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tijoijijjiOni lindrad lydelse av 26 § 2 mom. lagen den 3 juni 1938 (nr 274)
I
jatt;
given Stockholms slott den 21 maj 19^8.
li?ii!l}l!!iSVilGUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes
mun g, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit gott förordna,
teÉ!fei 26ii§ 2 mom. lagen den 3 juni 1938 om rätt till jakt skall erhålla ändrad
03 åpTiiielEié på sätt nedan angives.
•!”
26 §.
■»,.
htom. Från skyldighet att erlägga jaktvårdsavgift äro befriade:
5*l?*^Hionungen och medlemmar av det kungliga huset;
j^efen för Konungens hovjägerisfat i avseende å jakt som av honom på
ikitiiKéöhngens uppdrag utövas å kronans områden;
kai^^Ilt!^érsonal vid domänverket samt lärare och elever vid skogshögskolan och
5|släroverken i avseende å jakt som enligt gällande bestämmelser av dem
¬ eras nämnda egenskap utövas å kronans områden;
lyensk eller norsk lapp vid utövning av den rättighet att jaga, som enligt
I särskilt är stadgat må tillkomma honom i vissa delar av riket;
ierson, som är bofast i trakterna ovan odlingsgränsen inom Norrbottens
[^^Västerbottens län eller i den del av Jämtlands län, som Konungen befnBiiimmer, vid jakt med snara;
péfson, tillhörande den bofasta kustbefolkningen, vid den jakt efter säl
SV;sjöfågel, som nämnda befolkning jämlikt 13 § må idka utan tillstånd;
[ik

)erspn som enligt 27 § är skyldig utlösa jaktpass.
övrigt---------- omförmälda djur.
------------------

penna lag träder i kraft den 1 januari 1949.
pet alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
iräfta låtit.
Stockholms slott den 21 maj 1948.

^

GUSTAF.
(L. S.)

Drdbruksdepartementet.)
\ Riksdagens sbrivolso 1948: 143.
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Per Edvin Sköld.

