr fjällägenhet sålunda medgivna iakK
rätten icke innefatta rätt till jakt efter älg.
Är eljest mark för jordbruk genom arrendeavtal eller annorledes åt någoa
! :!.3 eller
upplåten, äge brukaren, där ej annat avtalats, nyttja den jakt som bör till
marken.
■iwliBJ
Innehavare cllcr brukare av fastighet varom är fråga i denna paragraf må
icke utan särskilt herayndigande av ägaren tala för fastigheten i frågor rö
rande bildande av jaktvårdsområde, varom sägs i 10 §.
S
'jlvK.
Är genom urnrinnes hävd eller genom särskilt stadgande, avtal, dom eller
-Hl
skattläggning eller på annat lagligt sätt än liär ovan sägs bestämt om nåf^ons
.il sela
rätt till jakt, vare det gällande.
ikleav
Sendtut, som innefattar jakträtten å viss fastighet, må dock, sedan femtio
giitm
år förflutit från servitutets tillkomst, ändå att sådana omständigheter icke
visas föreligga som avses i 7 § första stycket lagen, om Eer\utut, på yrkande
av ägaren till den fastighet som besväras av servitutet av domstol förklaras
forfallet, såvida ej ägaren till den fastighet till vars förmån det gäller be
\JJvit.
strider yrkandet och ser\åtutct finnes böra i jaktvårdens intresse bestå. Har
Ull 10
yrkande som nyss sagts avslagits, må förnyad prövning av frågan påkallas,
sedan tio år förflutit efter utgången av förstnämnda tid, och sedermera efter
ik-r'-,
utgången av varje ny tid av tio är.
0 §.
nägon^upplåtes annorledes än i samband med markens upp
ätande till brukande, må icke utan upplåtarens eller hans lättsinnebavares
samtycke överlatas a annan.
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_ ?«om. Agarc ay särskilda fastigheter, vilkas ägor bilda ett samnianangande område, ma i andamål att befrämja jaktvården å området besluta,
att agorna skola utgöra jaktvårdsområde. För beslutets giltighet fordras faststallelse av länsstyrelsen.
•Jaktvårdsområde ^skall efter vad fastighetsägarna besluta, bildas för
nwnr’i YVirt
tjugufem. Beslut om bildande av jaktvårds^
^
hu%mdsakliga grunderna i fråga om huru
Ho-år^S'rma ^ utövas och viltvården handhavas ävensom fastlgliets-

Xlitos JmstioscåS" ”
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bildande av jaktvårdsområde och enas icke
beSåt d oil
angående tiden för jaktvårdsomradets
föSn-i. ru
som av.ses i 1 mom. andra stycket, skall förslaget
iS
förrättning på stället. Sådan förrättning skall halrande förräHn
länsstyrelsen förordnar. Närmare föreskrifter mranue lorrattningen utfarda.? av Konungen.
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dande kunna tvingas ansluta sig tiU JaktvårSZtSftkSm
H ■

en
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1 mom> Beslut om bildande av jakti4rdsområde, varom säo-<5 i in R v ii
.aderstäiias
länsstyrelsen, som bar att tillse buruvida besluS tillVn!;.
un
laga ordning samt överensstämmer med lag och fSattnins
är tjänligt för jaktvårdens främjande ocb icke kränker enskild rätt
^

yäÄtSleUe,'SÄ?ÄÄ!"''^‘
2 mom. Beslut som länsstyrelsen meddelar jämlikt denna paragraf skall
införas i länskungörelserna ocb tidning inom orten samt uppläsas i kyrkan
i den eller de socknar, där jaktvård so mrå det är beläget.
Mot länsstyrelsens beslut må talau föras hos Konungen genom besvär, som
skola ingivas till jordbruksdepartementet före klockan tolv å sextionde dagen
från den dag då beslutet upplästes i kj^rkau eller, där beslutet upplästs å olika
dagar i särskilda socknars kyrkor, från den dag då det sist blev uppläst.
3 mom. Kör beslut om lindring av jaktvårdsområdes omfattning eller i annan
fråga, beträffande vilken jämlikt 10 § 1 mom. andra stj^cket bestämmelser
skola meddelas i beslutet om områdets bildande, skall vad ovan stadgats om
bildande av jaktvårdsområde samt om länsstyrelsens prövning av dylikt beslut
äga motsvarande tillämpning.
12
„
1 mom. Sedan beslut om bildande av jaktvårdsområde, varom sägs i 10 §,
blivit
fastställt, gälle UUL
det lllU
motL iiy
ny Xa.^
fastighetsägare.
LViO XliÖLoLali-L,
<.tl ti*
3 mom.
vm*
Tillkommer
j.iiiiiuuiiutjr på
pcb ^^ruiiu
grund itv
av ätuu^ctuue
stadgande ii 7i y§ jui-LLiciLiuu
jaldrätten a
å litsMigiitit
fastighet
_____ii 10 § är fråga annan än fastighetens ägare, .skall den omständigheten
•varom
att ägaren biträder beslut om bildande a.v jaktvårdsområde icke lända till in
skränkning i den jakträtt som sålunda tillkommer fastighetens innehavare eller
brukare under besittnings- eller brnkningstiden.
Yad nu stadgats .skall ock i tillämpliga delar galla om jakträtt varom är
bestämt på sätt i 8 § sägs.
Har jakträtten å fastighet, som varder intagen i jaktvårdsområde, eljest upp
låtits till någon, som icke besitter eller brukar fastigheten, äge lian uppsäga
jakträtts av talet till omedelbart upphörande.
3 ?no?n. Ej må å jaktvårdsområde rätten till all jakt eller till jakt efter
särskild villebrädsart upplåtas till annan, med mindre samtliga fastighets
ägare äro därom ense,
13 §.
Å öppna havet ävensom i skärgård på bolmar, klippor ocb skär, som ej
böra till visst hemman, må utan tillstånd av Icronan icke idkas annan jakt
än sådan som den bofasta kustbefollmingen av ålder bedrivit efter säl eller
sjöfågel.
^
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1 mo7n.^ Uppehåller sig varg eller järv bevisligen i trakten, äge en var
företaga jakt å sådant djur å annans jaktområde samt behålla de djur av
nämnda slag han därvid fäller.
2 mom. Påträffar någon tillfälligtvis säl, evar det vara må,
döda och behålla djuret. Enalianda rätt liave ock den som påträffar djur,
tillhörande någon av följande arter, nämligen mullvadar, näbbmöss, lladdermöss, hasselmöss, sorkdjur (sorkar ocb lämlar), råttor ocb möss.
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15 §.
1 mom. Inlcominer räv, grilvling, iller, mink, mård, hermelin, vessla, ekom
vildkanin, igelkott, berguv, duvhök, sparvhök, korp, kråka, råka, kaja, ak^’
nötskrika, pilfink eller gråsparv i gård eller trädgård, have den som dar W
«1T
av •Tt^nrwlioT*
+T<i rlrr*^ v/?on så ock
haV dennes folk
fflllr Tilth
.t*
^
eller
innehar trädgården
rätt Jlhh
att flnflf?.
döda npTi
och behålla dWet^
ändock att jakträtten där tillkommer annan, j
Likaledes må björn eller lo, som inkommer i gård eller trädgård, av nämnda
personer dödas.
2 mom. Har jämlikt särskilda bestämmelser rätt tillagts Jakträttsinneha
varen att utan hinder av stadgat förhud döda vissa eljest fridlysta fåglar dä"
-sådant erfordras till förekommande av avsevärd skada i trädgård, eUer’att
oberoende av stadgad fridlysning, avlägsna eller förstöra sådana fågelbon
som blivit byggda i eller på byggnad eller i gård och därigenom förorsaka
olägenhet eller skada, ävensom i dylika bon varande ägg, skall enahanda rätt
tillkomma jämväl de i 1 mom. omförmälda personerna i fråga om där av^oil,?
gård eller trädgård,
^
Innehavare av trädgård, anläggning för fruktodling eller plantskola sbl]
ändock att han där icke äger jakträtt, hava samma rätt att inom anläpfr!
ningen fälla eljest fridlyst hare, som enligt vad därom må vara stadgat Ir
jakträttsinneliavaren medgiven. Sålunda fälld hare tillkomme jakträttsinne
havaren.
IG §.
1 mom. Den som under idkande av lovlig jakt sårar villebråd så, att det
faller å annans jaktområde inom ett hundra meter från gränsen av den ja
gande.? jaktområde, må tillvarataga och behålla villebrådet Är det älg
bjort eller rådjur, må den jagande dock ej från stället bortföra djuret utan
1 nanmro av två ojävnga vittnen och vare han dessutom pliktig att sist å
andra dagen, sedan djuret fälldes, om förhållandet underrätta jakträttslnnphavaren el er den som innehar marlren eller någon av deras folk. Försummar
jaktområde
^^sedd såsom den där olovligt jagat å annans
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Har i annat fah än i 1 mom, avses älg, hjort eller rådjur, som
fin annans jaktområde, vare den
”, ^
skyndsamt underrätta jakträttsinnehavaren eller
den som innehar marken eller någon av deras folk.
17 §
ielS^^kfÄv*;
innehar marken må jakträttsinnehavaren
v it eller cliest idka jakt i gård eller trädgård.
l mai till dess c-rnVlvn
skall ock, .så vitt avser tiden från och med den
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18 §
-iS^jurSt^felMlfXirr
sådant
dju.
^'^2^70^^^ eSrö
förordnar.
gälle
ille följån?ef
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djur än
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m och öm
u-

djur är_ i^ridiy.st.^tnifane'^^o^an'^^ anträffas såsom fallvilt under tid då sådant
I övrigt tillkomme ktten till rållvilt jakträttsinnehavaren.
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19 §.
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Idkas oakt med drivande hnnd å område som är av sådan heskaffpnb^f
att drevet maste aategaa tomma att iuvudsaUigea fmmgå över annanslS
område, oot framgaj av pmstandigteterna uppenbarUgen, att syftet är att
åtkomma villebråd fran sistsagda område, vare ansett som om olovlig jakt
ägt mm.
20 §.
Med skjnt\m.pen eller fångstredskap må icke någon utan tillstånd av jakt
rättsinnehavaren färdas å annans jaktområde annorstädes än å väg som är
upplåten till allmänt begagnande, med mindre av omständigheterna framgår
att det sker i lovliga ärenden och hund, om sådau medföres, hålles kopplad.
21 §.
Lös hund må ej medtagas eller insläppas i annans hägnade jaktpark eller
djurgård; sker det, vare hunden förverkad.
22 §.
Löper hund lös i mark dar villebråd finnes, äge jakträttsinnehavaren eller
hans folk rätt att upptaga hunden. Let åligger den som sålunda upptagit
hund att därom oföxdröjligcn tillsäga hundens ägare eller innehavare eller,
därest denne ej är känd eller icke kan träffas, låta kungöra det i tidning
inom orten. Den som vill återfå upptagen hund lose den med tio kronor
eller, där inom ett år före upptagandet av samma person innehavd hund
blivit hos samma jakträttsinnehavare löst, tjugu kronor jämte för varje gång
ersättning för hundens föda och övriga kostnader. Har ej ägaren eller inne
havaren löst hunden inom åtta dagar efter erhållen tillsägelse om upptagandet
eller inom trettio dagar från det kungörelsen därom blivit införd i tidningen,
vare hunden förverkad. Yill jakträttsinnehavaren hellre taga lösen, vare
hundens ägare eller innehavare skyldig att utgiva sådan enligt förut angivna
grunder, därest talan därom instämmes inom trettio dagar från det hunden
varit att anse såsom förverkad.
Jagar eller ofredar hund, som löper lös, villebråd, vare hundens ägare eller
innehavare skyldig ersätta jakträttsinnehavaren skada som därigenom må
anses ha^m skett å villebrådsbeståndet.
Låter hund, som löper lös och jagar eller ofredar villebråd, sig icke upp■ tagas och framgår av omständigheterna uppenbarligen, att hundens löslöpande
beror på ägarens eller innehavarens vårdslöshet, må under tiden från och
med den 1 mars till och med den 20 augusti jakträttsinnehavaren eller hans
folk döda hunden. Den som sålunda dödat hund skall därom ofördröjlipn
göra anmälan till polisman i orten vid äventyr att eljest icke äga till sitt fre
dande åberopa förhållande som nvss sagts.
23 §.
.
,
Katt som anträffas utanför gård eller trädgård må av jakträttsinnehavaren
eller hans folk saldöst dödas.
1 mom. Orsakas till följd av viss viliebrådsarts utveckling avsevärd skada
å gröda, skog eller plantering ocli kan skadan icke genom rimliga
från markinnohavarens sida förebyggas, förelägge länsstyrelsen jaktrattsinne-
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havarcn att vidtaga clc åtgärder som mu finnas erforderliga i sådant c
seende. Nöroläggande varom nu är sagt må dock ej givas, där anlednlT'
•föreligger till antagande att skadan varder markinnehavaren i hu-vnidsak
gjord. Underlåter jakträttsinnehavaren att ställa sig föreläggandet till eftT"
rättelse, förordne länsstyrelsen, att jakt å området skall genom därtill särsta
utsedd jägare äga rum i ändamål att åstadkomma erforderlig minskning a*
villcbrådsstammen.
^
Villebråd .som efter föreläggande varom sägs i första stycket fälles elW
fångas genom jakträttsinnehavarens försorg tillfälle honom. Villebråd som
fälles eller fångas vid jakt, företagen efter i samma stycke omförrnalt förord
nande och å tid då jakt efter sådant villebråd är i allmänliet tillåten, tillfallÄ
även jakträttsinnebavaren, därest lian gäldar av saken föranledda kostnader
Vill han det ej eller skedde jakten under stadgad fridlysningstid, skall med
villebrådet forfaras på sätt Konungen förordnar. Konungen bestärcine ock
angående ordningen för meddelande av föreläggande och förordnande, som
avses i första stycket.
2 mo}n. Orsakas å gröda avsevärd skada av vildkaniner, må markinti^
bavaren, ändå att jakträtten å marken tillkomnier annan, så ock hans folk där
anställa fångst^aA'- Auldkanin. Vid sådan fångst må icke medföras skjuKapea
eller hund. Fångad Auldkanin tillfälle marhinnehaAmron.
, .
^
^
25 §.
_ Vid jakt å område som innehaves av annan A-are jakträttsinnehavaren skyl
dig ersätta all skada, som å mark, hägnad eller annan egendom förorsakas
vare sig aA' honom själv eller av annan, vilken han giAut lov att jaga eller
av de Aud jakten anAmnda biträden eller hundar.
26 §.
7 mom. Den som vill utöva jakt å annan mark än den han ä"er eller till
avgTft
^ ^ omförmäld brukningsrätt vare pliktig erlägga jaktvårdsT
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^ Till bcAus om att den jagande fullgjort A’ad honom enligt första stycket
aligger skall han yid jakten medföra ett för honom utfärdat jaktkort; och
Aarc han pliktig att vid anfordran uppvisa kortet för polisman eller med polisvi
utrustad ordningsAmkt för jaktbeAmkning, befattningshavare
denriP^
lapptUlsyningsman, stifts jägmästare eller
kn
..pr den som äger, innehar eller vårdar marken eller
‘^kolaiulc den befattningshavare vid domänverket,
UD^rfvlsando l
salunda tillkommande befogenheten att påfoidra
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i 1* § 2 »on., oci 16 §, döda

4u ÄiirÄ

vålden mom nket. För sådant ändamål skola ook använaårde1>W»*i*'
del som enligt vad därom må vara särskilt stadgat skola tiUKrås ntodä
tona.
4 Mom. Konungen äger bestämma jaktvårdsavgifts belopp samt ordningen
för uppbörd, r^ovisning ocb fordelmng av dylika avgifter ävensom för ut^
färdande av jaktkort.
_ 27 §. •
. Å utrikes ort bosatt person mä icke inom. riket idka jakt, med mindre ban
är försedd^ med^ ett ^för honom^ utfärdat jaktpass. Svensk undersåte vare
dock berättigad j‘aga å egen fastighet utau att inuebava jaktpass; ocb skall
sådan rätt även tillkomma utiändsk undersåte i fråga om fastigbet, som ban
förvärvat med Konungens tillstånd eller genom bodelning, arv eller testa
mente. Jaktpass vare ej beller erforderligt för medlem av främmande makts
beskickning eller för norsk lapp__vid utövning av den rättigbet att jaga, som
enligt vad särskilt är stadgat må tillkomma bonom i vissa delar av riket.
Jaktpass utfärdas i den ordning och mot den avgift till jaktvårds fonden
Konungen bestämmer. Passet skall av den jagande vid jakten medföras samt
av honom vid anfordran uppvisas för den som enligt 26 § 1 mom. äger på
fordra uppvisande av jaktkort.
_ 28.§.
Jagar någon olovligt å annans jaktområde, domes till dagsböter. _
Har han därvid fällt, fångat, sårat eller påskjutit älg, hjort, rådjur, bäver,
björn eller lo, eller_ bar jakten bedrivits vanemässigt eller i större omfatt
ning, eller bar vid jakten i strid mot vad (lärom finnes stadgat använts mo
torfordon, motorbåt, maskindrivet fartyg eller bogserad farkost, vare straffet
dagsböter, lägst tjugu, eller fängelse i högst sex månader.
Har olovlig jakt ägt rum inom annans fågeldamm eller har vid dylik jakt
inom annans hägnade jaktpark eller djurgård fällts, fångats, sårats eller påskjutits ^dllebråd som i andra stjmket sägs eller ren eller svan, domes den
jagande till fängelse eller vid synnerligen förmildrande omständigheter till
dagsböter, dock ej under tjugu.
29 §.
1 mom. Såsom olovlig jakt å annans jaktområde skall anses om någon
överträder det i 5 § 2 mom. stadgade förbudet, så ock om någon olovligt ut
övar jakt efter älg varom sägs i 7 §.
__
- r n -u
Har någon å annans jaktområde eller eljest olovligt tillvaratagit fatlviit
eller, där björn, lo eller örn dödats eller fångats, olovligt tillägnat sig djuret,
straffes såsom för olovlig jakt enligt vad i 28 § första stycket sägs.
2 mom. Utövar delägare i allmänning eller annan samfällighet,
sägs i 4 §, å området jakt, som strider mot vad enligt första stycket av nämnda
paragraf är tillåtet eller mot beslut som avses i andra stycket första punkten
av samma paragraf, vare ansedd som hade ban, såsom avses i 24 kap. b b
strafflagen, missbrukat sin rätt i sam fäll igbeton.
^
Överträder ägare av mark, soin ingår i jaktvårclsområde varom iormaies
i 10 §, eller å sådant område eljest jaktberättigad person de anpaende ja' utövningen å området gällande reglerna, straffes med dagsböter.
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Tälles någon till ansvar för förbrytelse varom sägs i 28 eller 29 §, vate vill
bråd som ^n olovligt dödat, fångat eller tillägnat sig eller fall-nlt som 1 ^
tillvaratagit eller, därest det icke kan tillrattaskaffas eller det undergått w
skämning, dess värde förverkat,
Var det annat villebråd än björn, lo eller örn och skedde jakten å ann t
område *111
U-Lllx<lUt,:
än J,i ö y§ ^2 UIU-U^*
mom, sägs bciLLib
samt illcLl
med clLlV
användande
UjilUa-ilUi:; ilv
av Ul.AlflX-Ct
tillåtet JÖ,kt'
jakt- ^Tl
nnK under
iTTirlöT, tid,
+i/-1
itn jakt
int-f efter
ot'+oi' sådant
cnrlnnf villebråd
viII/iTtpSyI år tillåten
ne?
fångstredskap ock
då
ell^
var fallvilfet sådant som enligt bestämmelserna i 18 § tillkommer jakträtt
innehavaren, tillfälle det förverkade denne eller, i fall varom förmäles i oag
2
R+Trr*lrpf. nwirrn
2 Tnnm
mom. •Trvrcfrp
första stjmket,
övriga flplÄrrn.TA
delägare ^i n.llTna.nninfrpn
allmänningen eller eow,ritii‘
samfälliglipf. w*
och, i fall varom sägs i samma moments andra stycke, övriga å iaktvåTr?^^
området jaktberättigade personer.
ITed björn, lo eller örn, som är förverkad, så ock med annat förverkat vil
lebråd, som dödats eller fångats medelst annat jakt- eller fångstredskap ellp"
under annan tid än i andra stycket sägs, ävensom med annat än där
förmält förverkat falhdlt förfares på sätt stadgas i 36 §. Lag samma vaie
beträffande förverkat villebråd, som dödats -eller fångats å område oom tiiös
i 5 § 2 mom.
^
31 §.
1 mo!)!.. Anträffas å bar gärning någon som olovligt jagar å annans jakt
omrpe, må jakträttsinnehavaren eller den som äger, innehar eller vårdar
marken så ock deras folk av den jagande taga förverkat jaktbyte ävensom
till vedermäle och pant, skjutvapen, annan jaktredskap och hundar. Vacl såtill vedermäle och pant må behållas, till dess clen jagande bjuder
ratt lor sig.
Å område där jakträtt tillkommer kronan liksom å de till lapparnas ntpslutande begagnande anvisade områdena tillkomme enahanda rätt polisman
och med polismans befogenhet utrustad ordningsvakt för jaktbevakning även
som personal vid domänverket .samt lappfogde och lapptillsjmingsman.
imSf +v—
till ansvar för olovlig jakt å annans jaktområde
f
Varefter anyo g.,ort sig skyldig till sådan förseelse, vare skjut-
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omTMe^rtll?
0“ äen som olovligt jagar å annans jalthirande
^ ^i^ga- om den som å har gärning beträdes med sådant
S eher 29 8
ärande eller tillägnande, som enligt 16 § 1
för vill-pt .tcy-år 1 7”*
såsom olovlig jakt eller
såsom fS olcvS il
^
stycket skall straffas
a-v sådant falhdlf
fraga är om olovligt tillvaratagande
olovligt tilläfrimni-lfa
bestämmelserna i 18 § tillkommer kronan eller
förmälda personemn Vo^ andra stycket här ovan omrätttn tillkommer anrlfn\^
^
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mot jaktWfsinnebi-f^Tir?^^^^
^
brottslige sig till motvärn
deras folk eller mot i'andra^lf^ T?
innehar eller vårdar marken eller
havare då nlLn U .w! ^tyclmt av samma moment omförmäld befattningstaga v;d han åtko^Tntt
gärningen eller av honom
vedermäle och pant domes
som må kvarhällas till
i högst två år.
’
fängelse i högst sex månader eller straffarbete
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to^tindra lKnor och va^t
våidsav^t eller avgift för iaJttpass. ^
^
togata fastställda iakt-
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böter från och med fem till och med tre hundra kronor
strattet
Visar den som blMt angiven för underlåtenhet, varoin säe-R i n«e+fK.c.r."
ende^stycke. sist^der tre^e dagen från det angivelsen blev honom kuS
hos aHagaren, att han vad tiden for förseelsen innehade gällande iakS
eUer ^aktpass, och giva omständigheterna vid handen, att förseelsen haft sS
grund 1 förbiseende, vare fri fran ansvar.
33 §.
Uraktlåter någon i fall som avses i 16 § 2 mom. att fullgöra där stadgad
underrättelseplikt, straffes med dagsböter, där ej å förseelsen följer straff
enligt allmänna strafflagen.
Bryter någon mot vad i 17 § är föreskrivet, böte från och med fem till och
med tre hundra kronor.
överträder någon förbud som är stadgat i 19 § första eller andra stycket eller
20 y§ uuii
b\)
och a,i
är Kj
ej Aui^jcciöcii
förseelsen iiLL
att tlij&e
anse jjiiöum
såsom uiuviig
olovlig jant
jakt a
å annans jaKlomracle,
jaktområde,
TT'Q'tt rtrtl-1
—^
TT___
1 r
straffes med böter från
och med tio +ilT
till och med tre hundra
kronor. Var
det
i fall som avses i 19 § första stycket älg, hjort eller rådjur, som skrämdes,
motades eller lockades, må böterna ej sättas lägre än femtio kronor.
.34 §Allmän åklagare äge fÖra talan i fråga om olovlig jakt å område som av
ses i 5 § 2 mom. så ock å förbrytelser om vilka förmäles i 31 § 2 mom. samt
33 § första stycket denna lag.
Sker intrång i kronans, menighets eller allmän inrättnings rätt eller över
trädelse ^av de angående jaktkort eller jaktpass meddelade föreskrifterna, äge
allmän åklagare att föra talan därom; och skall i fråga om mark som står
under domänverkets förvaltning rätt att föra talan om sådant intrång till
komma jämväl revirförvaltare vid detta verk.
I övrigt må förbrytelse mot denna lag ej åtalas av allmän åklagare, där
den^ej av målsägande angives till sådant åtal.
Såsom målsäga.Tidp. nnlio't. flplinn Iqo- oIt-ciIV tö
eller innehavare
ager
fråga
männingen eller samfälligheten samt, beträffande jaktvårdsområde varom sägs
i 10 §, ägare av i området ingående mark eller å området eljest jaktberättigad
person.
Innefatta föreskrifter rörande förvaltningen, av allmänning, samfällighet
eller jaktvårdsområde tillika bestämmelse enligt adlkeii rätten att beivra mtrång i jakträtten eller överträdelser i fråga om jaktutövningeii skall tillkom
ma viss person, vare sådan bestämmelse ■ gällande.
35 §.
Vad i 17 kap. 11 § rättegångsbalken förordnas om dem som gå rättens eller
Konungens bcfallningshavandes bud och ärende, gUlle ock om befattningshavare,
som har att öva tillsyn å efterlevnaden av denna lag.
U^—SS002d. 8vensk förfaitninossamlino 1937, Nr 274—2S4.
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36 §.
1 viom. Åjv böter som ädömas enligt denna lag ävensom av behållna fx
säljningssnmman av föiAmrkat villebråd eller fallvilt, varom sägs i 30 8
stycket, eller av belopp som jämlikt första stycket i sagda paragraf
i stället för dylik egendom tillfälle hälften jaktvårdsfonden och återstoä
kronan.
Efter enahanda grund skall fördelas vad som må finnas i behåll av försäl’
ningssumman för egendom som jämlikt bestämmelserna i 31 § 1 mom. tred'
stycket är förbruten, sedan panthavarc njutit tillgodo sin panträtt enligt sam
ma paragraf.
Saknas tillgång till böternas gäldande, skola de förvandlas enligt allmia
lag.
ö"
2 7}w?n. Eär i beslag taget djur som avses i denna paragraf är underka'L-it
förskämning må det, sedan syn och värdering hållits av två ojäviga män*<iv
beslagaren försäljas på lämpligt sätt.
’
Annan förverkad eller förbruten egendom som avses i denna paragraf skall
försäljas å offentlig auktion; dock att, där föibrutct rodskap utgöres av sK^t,
vapen eller är sådant sojn icke må användas till jakt eller fångst, med delsarama
skall förfaras på sätt Konungen bestämmer.
37 §.
Yacl enligt bestämmelserna i 18, 29, 30, 31 och 36 §§ gäller om öra skall
i tillämpliga delar avse jämväl olovlig tillägnclse eller förstörelse av örns äsre
eller bo,
^
38 §.
Om jakt å område som är avsatt till nationalpark så ock beträffande svenska
och norska lappars rättighet att jaga i mssa delar av riket gälle vad särskilt
är stadgat.
^
§•
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1938, dock att
dels vad i 8 § andra, stycket stadgas skall tillämpas jämväl å ser\’itut, som
uppkommit fore den dag lagen trätt i kraft; skolande i nämnda lagrum föiesknvna tid av ferntio år räknas från sagda dag,
«els vad lagen innehåker om skyldighet att för rätten att utöva jakt hava
erlagt jaktvardsavgift ej skall tillämpas förrän frän, och med den 1 maj 1939,
dels pek under tiden till och med den 31 mars 1930 vid bekämpande av
tillampas lagen den 15 juni 1935 om rätt i vdssa fall till jakt å
1939
’
sistuamnda lag upphöra att gälla från och med den i april
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Genom denna lag upphävas i övrigt
lagen den 8 november 1912 om rätt till jakt,
med a^vie^ndel olovligt iaganT.''
vis?o htva
bekräfS ätit ^ ^
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lidrsamligcn att efterrätta. Till yttermera
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i
I

Ib

Stockholms slott den 3 juni 1938.
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