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Förord 

Utredningen om Ålands första 25 år i Europeiska unionen har 
genomförts av Ålands fredsinstitut i samarbete med ÅSUB på 

uppdrag av Ålands landskapsregering. Sex rapporter har publicerats 
under åren 2020 – 2021 och de återstående delarna publiceras i början 
av 2022. Utredningen har fördjupat kunskapen i frågor om folkom-
röstningarna som föregick det slutliga beslutet om medlemskap för 
Finland och Åland, om deltagande och inflytande, effekterna av EU 
på lagberedningen, befolkningsförändringar, betydelsen för ekonomin 
och sist men inte minst om miljöarbetet.

Bland de tidigare publicerade rapporterna finns rapporten ’EU:s 
miljörätt – grus i maskineriet eller katalysator på Åland?’ (Rapport från 
Ålands fredsinstitut nr 1 – 2021) där Petra Granholm ger en skildring 
av utvecklingen i centrala frågor såsom vatten, avfall, biologisk mång-
fald och miljöskydd inom ramen för Finlands och Ålands medlemskap 
i EU. 

Nu publiceras rapporten ’Vårjaktens ständiga relevans i Ålands EU-
relation’ där Linn Simonsson ger oss en djupare förståelse om frågans 
bakgrund och betydelse i det åländska samhället och för självstyrelsen. 
Rapporten kan ses som en fallstudie som följer upp flera av de tidigare 
rapporterna om EU:s påverkan på Åland och om självstyrelsens rela-
tion till unionen. Hur kommer det sig att frågan om den traditions-
bundna vårjakten på ejder, en relativt liten sak på ett sätt, har blivit ett 
bestående friktions- och irritationsmoment från tiden för medlemska-
psförhandlingarna i början av 1990-talet till år 2020 då EU-domsto-
len kom med sin senaste dom i frågan? Ejderns närvaro i den åländska 
skärgården har blivit en symbol - både bildligt och bokstavligen - för 
Åland, skriver författaren. Det är anmärkningsvärt hur våra mänskliga 
känslor, tankar och förhoppningar gestaltas genom den vackra ejdern. 

Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör, Ålands fredsinstitut

Projektledare



Förkortningar

AX  Åland
EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
FACE  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU
FI  Finland
FR  Framställning
JVF  Jaktvårdsförening
LR  Ålands landskapsregering
Llt  Lagtingsledamot
NU  Näringsutskottet
SLU  Sveriges lantbruksuniversitet
STU  Stora utskottet
IUCN  International Union for Conservation of Nature
ÅFS  Åländsk författningssamling
   Författningsnumret anges inom parentes med kolon mellan årtal och nummer.  
   Lagändringar skrivs med snedstreck mellan årtal och nummer.
ÅUS  Åländsk utredningsserie

Europeiska gemenskaperna (EG) byter namn till Europeiska unionen (EU) 1993 i samband med 
Maastrichtfördragets antagande.1 Förkortningen EU används genomgående i rapporten.

Vårjakt och vårfågeljakt används ibland i referensmaterial synonymt vilket orsakar viss förvirring då 
det riskerar att framstå som att samtliga flyttfåglar jagas på våren.2 Den åländska traditionen heter vår-
jakt (mer specifikt vårjakt på hane av ejder) och används genomgående i rapporten.

Ålands landsting byter namn till Ålands lagting den 1 januari 1993. Lagting används genomgående 
i rapporten. Ålands landskapsnämnd byter namn till landskapsstyrelsen den 1 januari 1952 och blir 
slutligen landskapsregeringen (LR) den 1 juni 2004. Ålands landskapsregering används genomgående 
i rapporten.

Figur- och tabellförteckning

Figur 1   Veckans Wilén - "Vår jakt?" illustration av Jonas Wilén
Figur 2   Ejderns rödlistning
Figur 3   Villkor för beviljande av jakt och fastställande av jaktsäsonger enligt art. 7 fågeldirektivet
Figur 4   Villkor för beviljande av undantag enligt art. 9.1 c fågeldirektivet
Figur 5   Tidslinje

Tabell 1  Huvuddrag i parternas inlagor inför C-344/03
Tabell 2  Huvuddrag i parternas inlagor inför C-217/191

1 Utrikespolitiska institutet 2020.
2 Harberg 2019; Harberg, Jägare och skärgårdsbor 2018, 13.
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Inledning

Sjöfågeljakt. 14 dagar i början på maj månad. 
2000 hanar av ejder.3 Vårjakten, den åländ-

ska traditionen har engagerat, motiverat, berört 
och upprört både på Åland och i EU. Här är den 
åländska vårjaktens första 25 år i EU.

”Jägarkåren är, med all rätt, upprörd, man 
anser sig lurade på de löften som en gång 
gavs att det inte skulle vara någon fara för 
vårfågeljaktens framtid. Hur blev det så 
här? Ja, det är frågor som många har ställt 
sig och ingen har väl de rätta svaren.”4

Vårjakten är en fråga där Åland har valt att föra 

3 Ålands landskapsregering 2019, 1.
4 Hemställningsmotion nr 49/2005-2006, argu-

ment för fortsatt vårjakt (Ltl Brage Eklund, 
3.4.2006).

en egen linje gentemot EU. Det har inneburit 
en stor och arbetsam satsning både beträf-
fande de resurser som investerats och den kun-
skap som utvecklats för att försvara och bevara 
den åländska traditionen. Som motpart i frå-
gan har EU-kommissionen inte delat Ålands 
uppfattning utan menar att vårjakten står i strid 
med bestämmelserna i fågeldirektivet och inte 
uppfyller villkoren för att utgöra ett undan-
tag. Under de första 25 åren av åländskt EU-
medlemskap har vårjakten varit föremål för EU-
domstolens granskning två gånger; år 2005 och 
2020. Genom de två överträdelseförfarandena, 
sju mandatperioder och olika sammansättnin-
gar av regeringar har bevarandet av den åländ-
ska vårjakten fortsatt att vara en fråga som en-
gagerat Ålands landskapsregering. Vårjakten har 
kommit att bli en symbolfråga som ligger ålän-
ningarna varmt om hjärtat.

Figur 1: Veckans Wilén - "Vår jakt?" av Jonas Wilén. 
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Syftet med förevarande utredning är att 
kartlägga och beskriva vårjaktens ständiga rel-
evans i Ålands EU-relation under de första 25 
åren av åländskt EU-medlemskap. Studien tar 
sitt avstamp i det ovanstående citatet ”hur blev 
det så här” och ställer frågan:

• Hur har processen kring vårjakten ut-
vecklats från tiden vid Ålands inträde i 
EU år 1995 till det senaste avgörandet 
i EU-domstolen år 2020?

För studiens syfte ställs även ett antal delfrågor:

• Hur gick det till när frågan om vårjak-
ten behandlades inför Finlands och 
Ålands anslutning till EU? 

• Hur har EU-domstolen tolkat vårjak-
tens förenlighet med fågeldirektivet?

• Hur har den åländska jaktlagstift-
ningen gällande vårjakten, utvecklats 
genom åren? 

Målsättningen med kartläggningen är att pre-
sentera en samlad översikt om processen kring 
vårjakten, frågans roll inom den åländska vilt-
förvaltningen och de arbetsresurser som Ålands 
landskapsregering investerat i att bevara och 
försvara den åländska traditionen. Förevarande 
rapport presenterar således inte en fullständig 
djupgående redogörelse av parternas samtliga 
förekommande argument i frågan.

Rapporten baseras primärt på officiella doku-
ment från Ålands landskapsregering: förordnin-
gar, beslut, förvaltningsplaner, förslag, officiella 
uttalanden, kommentarer samt korrespondens 
med EU kommissionen och Finlands regering. 
Vidare har dokument från icke-statliga organ-
isationer, tidigare forskningsrapporter, domar 
från EU-domstolen och protokoll från plenum 
i Ålands lagting utgjort referensmaterial. Viss 
korrespondens och kommunikation med nyck-
elpersoner har förekommit i samband med läsn-

ing av det skriftliga materialet men kommunika-
tionen har inte enskilt utgjort grund för studien. 
Vidare hölls ett digitalt och öppet arbetssemi-
narium i februari 2021 där studien presenterades 
och diskturerades.5 Det som framkommer i rap-
porten är således rapportförfattarens förståelse 
av kommissionens tolkningar, EU-domstolens 
avgöranden och landskapsregeringens syn som 
den framgår av textmaterialet. 

Författaren vill även rikta ett varmt tack till de 
personer som på olika sätt bidragit med kunskap 
och erfarenheter i frågan. Därtill riktas ett sär-
skilt tack till Jonas Wilén, som lånade ut en av 
sina illustrationer av vårjakten till att figurera i 
rapporten och Niclas Nordlund som lånade ut 
flertalet vackra naturfotografier på ejdrar för an-
vändning under seminariet. 

Inledningsvis presenteras i kapitel 2 en kort 
beskrivning av objektet för den åländska vårjak-
ten - tillika den gemensamma naturresursen som 
parterna arbetar för att förvalta - sjöfågeln ejder. 
Därefter presenteras i kapitel 3 EU:s fågeldirektiv 
som satt ramen för frågans utveckling. Ett särskilt 
fokus läggs på de i frågan centrala artiklarna, till 
vilket kommissionens och EU-domstolens tolkn-
ing av de allmänna principerna och undantags-
villkoren ges ett stort utrymme. Därefter följer 
i kapitel 4 en kortare historisk beskrivning av 
den åländska vårjakten som tradition och hur en 
föreningsorganisation utvecklats parallellt med 
Ålands viltförvaltning. Som kärnan i studien, pre-
senteras kartläggningen av processen kring vår-
jakten och dess relevans under 25 år av åländskt 
EU-medlemskap. I kapitel 5 följer en samman-
fattande diskussion av studiens forskningsfrågor 
samt en avslutning i kapitel 6.

5 Arbetsseminarium del 4 om miljö och vårjakt 
finns på fredsinstitutets YouTube-kanal. Ålands 
fredsinstitut 2021.
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honor.9 Detta har lett till att populationsstruk-
turen förändrats med en minskad andel honfågel 
och det har även noterats ett sämre häckning-
sutfall. Anledningen till ett minskat häckning-
sutfall är inte helt utrett, men en delorsak tros 
vara störningar från predatorer - ju mer utsatt 
en ö är, desto mindre benägen är en hona till 
att häcka. 10 Människans närvaro verkar å andra 
sidan inte störa ejdern, utan snarare tvärtom. På 
öar med turism har människans närvaro funger-
at avskräckande för havsörnen vilket även un-
derstöds av studier på andra fågelarter än ejder, 
såsom sillgrisslor. 11 Vidare lever ejdern huvud-
sakligen på blåmusslor och viss forskning pekar 
på en försämrad kondition hos ejderhonorna 
till följd av sämre kvalitet och tillgång på mus-
selbestånd i Östersjön. Det bedrivs forskning på 
begränsade områden som delvis har noterat en 
förändring i musselbeståndet vid förhöjd vat-
tentemperatur under vintern, men det har å an-
dra sidan inte noterats några storskaliga negativa 
trender. 12 En annan faktor som belysts i sam-
manhanget är bristen av vitamin B1, tiamin, hos 
fåglar i kustområden och som konstaterats med-
föra skador i nervsystemet vilket leder till ökad 
överdödlighet samt reproduktionsstörningar. 13 

2.1.1. Rödlistning
Den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) 
har tagit fram kriterier för att bedöma konsekven-
ser av eventuell exploatering och som ger en prog-
nos för artens framtida utveckling, en s.k. ”rödlis-
ta” över arter på global nivå. Även om rödlistade 
arter inte automatiskt ges ett lagligt skydd, anses 
rödlistan utgöra ett viktigt verktyg och underlag 

9 Östersjöcentrum Stockholms Universitet 2021 
och Ekroos, o.a. 2012, 87.

10 Öst, o.a. 2018.
11 Hentati-Sundberg, o.a. 2021.
12 Waldeck och Larsson 2013; Se webinarium ”Bal-

tic Breakfast: hotade sjöfåglar - problem och åt-
gärder”. Kjell Larsson, Mikael Kilpi och Olof 
Olsson 2021. Se även Östersjöcentrum Stock-
holms Universitet 2021.

13 Mörner, o.a. 2017.

2. Ejder - Somateria Mollissima

Ejdern är en sjöfågel, närmare bestämt en 
dykand, som häckar längs kusten och i 

skärgårdar i bland annat Östersjön, Kattegatt 
och Skagerack. Tidig vår beger sig ejdern till 
sina häckningsområden och parning sker fram-
för allt i slutet på februari till och med maj. När 
honan kommit till sitt häckningsområde letar 
hon omedelbart boplats och oftast återvänder 
honan till samma ö som föregående år. Boplat-
sen byggs på marken, i en skreva, under en buske 
eller i högt gräs. Ejdern tenderar undvika större 
öar till förmån för mindre öar, kobbar eller skär 
i syfte att undvika fyrfota rovdjur. Flyttningen 
tillbaka till övervintringsområden sker från sep-
tember till november.6 

Ejdern karaktäriseras, förutom sina distinkta 
dova lockrop, av att ha en kort hals, stort hu-
vud och en kraftig kilformad näbb. Det är enkelt 
att särskilja hanen från honan på grund av deras 
olika dräkt. Hanen (guding) är övervägande vit 
med svarta kroppssidor och huvudet är vitt med 
svart hjässa och grön nacke. Honan (åda) är brun 
med mörk tvärvattring.7

2.1. Populationsutveckling och hot 
Ejderns population ökade fram till mitten av 
1990-talet men därefter vände trenden och 
under de senaste 10 åren har populationen i 
Östersjöområdet minskat med 50 procent. Den 
nedåtgående trenden har noterats som likvärdig 
i både Sverige och Finland, medan den inte ans-
es vara lika negativ i Danmark och Tyskland.8 

Anledningen till den negativa utvecklingen är 
delvis osäker, men tros vara orsakad av samver-
kande faktorer. Det största hotet mot ejdern är i 
dagsläget havsörnen och markpredatorer såsom 
mink och mårdhund som framför allt är de pred-
atorer som länsar boplatser och dödar häckande 

6 SLU Artdatabanken u.d.
7 SLU Artdatabanken u.d.
8 SLU Artdatabanken u.d.
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för prioriteringar inom naturvården.14 
De nationella rödlistorna bedömer artens pop-

ulationsutveckling inom landets egna gränser, 
därav kan en nära hotad (NT) art vara rödlistad i 
Finland men livskraftig i andra länder. 

På den globala rödlistan är ejdern från 2018 
nära hotad (NT)15

15 och i Europa är ejderns pop-
ulationstrend angiven som minskande och lis-
tad från 2015 som sårbar (VU)16

16. På den sven-
ska rödlistan är ejdern i dagsläget från 2020 
listad som starkt hotad (EN)17

17 och på den finska 
rödlistan från 2019 är ejdern starkt hotad (EN)18

18.

14 The International Union for Conservation u.d.
15 BirdLife International 2018.
16 BirdLife International 2015.
17 SLU Artdatabanken u.d.
18 Finlands Artdatacenter 2019.

Figur 2: Ejderns rödlistning. Illustration av BirdLife International med tillägg från rapportförfattaren för utredningens syfte.



Rapport från Ålands fredsinstitut 1–202210

Vårjaktens ständiga relevans i Ålands EU-relation

respektive art- och habitatdirektivet, utgör till-
sammans grunden för EU:s naturvårdspoli-
tik och sammantaget erhåller således ett stort 
antal livsmiljöer, växt- och djurarter ett särskilt 
skydd i samtliga medlemsstater. De arter som 
listas har ett strikt skydd från olika störning-
ar och dödande. En allmän lagstiftning beträf-
fande jakt finns inte på EU-nivå, utan regleras 
av medlemsstaterna själva. 

Huruvida jakt är förenlig med direktivens 
olika krav har varit en ständigt återkommande 
fråga och har genom åren lett till ett flertal 
ärenden och överträdelseförfaranden21

21. I mån-
ga konfrontationerna på att kommissionen och 
medlemsstater har olika tolkningar av direktivets 
tillämpning. Med anledning därav, har kommis-
sionen utfärdat ett antal rapporter och förtydli-
ganden i syfte att vägleda medlemsstater i tolk-
ningen av direktiven och dess implementering 
i nationell lagstiftning. Dessa vägledningar ut-
gör således inga rättsakter, utan syftar endast till 
att återspegla kommissionens åsikter. Det bör 
poängteras att den slutgiltiga tolkningen av ett 
direktiv avgörs av EU-domstolen. 

För denna studie är fågeldirektivet i särskilt 
fokus och nedan följer en översikt av, utifrån frå-
gan om vårjakten, huvudreglerna samt de vikti-
gaste artiklarna.

3.1. Målsättning och huvudregler 
Den övergripande målsättningen med fågeld-
irektivet är att bevara naturligt förekommande 
fågelarter, deras bon och ägg samt deras livs-
miljöer inom hela unionens territorium.22

22 Di-

21 Vid en utredning om överträdelse, är proceduren 
uppdelad i två olika faser: Den första fasen är in-
formell och benämns som EU-pilot vilket innebär 
att kommissionen tar kontakt med medlemsstaten 
och begär om mer information och förtydligan-
den i ärendet. Den andra fasen är mer formell och 
inleds när kommissionen anser att medlemsstaten 
inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-rätten, 
först skickas en formell underrättelse och därefter 
ett motiverat yttrande. European Commission 
u.d.

22 Rättspraxis har fastslagit att medlemsstaterna är 
skyldiga att skydda arter av vilda fåglar som före-

3. Fågeldirektivet

I Europa förekommer över 500 olika vilda 
fågelarter naturligt i de olika medlemsstater-

nas fauna. I takt med en ökad urbanisering och 
expanderande transportnät, intensifierat fisk-
eri, jord- och skogsbruk samt användning av 
bekämpningsmedel har arternas naturliga hab-
itat fragmenterats och tillgången till föda min-
skats. Flyttfåglar kan endast skyddas med hjälp 
av gränsöverskridande samarbeten. I syfte att 
säkerställa arternas bevarande beslutade därför 
EU:s medlemsländer att införa särskilda sky-
ddsåtgärder för en långsiktig förvaltning av de 
gemensamma naturresurserna. Mot den bak-
grunden, antogs i april 1979 enhälligt en av de 
äldsta av rättsakterna inom miljö: fågeldirek-
tivet.19

19  
Direktivet ämnar ge särskilt hotade fåglar och 

flyttfåglar skydd då habitatförlust och en risk 
för vissa arters utrotning är de allvarligaste ho-
ten mot bevarandet av unionens gemensamma 
bestånd av vilda fågelarter. Direktivet upprättar 
därför specialskyddsområden (SPA) som bildar 
ett nätverk av de särskilt skyddsvärda område-
na för dessa arter. Fågeldirektivet gäller för vilda 
fåglar, bon, deras ägg och livsmiljöer. 

I maj 1992 kompletterades lagstiftningen 
genom art- och habitatdirektivet20

20 med målet 
att främja den biologiska mångfalden av andra 
djurarter genom bevarande och förbättring av 
naturmiljön i Europa. Kärnan i art- och habi-
tatsdirektivet är Natura 2000, ett nätverk av sär-
skilt skyddade områden i hela EU. Idag ingår 
samtliga SPA i Natura 2000. Art- och habitat-
direktivet omfattar både den vilda floran, faunan 
och naturtyper.

Dessa två naturvårdsdirektiv, fågeldirektivet 

19 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 
om bevarande av vilda fåglar. Direktivet i sin ak-
tuella lydelse ändrades i november 2009.

20 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter.
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således ingen allmän presumtion mot jakt, var-
ken inom eller kring Natura 2000-områden. 
Kommissionen noterar att en hållbar jakt tvär-
tom kan generera positiva effekter för både bev-
arandet av habitat i och kring dessa speciellt 
skyddade områden. Däremot belyser kommis-
sionen att betydande mänskliga aktiviteter kan 
riskera att utgöra en tillfällig störning på områ-
det vilket vidare leder till minskade möjligheter 
för jakt.29

29 Därav anses det lämpligt att, inom 
Natura 2000-områden, beakta proportionalitet-
sprincipen vid beslut om jakt.30

30 Tillika är det 
viktigt att förstå varför det skyddade området 
tagits med i Natura 2000 då målsättningen och 
skälen, utgör grunden till de speciella förvalt-
ningsåtgärder som antagits för att bevara områ-
dets livsmiljöer.

 Kommissionen menar att det rimligen kan 
förväntas att personer som utnyttjar natur-
resurser - såsom vilda fåglar - också erkänner sitt 
ansvar för att säkerställa att deras aktiviteter är 
hållbara och inte riskerar en arts framtida bev-
arande. Jakt inom Natura 2000-områden anses 
vara en förvaltningsfråga bäst avgjord på loka-
lnivå, i enlighet med en framtagen förvaltning-
splan för att säkerställa att målsättningen för 
området är förenlig med de olika mänskliga ak-
tiviteterna på området. Vidare förordar kommis-
sionen införandet av jaktfria zoner, då det enligt 
forskning visat sig attrahera ett större bestånd 
av fåglar vilket i sin tur ökat jaktmöjligheterna i 
närliggande områden.31

31 
I fågeldirektivets artikel 5 och 6 stadgas det 

grundläggande förbudet mot jakt och handel 
med skyddade fåglar samt att medlemsstaterna 
ska vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett 
system för skydd av de föreskrivna fågelarterna. 

Undantagsbestämmelser ger möjlighet till 
flexibilitet och anpassning för lokala förhålland-
en och vissa aktiviteter som normalt är förbjud-

ska kommissionen 2008, 4.
29 Europeiska kommissionen 2008, 9-10.
30 Europeiska kommissionen 2008, 10.
31 European Commission 2013, 10.

rektivet stadgar att medlemsstaterna har en sky-
ldighet att med beaktande av ekonomiska krav 
och rekreationsbehov vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bibehålla populationen av 
de fågelarter som omfattas av direktivet på en 
nivå23

23 som svarar särskilt mot ekologiska, veten-
skapliga och kulturella behov, eller för att åter-
upprätta populationen av dessa arter till denna 
nivå.  Bevarandeinsatserna omfattar förvaltning, 
skydd, kontroll och skötsel av fågelarterna samt 
att fastställa regler för exploatering av dem.24

24

I direktivet finns bilagor som bland annat in-
nehåller bestämmelser om vissa fågelarter för 
vilka särskilda åtgärder ska vidtas då dessa ar-
ter anses särskilt hotade och är känsliga för 
förändringar i deras livsmiljö.25

25 I bilaga II finns 
föreskrivet att andra fågelarter får jagas under 
förutsättning att medlemsstaterna säkerställer 
att jakten inte äventyrar insatserna för att bev-
ara arten i dess naturliga utbredningsområde.26

26 
Vad gäller den åländska vårjakten, återfinns 

ejdern i fågeldirektivets bilaga II, del B och inne-
bär att ejdern endast får jagas i de medlemsstater 
som finns markerade i bilagan,27

27 vilket innefat-
tar Finland och således Åland. 

I fågeldirektivets artikel 3 och 4 stadgas om 
skydd och bevarandeåtgärder för livsmiljöer. 
Bestämmelserna lägger grunden för systemet 
för särskilt skyddsvärda områden (SPA) som nu-
mera omfattas av Natura 2000. Inom dessa om-
råden tillåts flera former av användning, såsom 
jordbruk, fiske, jakt eller för rekreation. Fågel-
direktivet medger hållbar jakt på vilda fåglar 
som en rättmätig verksamhet; jakt innebär sto-
ra kulturella, sociala, ekonomiska och miljömäs-
siga fördelar i flera delar av unionen.28

28 Det finns 

kommer inom hela unionens territorium, därmed 
inte enbart de arter som förekommer inom en 
medlemsstats nationella territorium. Se dom 
C-247/85, punkt 6.

23 Art. 2 fågeldirektivet.
24 Art. 1 fågeldirektivet.
25 Se art. 4 fågeldirektivet.
26 Art. 7 fågeldirektivet.
27 Art. 7.3 fågeldirektivet.
28 Se ingressen punkt 10 i fågeldirektivet; Europei-
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återvändandet till häckningsplatserna eller un-
der häckningsperioderna. EU-domstolen har 
fastslagit en tolkning i fråga om den sistnämnda, 
vilket innebär att medlemsstaterna ska garantera 
ett fullständigt skydd av de berörda arterna vid 
fastställande av jaktsäsong.37

37 

3.2.1. Jakt får inte äventyra insatserna för 
bevarandet av arterna i deras  

utbredningsområde
Principen innebär att jakt inte får utgöra ett be-
tydande hot mot de ansträngningar som görs 
i syfte att bevara de jaktbara arterna. Det är 
medlemsstaternas ansvar att säkerställa att den 
jakt som bedrivs är förenlig med målsättnin-
garna om att säkerställa att populationsnivåer-
na av de berörda arterna hålls på en tillfredsstäl-
lande nivå samt att insatserna för bevarandet av 
arternas utbredningsområde inte äventyras.38

38 
Avgörande för bedömningen om principen, är 
det aktuella fallet; den geografiska omfattningen 
och karaktären av bevarandeinsatserna.39

39

Vad gäller utbredningsområde innebär det en 
arts hela utbredning inom unionen, det är således 
inte begränsat till den enskilda medlemsstat som 
beviljar jakt. Det är framförallt viktigt vad gäller 
flyttfåglar då ett hårt jakttryck på en art längs 
dess flyttväg, kan påverka insatserna för bevar-
ande av arten i andra medlemsstater.

3.2.2. Förnuftigt utnyttjande
Ett centralt begrepp i direktivet är förnuftigt ut-
nyttjande vilket inte ges en närmare definition, 
men som givits sin tolkning genom Ramsarkon-
ventionen, prejudikat från EU-domstolen och 
vägledande rapporter från kommissionen.40

40 

37 Se dom C-182/02.
38 Begreppet gynnsam bevarandestatus finns inte 

med uttryckligen i fågeldirektivet men har sedan 
tillkomsten av habitatdirektivet 1992 kommit att 
bli underförstått i kraven i artikel 2.

39 European Commission 2008, 17.
40 Se Europeiska kommissionen 2008, 17-23; Ram-

sarkonventionen 1971; The Ramsar Convention 
Secretariat u.d.

na32

32 kan tillåtas om det kan uppstå eller före-
ligger särskilda problem eller situationer. När 
det gäller beviljande av undantag kan konstat-
eras att både kommissionen och EU-domstolen 
är stränga och restriktiva i sin tolkning. Två ar-
tiklar är särskilt i fokus när det kommer till att 
göra undantag från de nämnda huvudreglerna: 
artikel 7 vilket ger en uttrycklig grund för jakt 
förutsatt att en medlemsstat tillämpar de angi-
vna principerna respektive artikel 9 som är den 
mest centrala undantagsbestämmelsen och ger 
möjligheten till ett begränsat och särskilt mo-
tiverat undantag förutsatt att de listade villkoren 
är uppfyllda.  

I det följande presenteras de två undan-
tagsmöjligheterna samt dess allmänna principer 
och villkor som ska iakttas vid beviljande av jakt. 

3.2. Undantag enligt artikel 7
 De arter som upptas i direktivets bilaga II får 
jagas i enlighet med nationell lagstiftning under 
förutsättning att hänsyn tas till dess population-
snivå, geografiska spridning och reproduktion 
inom unionen. Vidare är det medlemsstaternas 
ansvar att säkerställa att eventuell jakt inte även-
tyrar insatserna för bevarandet av arterna i deras 
utbredningsområde.33

33

För att få göra undantag krävs att medlemssta-
terna kan säkerställa att jakt sker i enlighet med 
nationella bestämmelser, överensstämmer med 
principerna om förnuftigt utnyttjande och en 
ekologiskt balanserad kontroll av arterna samt att 
jakten inte äventyrar artens bevarande,34

34  fram-
för allt i fråga om flyttfåglar. 35

35

Vidare ska medlemsstaterna särskilt beakta 
att de arter som jagas, inte jagas under häcknin-
gens olika stadier eller uppfödningssäsongen.36

36 
Angående flyttfåglar, ska dessa inte jagas under 

32 Exempelvis i enlighet med art. 5 och 6 fågeldirek-
tivet.

33 Art. 7.1 fågeldirektivet.
34 Art. 7.4 fågeldirektivet.
35 Art. 7.4 3 st; European Commission, 2008, 11.
36 Art. 7.4 fågeldirektivet.
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Figur 3: Villkor för beviljande av jakt och fastställande av jaktsäsonger enligt art. 7 fågeldirektivet. Modifierad av för-
fattaren på basis av EU-kommissionens förlaga.

Jakt, såsom uttag av vilda djur, ska enligt kom-
missionen ses i en bredare kontext om hållbart 
nyttjande av resurser. Det anses allmänt vederta-

Härigenom har betydelsen av förnuftigt utny-
ttjande ansetts vara förenlig med hållbart nyt-
tjande i fråga om bevarandet av naturresurser. 
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arters bestånd inte minskar, är den allmänna 
strategin inom viltvård att hitta det hållbara jak-
tuttaget; ett uttag av en art som i omfattning inte 
omöjliggör ett återställande genom naturliga 
processer. Således är jaktuttaget direkt beroende 
av överlevnadsnivå och reproduktionstakt.

Vid diskussioner om fastställande av jaktuttag 
påtalar kommissionen behovet av statistik och 
övervakningsmekanismer i syfte att säkerstäl-
la att artens nyttjande hålls på en nivå som inte 
påverkar arten eller ekosystemet negativt. För 
det fall att det saknas tillförlitlig information om 
en arts utveckling, bör medlemsstater avstå från 
att bevilja ett uttag.44

44

Relaterat till jakt är frågan om viltvård vilket 
innebär åtgärder som syftar till att förbättra lev-
nadsvillkoren för vilda djur genom bland an-
nat predatorkontroll, minskad illegal jakt, bät-
tre näring och tillgång till föda, färre sjukdomar 
och mindre skador samt förbättrade livsmiljöer. 
God viltvård bör enligt förnuftigt utnyttjande ta 
hänsyn till såväl jaktbara som icke jaktbara ar-
ter och till ekosystemet i sin helhet anser kom-
missionen. En korrekt tillämpad viltvård främjar 
bestånden betydligt och har förmågan att balan-
sera en minskad population - på grund av ett år-
ligt jaktuttag - mot positiva effekter av en högre 
reproduktionstakt och/eller lägre dödlighet.45

45 
Begreppet gynnsam bevarandestatus finns inte 

uttryckligen med i fågeldirektivet men har sedan 
tillkomsten av habitatdirektivet 1992 kommit 
att bli underförstått i kraven i artikel 2 fågeld-
irektivet. De principer som ligger till grund för 
målsättningen i fågeldirektivet är desamma som 
för habitatdirektivet. Definitionen för gynnsam 
bevarandestatus ges i art- och habitatdirektivet,46

46 
och innebär i korthet att en arts bevarandestatus 
kan anses vara gynnsam när artens population-
sutveckling visar att den på lång sikt kommer att 
förbli en livskraftig del av sin livsmiljö och att 

44 European Commission 2008, 20.
45 Europeiska kommissionen 2008, 21-22.
46 Art. 1 art- och habitatdirektivet.

get att naturresurser innehar existentiella såväl 
som användningsvärden och är av grundläggan-
de betydelse för samtliga medlemsstater, ekon-
omier, kulturer och välbefinnandet hos union-
ens folk. Ett förnuftigt utnyttjande innefattar 
således inte enbart jakt, utan omfattar annan 
mänsklig aktivitet såsom fågelskådning, forskn-
ing och personer som allmänt rör sig i naturen 
och njuter av djurlivet. Alla har en rättighet att 
nyttja naturresurserna, under förutsättning att 
rättigheten utövas på ett ansvarsfullt sätt. Ett 
hållbart nyttjande av naturresurser ska därför ske 
på ett sätt och i en utsträckning som inte leder 
till en långsiktig minskning av biologisk mång-
fald, varigenom dess potential att tillgodose nu-
varande och kommande generationers behov 
och förväntningar bibehålls.41

41 
Kommissionen konstaterar att ett förnuft-

igt utnyttjande i förhållande till jakt innebär ett 
hållbart jaktuttag som beaktar att en arts pop-
ulationsnivå hålls i linje med dess gynnsamma 
bevarandestatus.42

42

Som tidigare nämnts, har flyttfåglar ett spe-
ciellt viktigt skydd med anledning av deras ut-
bredningsområde och flyttvägar. Mycket for-
skning har riktat in sig på sjöfåglar, då dessa 
fåglars beteende och ekologi är annorlunda. De 
flesta sjöfåglar är långflyttare; de övervintrar i 
våtmarker i subtropiska och tropiska områden 
samt häckar på olika platser i norra Europa. 
Med anledning av dessa arters flockbeteenden 
kan betydande störningar uppstå med anledn-
ing av jakt. Däremot kan inte jakt sägas alltid 
orsaka störningar för vilda fåglars överlevnad. 
Kommissionen menar att det avgörande är när 
jaktuttaget sker, ett litet uttag under våren när 
populationen generellt sett ligger på den lägs-
ta nivån under året kan få oproportionerliga ef-
fekter på populationens struktur om arten har 
ett spritt flyttbeteende.43

43 För att säkerställa att 

41 United Nations, 1992, 4.
42 Europeiska kommissionen 2008, 17-18.
43 European Commission 2008, 19.
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ges möjlighet att upptäcka förändringar i artens 
bevarandestatus. Det bör även ingå en bedömn-
ing av jaktuttaget och dess betydelse för utveck-
lingen av en arts population.50

50

Kommissionen noterar även att om den og-
ynnsamma bevarandestatusen inte beror på jakt, 
kan en överenskommelse med jaktorganisation-
er om ett jaktstopp utgöra ett starkt incitament 
för intressenter - däribland jägarna - att samar-
beta för återställandet av artens gynnsamma bev-
arandestatus. En sådan överenskommelse kan, i 
kombination med ett program av åtgärder för 
bevarande av beståndet utgöra en viktig strategi. 
Avgörande är dock att sådana jaktstopp förstås 
som tillfälliga och inte att det per automatik led-
er till ett permanent jaktstopp.51

51

Ett förnuftigt utnyttjande av naturresurser 
förutsätter att det finns kunskap och informa-
tion, både bland jaktorganisationer och i sam-
hället. Jägarna är de främsta beskyddarna av jak-
tområden och kommissionen menar att de bör 
vara informerade om hur viktigt det är med ar-
tidentifiering, metoder, aktuell jaktlagstiftning 
samt rapportering. Vidare är det av avgörande 
betydelse att olagliga aktiviteter, såsom illegal 
jakt, förstås som att det strider mot principen om 
förnuftigt utnyttjande och riskerar att skada jak-
tverksamhetens gemensamma rykte. Kommis-
sionen noterar att jägarna är de främsta besky-
ddarna av jaktområden och menar att det ligger 
i deras långsiktiga intresse att ta avstånd från 
sådana aktiviteter.52

52

3.2.3. Ekologiskt balanserad kontroll
Principen ges ingen explicit förklaring i direk-
tivet men enligt kommissionen ska principen 
främst gälla förvaltning som syftar till att bev-
ara fågelarter. 53

53

50 Europeiska kommissionen 2008, 23.
51 European Commission 2008, 23.
52 European Commission 2008, 24.
53 Kommissionens vaga tolkning är att ”det åttonde 

skälet i ingressen till fågeldirektivet antyds dock 
att det kanske inte i första hand åsyftar utnyt-
tjande i rekreationssyfte utan förvaltning av popu-

artens naturliga utbredningsområde inte min-
skar, samt att det finns en tillräckligt stor livs-
miljö för att arten ska bibehållas.47

47

Vad gäller begreppet livskraftig, menar kom-
missionen att det innebär mer än att en art anses 
ha en stabil population. En stabil population är 
endast en del i att påvisa att en art innehar säk-
er bevarandestatus. Andra, yttre faktorer såsom 
konkurrens från andra arter, för stora uttag eller 
minskade livsmiljöer kan påverka populationer 
negativt och leda i värsta fall leda till en utrot-
ning av arten, även om arten i sig har en positiv 
populationsutveckling.48

48

För det fall att en art anses ha ogynnsam bev-
arandestatus, och även om jakt i sig inte är an-
ledningen till densamma, anser kommissionen 
inte det berättigat att utsätta arten för ett jak-
tuttag. I vägledningen till fågeldirektivet be-
tonar kommissionen däremot att även om ett 
tillåtande av jaktuttag på en art med ogynnsam 
bevarandestatus inte är att rekommendera, kan 
beviljande av jakt skapa ett starkt incitament för 
viltvård och därigenom bidra till målet att slut-
ligen återställa populationens gynnsamma bev-
arandestatus.49

49 Det är ett viktigt element i ar-
gumentationen som Ålands landskapsregering 
fört fram i sitt försvar av den åländska vårjak-
ten, vilket kommer belysas i efterföljande avs-
nitt. Kommissionen understryker att jakt inte 
kan anses vara hållbar för det fall att en popu-
lation påvisar en negativ trend såvida den inte 
ingår i en förvaltningsplan som omfattar bev-
arandet av livsmiljöer och andra åtgärder som 
slutligen kommer att vända trenden. En sådan 
förvaltningsplan bör omfatta både centrala och 
perifera populationer eftersom dessa kan inneha 
en avgörande betydelse i den process där arter 
anpassar sig till miljöförändringar. Därtill måste 
det i kombination med en förvaltningsplan fin-
nas ett program för övervakning, för att det ska 

47 Europeiska kommissionen 2008, 22-23.
48 Se fotnot 37 i Europeiska kommissionen 2008, 

22.
49 European Commission 2008, 22.
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3.3. Undantag enligt artikel 9
Som ovan beskrivits, inrättar fågeldirektivet ett 
komplext system i syfte att skydda unionens vil-
da fåglar. När medlemsstater beviljar undantag-
sjakt måste de ta hänsyn till flera kriterier, såväl 
geografiska, miljömässiga, klimatmässiga och 
biologiska faktorer samt artens reproduktion och 
naturliga dödlighet. Underlaget ska uttryckligen 
hänvisa till de villkor, skäl och krav som undan-
taget måste uppfylla.57

57 Det är medlemsstaterna 
som innehar bevisbördan och ansvarar för att på 
ett tydligt och tillfredsställande sätt motivera 
sitt undantagsbeslut. Syftet bakom formkraven58

58 
är att underlätta för kommissionens övervakn-
ing samt att det säkerställs att undantagen blir 
begränsade och enbart beviljade i konkreta, en-
skilda fall och när det anses vara absolut nöd-
vändigt.59

59

En av de mest centrala artiklarna i frågan om 
vårjakten är undantagsbestämmelsen i artikel 
9. Det är en väl diskuterad artikel med ett antal 
viktiga begrepp och principer som varit föremål 
för tolkning i EU-domstolen ett flertal gånger.

En grundläggande förutsättning för undantag 
i enlighet med artikel 9 är att undantaget upp-
fyller det överordnade villkoret om att det ” inte 
finns någon annan lämplig lösning”60

 60 samt att 
undantaget sker med anledning av:

a. 1) hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet, 2) hänsyn till flygsäkerheten, 
3) att förhindra allvarlig skada på skog, 
gröda, boskap, vatten och fiske eller för 
4) att skydda fauna och flora 

b. i vissa utbildnings- och forskningsän-
damål eller

c. att undantag medges för att under 
strängt kontrollerade förhållanden och 

gående genomgång av nyckelbegreppen ”häckn-
ingsperiod och återvändande till häckningsplat-
serna” se European Commission 2014.

57 Se dom C-60/05, punkt 25.
58 Se närmare art. 9.2 fågeldirektivet.
59 European Commission 2008, 42.
60 Art. 9.1 fågeldirektivet.

Kommissionens tolkning av principen om 
ekologiskt balanserad kontroll innebär att de vid-
tagna åtgärderna - med beaktande av artens 
bevarandestatus - ska vara sunda ur ekologisk 
synvinkel samt vara proportionerliga till det 
problem som ska lösas. Det innebär enligt kom-
missionen att hänsyn även måste tas till andra 
aspekter såsom att kontrollera ett balanserat de-
mografiskt utnyttjande, att inte eliminera ett 
överskott av en åldersgrupp eller ett kön. Det är 
viktigt att kontrollera att effekterna av jakt inte 
leder till obalans i ekosystemet genom att en 
arts tillväxt främjas eftersom det saknas naturlig 
konkurrens.54

54

3.2.4. Fullständigt skydd
EU-domstolen har i praxis slagit fast att andra 
och tredje meningen i artikel 7.4 är utformade 
för att upprätta ett system för fullständigt sky-
dd under perioder då arters överlevnad är som 
mest hotad. Principen innebär att medlemssta-
terna ska säkerställa att den fastställda jaktsä-
songen inte innebär någon överlappning mellan 
jaktperioder eller häcknings- eller återflyttning-
sperioder samt att jakten inte har en spridning 
av inlednings- och avslutningsdagar. Eftersom 
fågeldirektivet ålägger medlemsstaterna att fre-
da arter under deras tid för uppfödning och un-
der häckningens olika stadier,55

55 är tolkningen av 
när denna period börjar och avslutas av särskild 
betydelse. Kommissionen konstaterar i sin vä-
gledning att häckningsperiod omfattar den pe-
riod under vilken en art lägger och ruvar ägg 
fram till dess att ungfåglarna inte längre är ber-
oende av sina föräldrar. Särskilt betonas att flyt-
tfåglar är fredade under tiden för återvändandet 
till häckningsplatserna; en årlig händelse där fly-
ttfåglarna återvänder - i en eller flera etapper - 
från övervintringsområdet.56

56

lationer i syfte att bevara fågelarter”, se Europei-
ska kommissionen 2008, 24.

54 Europeiska kommissionen 2008, 25.
55 Art. 7.4 fågeldirektivet.
56 European Commission 2008, 26, 28. För mer in-
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Vad gäller den åländska vårjakten har landska-
psregeringen beviljat jakten med hänvisning till 
artikel 9.1 c som således är fokus för förevarande 
rapport. 

på selektiv grund, tillåta fångst, hål-
lande i fångenskap eller annan för-
nuftig användning av vissa fåglar i litet 
antal.

Figur 4: Villkor för beviljande av undantag enligt art. 9.1 c fågeldirektivet. Modifierad av författaren på basis av EU-
kommissionens förlaga.
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ning. EU-domstolen har emellertid klargjort att 
kriteriet inte kan anses vara uppfyllt när jakt ”i 
onödan” sammanfaller med en period som mo-
tiveras som särskilt skyddsvärd enligt fågeldirek-
tivet.65

65 EU-domstolen understryker att det ans-
es särskilt viktigt att medlemsstaterna kan påvisa 
att det finns tvingande skäl som motiv för un-
dantagsjakten.66

66 Det måste finnas objektiva ver-
ifierbara faktorer samt tekniska och vetenskap-
liga överväganden som motiverar ett undantag 
med anledning av att det inte finns någon an-
nan lämplig lösning. Kommissionen betonar 
särskilt att beviljande av undantag inte ska vara 
ett systematiskt förfarande, utan ska föregås av 
en bedömning av varje enskilt fall och baseras på 
vetenskapliga rön med ingående undersökning-
ar av artens population och med beaktande av 
rådande omständigheter.67

67

3.3.2. Strängt kontrollerade förhållanden  
och selektiv grund

Syftet med villkoret - som delvis kan verka över-
flödigt med tanke på alla de precisa formkrav 
som krävs för att få göra undantag enligt artikel 
9 - var enligt kommissionen att skapa en uttry-
cklig hänvisning till att jakten ska genomföras 
med en striktare begränsning och kontroll mot 
vad som annars förmodligen hade varit fallet. 
Strängt kontrollerade förhållanden förutsätter 
ett sorts system med individuella tillstånd samt 
att det görs strikta tidsmässiga, geografiska och 
personliga kontroller. 

Andra delen i villkoret, selektiv grund, inne-
bär att jakten ska vara mycket specifikt inriktad; 
omfatta en viss art eller rent av ett visst kön eller 
ålder av en specifik art. Det ska även vara säker-
ställt att risken för förväxling är minimal samt 
att inte andra arter som inte omfattas av undan-
tagsjakten störs.68

68

65 Se dom C-182/02, punkt 39.
66 Europeiska kommissionen 2008, 46-47.
67 Europeiska kommissionen 2008, 48.
68 Europeiska kommissionen 2008, 64.

3.3.1. Inte f inns någon annan lämplig lösning
Det överordnade villkoret innebär att 
medlemsstater måste påvisa att det inte finns 
någon annan lämplig lösning.61

61 Kommissionen 
menar att en bedömning huruvida villkoret är 
uppfyllt kan anses vara tredelad; 

1. Vad är det för problem eller speciell 
situation? 

2. Finns det några andra lämpliga lösn-
ingar? 

3. Om det finns det, kommer det att lösa 
problemet eller den speciella situation 
som avses med undantaget? 

Till att börja med krävs att problemet eller situa-
tionen omfattas av en av tidigare nämnda anled-
ningar, a-c. Ett undantag enligt artikel 9 kan en-
dast ses som en sista utväg och argumenten för 
att andra lösningar inte är lämpliga måste vara 
solida.62

62 En lösning kan därför inte anses vara 
olämplig enbart på grund av att det skulle med-
föra större olägenheter, eller innebära ett ändrat 
beteende hos dem som gagnas av ett undantag. 
Kommissionen belyser sitt resonemang med 
hänvisning till en EU-dom från 1996, beträf-
fande fångst av fåglar för rekreationsbehov, där 
EU-domstolen finner att ”djupt rotade vanor” 
inte per automatik gör andra lösningar olämp-
liga.63

63 I samma dom noterar generaladvokaten i 
sitt förslag till avgörande att det på miljöområ-
det kan vara tvunget att vissa personer ändrar sitt 
handlande för de allmännas bästa. Därtill un-
derstryker generaladvokaten att verksamhet som 
anses hävdvunnen eller är en del av historisk och 
kulturell tradition inte - i sig – är tillräckligt för 
att motivera ett undantag från fågeldirektivet.64

64

Beträffande jakt i rekreationssyfte, är detta kri-
terium kopplat till frågan om förnuftig använd-

61 Europeiska kommissionen 2008, 43.
62 Europeiska kommissionen 2008, 45.
63 Se dom C-10/96, punkt 21 och 22.
64 Se LRBPO och AVES, förslag till avgörande 

av generaladvokat Nial Fennelly, mål C-10/96, 
föredraget den 7 november 1996, punkt 36.
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på en tillfredsställande nivå, anses inte heller 
villkoret vara uppfyllt för den jakt som beviljats 
med stöd av undantagsbestämmelsen.74

74 Därav 
framstår det som särskilt svårt att motivera un-
dantagsjakt på en art som har en ogynnsam bev-
arandestatus.

EU-domstolen har fastslagit att ett jaktuttag 
som understiger en procent av den årliga död-
ligheten för den berörda populationen kan ans-
es utgöra ett litet antal. Däremot betonar EU-
domstolen att den angivna procentenheten inte 
är rättsligt bindande utan bygger på ett yttrande 
från ORNIS-kommittén75

75 och ska ses som en 
referens. 76

76 Tills dess att vetenskapligt bevisma-
terial talar för motsatsen utgör kommitténs yt-
trande referensmaterial vid bedömning om un-
dantag enligt 9.1 c, detta med anledning av det 
vetenskapliga värde som kommitténs yttranden 
anses utgöra.77

77

74 Se dom C-60/05, punkt 25.
75 ORNIS-kommittén assisterar kommissionen i 

implementeringen av fågeldirektivet, se art. 16 
fågeldirektivet. Kommittén består av företrädare 
för medlemsstaterna.

76 Se bl.a. domar C-79/03, punkt 41 och C-344/03, 
punkt 53-54.

77 Europeiska kommissionen 2008, 60-61.

3.3.3. Förnuftig användning
I avsnitt 3.2.2 beskrivs förnuftigt utnyttjande 
som en av de grundläggande principerna till 
fågeldirektivet och frågan uppkommer således 
huruvida förnuftig användning kan likställas 
med det föregående. På engelska används ”use” 
genomgående; wise use respektive judicius use. 
Ordvalen skiljer sig åt mellan olika språk, men 
sammantaget drar kommissionen slutsatsen att 
det innebär en form av exploatering. Däremot 
har EU-domstolen fastslagit att oavsett even-
tuell bibetydelse av exploatering, så måste det 
vägas mot betydelsen av begreppet förnuftig; 
ansvarsfull, gott omdöme och återhållsamhet.69

69

Begreppet förnuftig användning ges ingen ex-
plicit definition i direktivet, annat än att det kan 
omfatta fångst och hållande i fångenskap av vis-
sa fåglar,70

70 utan har kommit att tolkas genom 
framför allt rättspraxis. EU-domstolen har fast-
slagit att jakt i rekreationssyfte kan jämställas 
med förnuftig användning71

71 men däremot utgör 
inte jakt per automatik en förnuftig användn-
ing. Jakt kan inte anses vara förnuftig för det fall 
att det inte går att garantera att den berörda ar-
tens population bibehålls på en tillfredställande 
nivå.72

72

3.3.4. Litet antal
Beträffande litet antal, tolkar EU-domstolen 
kriteriet som att ett litet antal inte är ett abso-
lut kriterium utan syftar till bevarandet av ar-
tens reproduktionsförmåga och populationens 
totala nivå.73

73 Kriteriet anses vara relativt och det 
avgörande är att antalets storlek inte äventyrar 
artens gynnsamma bevarandestatus. Saknas det 
en garanti för att den berörda arten bibehålls 

69 Europeiska kommissionen 2008, 57-58.
70 Art. 9.1 c. fågeldirektivet.
71 Se bl.a. domar C-262/85, punkt 38; C-247/85, 

punkt 7; C-118/94, punkt 21 och C-182/02, 
punkt 11.

72 Se domar C-182/02, punkt 17 och C-60/05, 
punkt 32.

73 Se dom C-252-85, punkt 28; Europeiska kom-
missionen 2008, 58.
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för de obesuttna som inte ägde någon mark eller 
hade fiskerättighet då de hade samma rätt som 
markägare att jaga säl utomskärs.79

79

Vid sidan av säljakten var fågeljakt ytterligare 
en kompletterande näring. Från början användes 
nät, såsom vid fiske och säljakt, men det övergick 
i slutet på 1700-talet till skjutvapen.80

80 Jakträt-
ten på sjöfågel var beroende av fiskerätten och 
därmed begränsad till markägare. I allmänhet 
jagades sjöfågel om vårarna och bland de vanli-
gaste arterna kan nämnas ejder, storskrake, kni-
pa, vigg, svärta och alfågel. Vid sidan om själva 
jakten var insamling av ägg och dun vanligt. I 
början på 1900-talet höjdes oroade röster för ett 
minskat sjöfågelbestånd och kritik riktades mot 
sjöfågeljakten och äggsamlandet.

Engagemanget växte i skärgården och lokala 
initiativ utvecklades för att tillvarata naturens 
resurser och säkra sjöfågelbeståndets tillväxt, 
vilket belyses ytterligare i avsnitt 4.2.81

81 

4.1.1. Hävdvunnen kulturtradition 

”Försvinner vårjakten - och vi vet att be-
tydande krafter arbetar i en sådan riktning 
- är det inte bara en djup och hävdvunnen 
kulturtradition som går ur tiden. En stor 
och mycket viktig trivselfråga, inte minst i 
vår skärgård, utgår då också, vilken inte har 
något ringa värde när det gäller trivselas-
pekterna och också möjligheterna att driva 
vettig regionalpolitik ute i skärgården. Det 
blir definitivt inte lättare att sörja för infly-
ttning och en positivare utveckling av in-
vånarantalet i dessa kommuner om vårjak-
ten elimineras.”8282

82 

Vårjakt på hane av ejder (guding) - eller vet-
taskytte83

83 - är en syssla med gamla anor på 

79 Hårdstedt 2008, 271, 299-301, 307-309 och 361-
363; Harberg, Jägare och skärgårdsbor 2018, 3-10.

80 Kulves och Harberg 1971, 61-62.
81 Hårdstedt 2008, 309; Harberg, 2018, 12-13.
82 Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-

gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Lars Wiklöf, 3.5.2001).

83 Eller i vardagstal att ”fara ut med vettarna”. Exem-
pelvis benämns det inte alltid som vårjakt, utan 

4. Vårjakt på Åland

För att beskriva hur vårjakten kommit att bli 
en symbolfråga för Åland, är det nödvändigt 

att titta närmare på delar av den historiska bak-
grunden som omger vårjakten. Kapitlet inleds 
med en kortare beskrivning av vårjakten som 
tradition och dess position i den åländska vilt-
förvaltningen. Därefter följer ett avsnitt med en 
översikt av hur frågan om vårjakten behandlades 
inför EU-inträdet och som kärna i rapportens 
kartläggning följer ett avsnitt med en beskrivn-
ing av hur vårjakten sedermera har utveck-
lats efter Ålands EU-anslutning. Ett speciellt 
fokus läggs på den korrespondens som land-
skapsregeringen har fört med kommissionen i 
samband de två överträdelseförfarandena vilket 
även givit kontexten för de lagändringar som har 
gjorts i den åländska jaktlagstiftningen.

4.1 ”Vår jakt”
Havet har alltid präglat Åland och ålänningar-
nas leverne. På fasta Åland dominerade jord-
bruket som viktigaste näring men även fiske, 
sjöfart och handel har varit speciellt viktiga 
näringar. I skärgården var fisket av stor betydelse 
då jordägandet gav tillgång till fiskevatten och 
de s.k. obesuttna78

78 hölls på så sätt utanför fis-
ket. Fram tills 1800-talet hade jakt inte en sär-
skilt framträdande roll då de största villebråden 
sedan länge varit borta, om inte väldigt sällsyn-
ta. Vidare var det först efter 1789 som bönder-
na gavs rätten att jaga på sina egna marker, in-
nan dess hade jakträtten tillfallit adeln som ett 
gammalt privilegium. Säljakten har funnits se-
dan urminnes tider och var av avgörande roll 
för försörjningen. Sälen jagades med hjälp av 
nät, innan skjutvapen hade utvecklats tillräck-
ligt för att kunna användas för ändamålet. Det 
var en viktig kompletterande näring, framför allt 

78 Människor som inte ägde mark. Under 1800-talet 
öppnades dock möjligheten för obesuttna att fiska 
på djupare vatten.
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fandet har landskapsregeringen ställt sig posi-
tiv till att bevilja bidrag till jaktvårdsföreningar 
för fällor och viltvårdande insatser såsom preda-
torkontroll av exempelvis mink och mårdhund.

Traditionen har kommit att ta sig flera kul-
turella uttryck i det moderna åländska samhället 
och det syns inte minst i det stigande värdet på 
vettar och antalet skönlitterära och konstnärli-
ga verk samt fotoböcker som målande beskriver 
essensen av vårjakten på olika sätt. Många verk 
belyser jaktens historiska koppling till skärgård-
slivet, den åländska identiteten och vackra foto-
skildringar visar upp den harmoniska och mäk-
tiga - men ändå jordnära - naturupplevelsen i 
sig.89

89 Det faktum att frågan om jakt engager-
ar det åländska samhället illustreras även i sat-
irteckningar som fångar in aktuella lokala dis-
kussioner. Emellanåt har uppmärksamheten 
riktats mot vårjakten och skildrat komplexiteten 
i frågan på både kontroversiella och hyllade 
sätt.90

90 Vidare finns det en vilja att försöka bevara 
de olika inslagen i vårjakten, i form av att före-
viga de klassiska recepten för att tillaga sjöfågel 
genom olika kokböcker samt Ålands jakt- och 
fiskemuseum vars basutställning visar en inblick 
i den åländska naturen och dess jaktkultur.91

91 

4.2 Lokala initiativ och samverkan 
Vårjakten har varit en företeelse som den åländs-
ka jägarkåren organiserat sig runt. Det har länge 
beskrivits som en form av belöning för allt ar-
bete som jägarna bedrivit på frivillig basis ute i 
skärgården. Även om inte alla delat den roman-
tiska återgivningen av vårjakten, har det mesta 
av det lokala motståndet varit lågmält och vår-
jakten har setts som ett privilegium för ålännin-
gar som tar ansvar för viltvården. 

ändring av jaktlagstiftningen, 1994-95, nr 35, 6.
89 Se exempelvis Stenroos, et al., Vårjakt på Åland, 

2014; Eriksson, Åland 1-25 maj, 1994; Eriksson 
och Lobråten, Åland, vårt Åland, 2021.

90 Se Wilén, Veckans Wilén 2010-2015, 2020, 
32-33; 42-432; 88-89 och 219; Wilén, Veckans 
Wilén 2016-2020, 2021.

91 Ålands jakt- och fiskemuseum u.d.

Åland. Det är en tradition som har sina röt-
ter i skärgårdssamhällets struktur, där en 
förutsättning för att jaga var att skydda och vår-
da. Från början var vårjakten något som var för-
behållet den bofasta befolkningen och där vikten 
och betydelsen av viltvård var ett naturligt inslag 
i en tradition som lärdes ut i generationer. Det 
tog sig uttryck i att man - i regel - endast jagade 
hanar, fredade områden i innerskärgården, lärde 
sig förnuftig jakt där allt tas tillvara (även dun 
och fjädrar) samt att det lades stor vikt vid rovd-
jursbekämpning.84

84

Metoden och tillvägagångssättet för jakten 
- allt från laddningen av patronerna, placerin-
gen av vettarna till själva tillvaratagandet av fäll-
da fåglar - beskrivs ofta på ett precist och nog-
grant sätt.85

85 Det är vanligt förekommande att 
det finns olika variationer som betonar den loka-
la särprägeln genom en koppling till en specifik 
åländsk kommun. Såsom vid tillagning av gud-
ing, då det ofta läggs till på vilket vis tillagningen 
sker i en specifik kommun.86

86

Beträffande rovdjursbekämpning (eller pred-
atorkontroll), var ett viktigt incitament möj-
ligheten till rovdjurspremie. Det fungerade även 
som en informationskanal för landskapsregerin-
gen eftersom det gav en överblick av de berörda 
arternas utveckling. Men med åren minskade in-
tresset för premien och slutligen upphävdes la-
gen87

87 som obehövlig den 1 oktober 1995 med 
motiveringen att punktinsatser för predatorkon-
troll är mer ändamålsenligt.88

88 Sedan avskaf-

heter just vettaskytte, med anledning av att man 
faktiskt lockar till sig fåglarna och det således 
skiljer sig från annan jakt. Se Stenroos, et al. 2014, 
98-99.

84 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 49-51; Sten-
roos, et al. 2014, 109.

85 För mer information om vårjaktens tillvä-
gagångssätt och historia se bland annat Stenroos, 
et al., Vårjakt på Åland, 2014.

86 Exempelvis ”på Brändövis” eller ”på Vårdövis” etc.
87 Lagen om rovdjurspremier i landskapet Åland 

(1972:22).
88 Den senaste gången det fanns upptaget i land-

skapsregeringens budget var 1989, men någon yt-
terligare information om varför intresset minskat 
framgår inte. Landskapsstyrelsens framställning, 
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För att trygga sjöfågelstammarna togs initiativ 
med åtgärder, ett av de främsta därav - och idag 
bestående - är Ålands fågelskyddsförening som 
grundades 1927 med syfte att arbeta för sky-
ddandet av fåglar inom landskapet Åland samt 
att bedriva fågelforskning.96

96 Med sitt säte i Ma-
riehamn, fungerade föreningen som huvudor-
ganisation för lokala föreningar ute i de andra 
åländska kommunerna.97

97 

En viktig hörnsten i föreningarnas arbete var 
att samordna och upprätta fredningsområden.98

98 
Föreningens representanter tog kontakt med 
jaktinnehavarna på områden och genom loka-
la överenskommelser fredades vissa områden, 
som var viktiga för häckningen, från jakt. Där-
till beslutades om intensifierad predatorkon-
troll och att det även utfördes en egen tillsyn 
över skyddsområdena, i syfte att se till att öve-
renskommelserna efterlevdes.99

99 Målsättningen 
var att trygga sjöfågelns häckning samt att ar-
ter skulle få ytterligare spridning utöver det sky-
ddade områdets gränser.

4.2.1 Organisation och viltförvaltning
Den 15 juli 1953 bildades Ålands jaktvårds-
förbund.100

100 Verksamheten bestod främst av att 
bedriva viltvård och skytteverksamhet, infor-
mationsspridning, utbildning samt att ta initi-
ativ och komma med utlåtande i jaktfrågor till 
landskapsregeringen. Förbundet finansierades 
huvudsakligen genom landskapsbidrag från jak-
tkortsmedel. Ålands landskapsregering hade, 

1937, 6.
96 Mer om föreningens uppkomst och dess första 

10 verksamhetsår finns att läsa i publikationen 
Ålands fågelskyddsförening 30/3 1927-1937.

97 Lönegren, Ålands fågelskyddsförening - Ett 
tioårigt arbete för fågelskydd och fågelforskning, 
1937, 6-9.

98 Lönegren, Ålands fågelskyddsförening - Ett 
tioårigt arbete för fågelskydd och fågelforskning, 
1937, 10-11.

99 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 52-53.
100 Ett tidigare och mer kortlivat initiativ var ”Ålands 

jaktvårdsförening” som bildades 1881 men up-
phörde 1903. Föreningen arbetade bland annat 
med att minska rovfåglar samt betalade ut pre-
mier. Se Hårdstedt 2008, 308.

“I vårglädje och kärleksyra slå fåglar ned 
vid de utlagda vettarna i tro att komma 
in bland likar. Men stämningen övergår i 
tragedi. Skotten knalla. Mitt i kärleksyran, 
mitt i vårglädjen kommer döden, barmhär-
tig om skott och död följas åt, obarmhär-
tig, om offret sårat söker rädda livet för att 
i ensamhet invänta befrielse från lidandet, 
eller i bästa fall, genom någon barmhärtig 
rovfågels eller något rovdjurs mellankomst. 

Bland det besuttna skärgårdsfolket träf-
fas mången, vilken är varmt intresserad för 
fågeln och dess trivsel, ävensom söker tryg-
ga dess tillvaro, men denna strävan motver-
kas ofta av att löst folk, utan hemortsrätt 
och ansvarskänsla uppträda som marodör-
er, vilka genom äggande och tjuvskytte 
omintetgöra vad den, som besitter jord- 
och jakträtt, strävat till.”92

92

I början på 1900-talet noterade människor som 
vistades ute i skärgården att sjöfågelbestån-
det hade minskat. Världskrig och efterföljande 
kristid hade satt spår i fågellivet på Åland och 
medfört en allt för intensiv jakt, oförsynt äg-
gande93

93 och ofredande under fåglars häckning-
stid. Det blev en början för en lokal folkrörelse 
där målsättningen var att samtala och intressera 
människor för att bevara sjöfågeln som en del i 
den åländska faunan.94

94 Ålands skärgård beton-
ades som en del i det globala nätverket av fåglar 
och genom att framhålla hur brist på respekt till 
jaktlagar och fågellivet i sig även riskerar att få 
långtgående konsekvenser för möjligheten att 
leva och verka i skärgården fick initiativet grog-
rund. En risk som särskilt belystes, utöver den 
minskade möjligheten till näring och källa till 
inkomst på grund av ett minskat jaktuttag, var 
att med en utdöende skärgårdsflora och fauna 
sker en parallell minskning av turistströmmen.95

95

92 Ur Lönegren, En blick över Ålands fågelvärld 
1937, 42.

93 Äggande, eller insamling av ägg, är att plocka ägg 
från bo av vilda fåglar.

94 Hårdstedt 2008, 309; Harberg, 2018, 12-13.
95 Lönegren, Ålands fågelskyddsförening - Ett 

tioårigt arbete för fågelskydd och fågelforskning, 



Rapport från Ålands fredsinstitut 1–2022 23

Vårjaktens ständiga relevans i Ålands EU-relation

sig vara praktiskt svårt för föreningarna att fullt 
sätta sig in i komplicerade jaktfrågor och hålla 
remisstider samt att få föreningarna att sluta upp 
kring en enad ståndpunkt. I april 1996 skickades 
en anhållan från två föreningar till landskap-
sregeringen om en önskad centralorganisation. 
Vid en remissrunda var åtta föreningar positiva 
respektive tre negativa och på basis därav tillsatte 
landskapsregeringen i januari 1997 en kommitté 
för att utarbeta ett förslag på centralorganisation. 
Resultatet blev ett förslag till Ålands jakt- och 
viltvårdsdelegation; bestående av representan-
ter från jaktvårdsföreningarna, skogsbruket, 
jordbruket och fritidslivet. Förslaget förverkli-
gades dock aldrig och landskapsregeringen har 
betonat att ett initiativ måste tas av jägarna och 
förankras i jaktvårdsföreningarna om det i fram-
tiden ska förverkligas. 105

105 
År 1995 övergick Ålands landskapsregering 

till ministeransvar vilket gav till följd att tjän-
stemännens formella, juridiska ansvar överfly-
ttades och det övergripande ansvaret för jakt-
frågor blev i regel den minister106

106 som ansvarar 
för näringsfrågor.

I ca. 25 års tid behandlades jakt- och natur-
vårdsfrågorna på Åland av samma instans vilket 
skilde sig från organisationen i resterande Fin-
land där miljö- och naturvårdsfrågor var under-
ställt miljöministeriet och där jakt hört till jord- 
och skogsbruksministeriet. Men 1999 skedde 
ytterligare en förvaltningsreform på Åland och 
jakt och viltvård blev en egen enhet under skogs-
bruksbyrån, underställd näringsavdelningen.107

107 
Vid den nya enheten inrättades en ny tjänst 

105 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 155-158.
106 Vid den tiden var benämningen för minister, 

landskapsstyrelseledamot.
107 Byrå och enhetsindelningen ska kunna beslutas 

genom landskapsförordning och därför vara mer 
flexibelt i syfte att kunna anpassa förvaltningen 
efter de behov som finns. Den resterande delen 
av dåvarande miljövårdsbyrån blev underställd 
social- och miljöavdelningen och blev en del av 
miljöbyrån. Landskapsstyrelsens framställning, 
Ny lagstiftning om landskapsstyrelsens allmänna 
förvaltning 1996-97, nr 19, 2, 8.

som idag, en övervakande och verkställande 
roll men höll annars en relativt låg profil i jak-
tfrågor.101

101 Jaktvårdsförbundet fungerade som ett 
remissorgan och kommunicerade med landska-
psregeringen beträffande förslag och aktuella 
jaktfrågor. Detta la till stor del grunden för den 
förvaltning som finns idag. Bland annat föres-
logs att jakt och naturvård borde samordnas och 
i samband med en grundlig förvaltningsreform 
1973 inrättades miljövårdsbyrån, underställd 
näringsavdelningen, som då övertog ansvaret 
från den tidigare forstavdelningen.102

102 I och med 
omorganisationen flyttades den dåvarande tjän-
sten som jakt- och naturvårdskonsulent till 
miljövårdsbyrån och blev miljövårdsintendent 
och föredragande i jakt- och naturvårdsfrågor-
na.

Jaktvårdsföreningarna bildades 1966–1968 
och i varje förening valdes en representant som 
fick en plats i jaktvårdsförbundets styrelse. Till 
slut hade samtliga 16 kommuner på Åland en 
jaktvårdsförening och då alltmer av förbundets 
uppgifter hade övertagits av föreningarna, up-
plöstes förbundet den 16 april 1978.103

103 

En återkommande fråga från jaktvårdsfören-
ingarna har varit en centralorganisation i syfte 
att bättre kunna samordna arbete och informa-
tionsflödet bland jägarna.104

104 Detta då det visat 

101 Tillsynen av jakten utövas av Ålands landskap-
sregering med bistånd av polisen och sjöbevaknin-
gen. Därtill kan, enligt jaktlagen, jaktvårdsfören-
ingarna utse edsvurna jaktövervakare. Se Jaktlag 
(1985:31) för landskapet Åland 57§; Andersson, 
Westerberg, et al. 2009, 71.

102 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 62-64, 69, 71.
103 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 65, 69; Idag 

finns 15 jaktvårdsföreningar - en i varje kommun 
förutom Mariehamn, Ålands landskapsregering 
2021.

104 Två ggr per år sammankallas samtliga ord-
föranden för jaktvårdsföreningarna, landskapets 
tjänstemän vid enheten för jakt och viltvård samt 
ansvarig minister för ett möte. Då diskuteras ak-
tuella jakt- och viltvårdsärenden men ordföran-
demötet innehar inte fullmakt att ta ställning i 
hela jägarkårens namn och kan således enbart 
komma med förberedande rekommendationer till 
landskapsregeringen. Således motsvarar inte ord-
förandemötet en centralorganisation såsom efter-
frågat. Se Andersson, Westerberg, et al. 2009, 155.
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era, framförallt på basis av antalet aktiva jägare, 
att intresset för jakt onekligen är stort på Åland. 

4.3. Inför anslutning till EU
Under åren 1989–1991 förhandlade Finland 
om anslutning till EES-fördraget (Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet). Tidigt i pro-
cessen blev det tydligt att den europeiska ekon-
omiska integrationens grundprinciper - en inre 
marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, ka-
pital och personer - inte var förenlig med Ålands 
grundlagsstadgade och folkrättsliga särställning. 
För att Åland skulle ta del i integrationsproces-
sen behövdes ett specialarrangemang därför 
förhandlas fram, med undantag för bevaran-
det av centrala aspekter i den åländska självsty-
relsen.113

113 Valet av strategi för Ålands eventuella 
anslutning var avgörande och visade sig senare 
bli riktgivande inför kommande förhandlingar 
inför ett fullvärdigt EU-medlemskap.

I november 1992 godkände Ålands lagting 
EES-avtalet och på våren samma år tillsatte 
lagtinget en integrationskommitté bestående 
av kontaktmän och förhandlare i Bryssel och 
Helsingfors. Syftet var att säkerställa en saken-
lig information för åländska myndigheter och 
beslutsfattare inför en eventuell EU-anslut-
ning.114

114 Detta var en av flera kommittéer som 
arbetade med de praktiska förberedelserna inför 
en kommande medlemsförhandling och för hur 
den s.k. Ålandsfrågan skulle hanteras.115

115 För-
beredelsearbetet inför medlemsförhandlingar-
na skedde parallellt på olika nivåer och Finland 
förde informella diskussioner med EU-kom-
missionen om Ålands status i EU.

Finland och Åland la fram sitt förslag till 
förhandlingsunderlag, till vilket kommis-

manställning av aktuell data kräver en mer in-
gående kontoll av varje enskild licens. Ett sådant 
arbete var allt för tidskrävande och kostsamt inom 
ramen för denna utredning och författaren lade 
därför ner ärendet.

113 Silverström, 2005, 16-17; Akintug, 2020, 11.
114 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 140.
115 Joenniemi 2014, 17.

som jaktförvaltare som senare fick förstärkning i 
form av en jakthandläggare.108

108 
Landskapsregeringen innehar idag en fortsatt 

övervakande och verkställande roll och mycket 
av den praktiska viltvården utförs i samarbete 
och med hjälp av de ca. 3300 st. aktiva jägar-
na på Åland.109

109 Åland är, till befolkningsmäng-
den sett, jägartätast i Norden.110

110 I en statistik-
sammanställning från 2015 konstaterades något 
uppseendeväckandes att det i de åländska kom-
munerna Kumlinge, Sottunga, Kökar, Vårdö, 
Föglö och Lumparland fanns fler antal vapen-
licenser än antal invånare.111

111 Det är inte helt 
ovanligt att liknande, häpnadsväckande statistik 
presenteras i media emellanåt. Men det är i sam-
manhanget viktigt att uppmärksamma att statis-
tiken presenterats på ett förenklat sätt och delvis 
är missvisande. Sammanställningen visar antalet 
utfärdade licenser och vilka olika typer av vap-
en det rör sig om kontra befolkningsmängd per 
kommun. Det är därför bra att komma ihåg att 
statistiken delvis kan förklaras med att det kan 
förekomma parallellicenser till ett och samma 
vapen samt att det inte har gjorts en särskiljn-
ing mellan vapnens användningsområde såsom 
exempelvis sportskytte. Ett och samma vap-
en kan användas till både sportskytte och jakt, 
avgörande är om licensinnehavaren innehar ett 
giltigt jaktkort. För en mer korrekt sammanställ-
ning måste således varje enskild licens kontroll-
eras.112

112 I vilket fall som helst går det att konstat-

108 Enheten för jakt och viltvård är underställd by-
råchefen vid skogsbruksbyrån. Andersson, West-
erberg, et al. 2009, 72-73.

109 Se statistik över utfärdade jaktkort på Åland, år 
2019-2020, Ålands landskapsregering u.d.

110 Stenroos, et al. 2014, 10.
111 Statistiksammanställning på basis av innehavstill-

stånd för olika typer av vapen från Polisstyrelsen 
april 2015 och befolkningsstatistik från statis-
tikcentralen december 2015, Sandell och Tebest 
2016.

112 Eftersom statistiken är från 2015 gjorde förfat-
taren ett försök att efterfråga mer aktuell statistik 
och kontaktade polisen på Åland. Som författaren 
anger i texten, påpekade även tjänstemannen vid 
polisen att statistiken är presenterad på ett miss-
visande sätt och att en detaljerad statistiksam-
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andra tjänstemän på direktoratet som har 
en annan uppfattning och såtillvida kan 
man säga att vi blev lurade, men det var på 
goda grunder som regeringen Erlandsson 
blev lurad.”119

119 

En av de lokalt förda frågorna inför en anslut-
ning, var frågan om vårjakten och den åländska 
lagstiftningens förenlighet med fågeldirektivet. 
Jaktfrågor regleras huvudsakligen i jaktlagen för 
landskapet Åland (1985:31) och lagen anger i 
detalj på vilket sätt och under vilka tider jakt på 
vissa arter av vilt får bedrivas. Med stöd av lagen 
har landskapsregeringen möjlighet att bland an-
nat medge undantag från de krav som lagen an-
ger eller bevilja tillstånd att till exempel fånga 
fridlyst vilt.

Tidigt i processen kom tecken från finska 
jakt- och naturvårdsorganisationer samt Feder-
ation of Associations for Hunting and Conser-
vation of the EU (FACE) att den åländska tra-
ditionen med vårjakt befarades stå i strid med 
EU:s fågeldirektiv.120

120 Med anledning därav ly-
ftes frågan huruvida vårjakten borde säkerstäl-
las ett undantag vid medlemsförhandlingarna. I 
en skrivelse, daterad 17 februari 1992, skrev den 
dåvarande miljövårdsintendenten121

121 att ”den jakt 
som bedrivs inom landskapet under tiden 15.3-
25.5 enligt jaktlagen för landskapet Åland […] 
står i uppenbar strid med det s.k. ”fågelskyddsdi-
rektivets” artikel 7. Vid förhandling om EG bör 
man från åländsk sida i något sammanhang sär-
skilt betona att Åland önskar att vårjakten eft-
er sjöfågel […] kan bibehållas oförändrade och 
förbehållas den bofasta befolkningen.”122

122

Landskapsregeringen gav samma år en utre-
dare i uppdrag att studera den nationella över-
ensstämmelsen med EU:s miljö och jaktlagstift-
ning.123

123 Resultatet av studien blev att vårjakten 

119 Spörsmål nr 3/2000-2001, Landskapsstyrelsens 
åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel 
(Ltl Roger Jansson, 3.5.2001).

120 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 140.
121 Håkan Kulves.
122 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 141.
123 Se Mörn 1992; Andersson, Westerberg, et al. 

sionen utarbetade en motposition som vidare-
befordrades till rådet för fastställande av EU:s 
gemensamma position beträffande Ålands sta-
tus inom EU. Finlands företrädare godtog den 
gemensamma positionen och Finlands anslut-
ningsfördrag undertecknades den 24 juni 
1994.116

116

Till Finlands anslutningsfördrag bifogades 
Ålandsprotokollet, som anger de åländska un-
dantagsbestämmelserna. Ålandsprotokollet i 
sig är anmärkningsvärt, då EU traditionellt sett 
förutsätter att medlemsstater ansluter sig till 
EU:s fördrag och rättsakter utan undantag.117

117 
Vidare, innebär det - med anledning av att 
Ålandsprotokollet är en del av Finlands anslut-
ningsfördrag - en bekräftelse och förstärkning 
av Ålands rättsliga särställning eftersom det ut-
gör EU:s primärrätt och endast kan ändras med 
samtliga medlemsstaters samtycke.

På Åland hölls två skilda folkomröstningar; 
en för hela Finlands respektive en för Ålands 
anslutning till EU.118

118 I den gemensamma om-
röstningen, röstade 51,9 % av ålänningarna för 
ett finskt medlemskap. Mellan de båda om-
röstningarna hade den svenska befolkningen 
sin folkomröstning och röstade för ett svenskt 
medlemskap. När sedan ålänningarna skulle rös-
ta för egen del, stod de inför valet att ansluta sig 
till EU tillsammans med Sverige och Finland 
eller välja att stå utanför. Ålänningarna röstade 
med 73,6 % för ett medlemskap. Den 1 januari 
1995 anslöt Finland och Åland till EU.

4.3.1 Vårjakten och fågeldirektivet 
 

”[...] men det finns ett protokoll, […] där 
ansvariga tjänstemän då på miljödirek-
toratet sade att frågan om den åländska 
sjöfågeljakten kan vi klara inom ramen för 
fågeldirektivets undantagsbestämmelser. 
Detta finns svart på vitt. Men i dag är det 

116 Joenniemi 2014, 18; Akintug 2020, 12-13.
117 Joenniemi 2014, 19.
118 För en genomgång av de åländska folkomröstnin-

garna se Akintug 2020.
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och åländska jaktlagstiftningen inte är oförenlig 
med EU-lagstiftningen.129

129 Inför utformningen 
av Ålandsprotokollet, tillsatte landskapsregerin-
gen en referensgrupp där samtliga politiska par-
tier i Ålands lagting fanns representerade. Vid 
formuleringen av undantagen, föreslogs att vår-
jakten uttryckligen skulle inkluderas. Däremot 
vann förslaget aldrig stöd i referensgruppen, vår-
jakten uteblev således från Ålandsprotokollet 
och någon officiell förhandling angående vår-
jakten med EU skedde inte.130

130 
Innan EU-inträdet var enligt dåvarande lyd-

else av jaktlagen (ÅFS 1985:31) jakt på ejder 
framför allt förbehållet den åländska bofas-
ta befolkningen - med möjlighet till dispens 
efter prövning i fall då synnerliga skäl förelåg. 
Berörd jaktvårdsförening skulle, innan tillstånd 
beviljades, inkomma med utlåtande om bestån-
dens storlek, fredningsområdenas anordnande 
och om det föreligger andra särskilda skäl. Vid-
are skulle jaktvårdsföreningen inom sitt område 
arbeta för att tillräckliga fredningsområden för 
sjöfågel inrättades (jfr. 22 och 26§§)131

131 och att de 
som avstod sin jakträtt kompenserades med an-
dra erforderliga jaktområden till sitt förfogande. 
Detta var en utveckling av de lokala initiativen 
om sjöfågelskydd.132

132 

4.4 Efter anslutning till EU 

“I alla landskapsstyrelser som jag har var-
it med har denna fråga haft och har en 
mycket hög prioritet, inte för att den har 
en speciellt stor ekonomisk betydelse för 
Åland, men därför att den ligger så väldigt 
många ålänningar varmt om hjärtat och 
det som man upplever som livskvalitet med 
att bo här på Åland. Vi har haft tur här på 
Åland på det sättet att det har funnits en 
grundläggande inställning från lagtingets 
sida och också i de landskapsstyrelser som 

129 Dåvarande kanslichef Peter Lindbäck i intervju 
med Ålands Radio, 28:20 min. Lindbäck 2005.

130 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 142.
131 Se bilaga 1.
132 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 50-53.

ansågs stå i strid med fågeldirektivets grundläg-
gande principer och den enda möjligheten vore 
ett undantag i enlighet med fågeldirektivets ar-
tikel 9.1 c vilket delvis skulle förutsätta en upp-
stramning av jaktens administrativa kontroll.124

124 
På förslag av miljövårdsbyrån beslöts vid ett 

ordförandemöte i februari 1993 med samtliga 
jaktvårdsföreningar att tillsätta en gemensam 
representant125

125 för de åländska jägarna i syfte att 
driva en enhetlig linje i frågor beträffande vår-
jakten.

Under 1994 fördes kontakter med Jägarnas 
Centralorganisation i Finland och dess särskilt 
sakkunniga i EU-frågor, överinspektören på 
jord- och skogsministeriet126

126 i Finland samt ord-
föranden för FACE127

127 som bland annat besök-
te Åland för att informera om EU:s förmodade 
förhållningssätt och eventuella inskränkningar 
beträffande vårjakten. Samtidigt uppmärksam-
mades höjda röster i Bryssel - från bland annat 
BirdLife Finland - som aktivt lobbade för att 
stoppa vårjakten.

Under dessa år fanns en osäkerhet om EU-
rättens tolkning och vårjaktens framtid efter 
ett EU-inträde. Utredningar pekade på att jak-
ten antogs stå i strid med fågeldirektivet och 
sannolikt inte skulle få fortsätta och samtidigt 
hänvisades det till muntliga uppgifter från dis-
kussioner förda mellan Finland och kommis-
sionen, som menade att jakten sannolikt skulle 
kunna fortsätta men med en striktare organiser-
ing och med kontrollerade kvoter.128

128 Dessutom 
visade det sig inför medlemsförhandlingarna, 
vid läsningen av den nationella lagstiftningen 
mot då gällande EU-lagstiftning, att den finska 

2009, 141.
124 Spörsmål nr 2/2005-2006, åtgärder för fortsatt 

jakt på sjöfågel under våren (Ltl Anders Eriksson, 
18.1.2006).

125 D.v lagtingsledamoten Bengt Häger valdes.
126 Christian Krogell.
127 Lorentz Uthart.
128 Spörsmål nr 2/2005-2006, åtgärder för fortsatt 

jakt på sjöfågel under våren (Ltl Anders Eriksson, 
18.1.2006); Andersson, Westerberg, et al. 2009, 
142.
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I landskapsregeringens framställning bet-
onades att ett särskilt ansvar ålades landskap-
sregeringen och jägarna för att en eventuell un-
dantagsjakt skedde på ett försvarligt sätt. Det 
framhölls att det var jägarna som skulle ansvara 
för att vårjakten bedrevs på selektiv grund och 
inte äventyrade ejderbeståndets bevarande. Den 
selektiva grunden beskrevs som att främst gud-
ing skulle fällas och att antalet fåglar inte skulle 
överstiga det antagna behov för vad som kan 
”nyttjas som människoföda i enlighet med gäl-
lande traditioner för den åländska vårjakten på 
sjöfågel”.137

137 Landskapsregeringen ansvarade för 
att jakten skedde under strängt kontrollerade 
former och hade ett slutligt ansvar för att bedö-
ma om jägarna tagit sitt ansvar. Vidare infördes 
en redovisningsskyldighet för jägarna vilket gav 
landskapsregeringen ett underlag för sin re-
dovisningsskyldighet138

138 till kommissionen med 
anledning av nyttjande av undantagsbestäm-
melsen i artikel 9.1 c.

I juni 1996 antog landskapsregeringen ett 
strategiprogram - Åland-Jakt 2000 - som syfta-
de till att säkerställa att vårjakten bedrevs i en-
lighet med EU:s naturvårdsdirektiv. Landska-
psregeringen stadgar i programmet att dess 
förverkligande är av stor betydelse för att förs-
vara och motivera vårjakten.139

139 Åtgärderna i pro-
grammet skulle praktiskt förverkligas av jakt-
vårdsföreningarna och samordningen sköttes av 
miljövårdsbyrån.

Processen för införandet av Natura 2000-nät-
verket på Åland inleddes under 1996 men just 
namnet ”Natura 2000”, återfinns inte i lagtexten 
eftersom det ansågs vara en pågående process 
och namnet kan komma att ändras.140

140 

137 FR. 35/1994-95, sid 4.
138 Enligt artikel 9.3 i fågeldirektivet.
139 Åländsk utredningsserie 1996:6, Åland-Jakt 2000.
140 Ålands landskapsregering FR 26/1996-97, 5-6, 

11, 19; mer om Natura 2000 och om Ålands in-
förande av Natura 2000, se Granholm 2021.

arbetar med de här frågorna samt de per-
soner som har ett speciellt ansvar för dem; 
de har alltid brunnit för de här frågorna 
och känt ett engagemang.”133

133 

Efter anslutning till EU ändrades den åländska 
jaktlagstiftningen för att implementera gällande 
EU-direktiv. Jaktlagen (ÅFS 1985/31) ändrades 
13 gånger från 1995 till 2020, varav tre ändring-
ar särskilt berör vårjakten och vilka denna utred-
ning sätter i särskilt fokus.

4.4.1 Första lagändringen
Direkt efter anslutningen till EU - den 1 ok-
tober 1995 - ändrades jaktlagen en första gång 
och gav bland annat landskapsregeringen be-
fogenhet att bestämma jakttider, vilken art som 
får jagas, på vilket område och därtill andra gäl-
lande förutsättningar.134

134 Det ansågs underlätta 
och effektivisera viltförvaltningen då det tidig-
are tillvägagångssättet förutsatte en lagändring 
som i regel föregicks av tidskrävande debatter i 
lagtinget.135

135 Det tidigare tekniska och adminis-
trativa tillvägagångssättet var inte anpassat till 
de snabba ändringarna i viltstammarna. Det dis-
kuterades även huruvida de åländska jägarna 
skulle höras innan beslut tas och eftersom det 
saknades en central intresseorganisation inklud-
erades en bestämmelse om att jaktvårdsförenin-
garna skulle höras.136

136

Vidare stadgades om en huvudregel att jakt 
inte får tillåtas när arten återvänder till häck-
ningsplatser, häckar eller föder upp ung-
ar. Jakt på bland annat ejder, fick tillåtas under 
förutsättning att landskapsregeringen kunde 
säkerställa att jakten bedrevs under strängt kon-
trollerade förhållanden, på selektiv grund och 
inte äventyrade ejderns bevarande inom deras 
utbredningsområde. 

133 Spörsmål nr 3/2000-2001, Landskapsstyrelsens 
åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel 
(Lantrådet Roger Nordlund, 3.5.2001).

134 Se bilaga 1, lagändring 1995/68.
135 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 43-44.
136 NU bet. 13/1994-95; STU bet. 6/1994-95.
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Figur 5: Tidslinjen visar processen kring vårjakten och utvecklingen av frågan under åren 1995-2020. Illustration av rap-
portförfattaren. Även om det de facto är Republiken Finland som är part i de två fallen i EU-domstolen gäller det andra 
domstolsärendet enbart landskapet Åland. För att belysa skillnaden har rapportförfattaren valt att använda ”FI & AX” be-
träffande första domstolsärendet och enbart ”AX” i det senare.
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förts tidigare och uppmanade Finland och Åland 
att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
följa yttrandet inom två månader. Finland besva-
rade kommissionen den 21 juni 1999.

Den allmänna inställningen inom landskap-
sregeringen var att den åländska vårjakten kunde 
försvaras och den 1 augusti 1999 ändrades jak-
tlagen igen för att bemöta kommissionens ifrå-
gasättanden.146

146 Framför allt ändrades utform-
ningen av de bestämmelser som reglerade 
vårjakten. Detta med anledning av att de un-
dantag som stadgas i fågeldirektivets artikel 9 
inte uteslutande räknades upp i samma stycke i 
den åländska jaktlagen, vilket kunde få till följd 
att landskapsregeringen kunde anses ha större 
befogenheter än vad fågeldirektivet medg-
er.147

147 Vidare infördes ett särskilt tillståndssys-
tem i syfte att säkerställa uppfyllandet av ”stängt 
kontrollerade förhållanden” samt ”ett litet antal 
fåglar”. Därmed ändrades lagen till att mer utt-
ryckligen stadga villkoren för undantag i samma 
mening samt ytterligare specificera formkraven 
för tillståndssystemet.148

148

Det infördes för första gången en årlig kvot 
av fåglar som är föremål för ett eventuellt beslut 
om undantag. Således fick jakt på sjöfågel en-
dast bedrivas av jägare som efter ansökan erhål-
lit en personlig kvot av sjöfågel. Därtill inrätta-
des ”skytteplatser”, särskilda områden för vilket 
undantaget gäller. Med andra ord var all annan 
mark fredad och jakten fick endast ske på speci-
fika områden som var anmälda på förhand och 
omfattade högst 3 hektar.149

149 Eftersom jägare i 
ansökan skulle uppge skytteplats, skapades det 
en möjlighet för landskapsregeringen att kon-
trollera150 jakten. 150 Med anledning av de skärpta 
formkraven och kontrollen intensifierades även 
övervakningsverksamheten dvs. polisens samar-
bete med sjöbevakningen. 

146 Se bilaga 1, lagändring 1999/46.
147 FR.7/1998-99, sid 3.
148 FR.7/1998-99, sid 3-4.
149 Andersson, Westerberg, et al. 2009, 53.
150 FR.7/1998-99, sid 5.

4.4.2 Andra lagändringen
Vårjakten bedrevs i större del obehindrat med re-
dovisningsskyldighet för jägarna fram till 1999. 
Men redan under det första året av medlemskap 
inkom det klagomål till kommissionen om att 
jakt sker på Åland under reproduktionstid.141

141 
Året därefter, 1996, inkom det andra. Efter in-
formella kontakter skickade den 19 februari 
1998 kommissionen den första formella under-
rättelsen142

142 om att vårjakten stred mot fågeld-
irektivet; särskilt betonades att jakt sker under 
reproduktionstid samt att undantagsvillkoren 
”ingen annan lämplig lösning” och ”litet antal” 
inte ansågs uppfyllda.143

143 Med anledning därav 
tillsatte landskapsregeringen den 31 mars 1998 
en kommitté144

144 som fick i uppdrag att studera 
jaktlagstiftningen och den praktiska tillämpnin-
gen. Syftet med uppdraget var att kommittén 
skulle komma med konkreta förslag på alterna-
tiva lösningar för att säkerställa en mer person-
relaterad vårjakt. Förslag på åtgärder från kom-
mittén blev delvis införandet av ett licenssystem 
som ämnade uppfylla villkoret om ”strängt kon-
trollerade förhållanden” samt andra åtgärder för 
att bemöta kommissionens talan.145

145

Landskapsregeringen kommunicerade genom 
utrikesministeriet i Finland med EU-kommis-
sionen angående det formella överträdelseför-
farandet. Men kommissionen var fortsatt miss-
nöjd med Ålands svar och skickade den 28 april 
1999 ett motiverat yttrande. I yttrandet uppre-
pade de huvudsakligen de klagomål som fram-

141 K16/03/1/36, avsnitt 1 punkt 2; Spörsmål nr 
2/2005-2006, åtgärder för fortsatt jakt på sjöfågel 
under våren (Ltl Anders Eriksson, 18.1.2006); 
Andersson, Westerberg, et al. 2009, 142.

142 En formell underrättelse är det första steget i 
kommissionens överträdelseförfarande mot en 
medlemsstat. Se punkt 12, European Commission 
v. Republic of Finland 2005.

143 K16/03/1/36, avsnitt 1 punkt 3-4.
144 Ordförande Gun Carlsson; Tommy Blomberg; 

Per-Erik Eriksson; Ken Fredriksson; Lars Karls-
son och Håkan Kulves.

145 Vårjaktskommitténs betänkade (ÅUS 1998:4); 
Andersson, Westerberg, et al. 2009, 143; Ålands 
landskapsregering 1998-99, 4.
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Därtill gavs möjligheten för landskap-
sregeringen att delegera tillståndsgivningen 
till jaktvårdsföreningarna,151

151 med syfte att säk-
erställa att tillståndssystemet är enkelt och att 
beviljandet av de fördelade kvoterna är flexi-
belt. Den formella möjligheten till delegering 
pekar ytterligare på den organisatoriska tillgån-
gen som jaktvårdsföreningarna utgör och tanken 
att inkorporera dem som en del i den offentli-
ga förvaltningen.152

152 Vid en eventuell delegering 
tar jaktvårdsföreningen över tillståndsansökn-
ingarna och det administrativa arbetet medan 
landskapsregeringen fortsättningsvis handhar 
det tekniska kansliarbetet. Därtill betonades att 
landskapsregeringen vid en eventuell delegering 
vid behov ska förstärka jaktvårdsföreningarnas 
resurser.153

153 Efter jaktens avslut, ska respektive 
jaktvårdsförening rapportera antalet fällda fåglar 
till landskapsregeringen. Rapporteringen utgör 
grunden för beräkning av kommande års kvot.

De i fågeldirektivet benämnda SPA-område-
na154

154 inkluderas automatiskt i Natura 2000-nät-
verket.155

155 Fågelskyddsområden fanns, som tidig-
are nämnts, redan på plats innan inträdet i EU 
och detta var en av jaktvårdsföreningarnas mest 
betydelsefulla uppgift - att etablera ändamålsen-
liga fredningsområden för sjöfågel genom skrift-
liga avtal med markägarna. Lydelsen av 22§ än-
drades till att betona behovet av inrättandet av 
stora, sammanhängande områden för fredn-
ing. Dessa fredningsområden inrättas frivilligt 
på basis av ömsesidiga avtal och kan upphävas. 
En fredning enligt 26§ är mer långtgående och 
inrättas på fastighetsägarens initiativ. Det an-
sågs därför viktigt att 22§ bevarades, då den ut-

151 NU bet. 5/1998-99, sid 1.
152 Det motiveras med att jaktvårdsföreningarna ly-

der under en specialreglering som landskap-
sregeringen har tillsyn över samt även fastställer 
stadgarna för och de kan betraktas som offen-
tligrättsliga föreningar under landskapsregeringen. 
NU bet. 5/1998-99, 2.

153 STU bet. 2/1998-99.
154 ”Special Protection Areas”, s.k. fågelskyddsom-

råden.
155 European Commission u.d.

gjorde ett konkret lagstöd för jaktvårdsförenin-
gar i förhandlingar med fastighetsägare och en 
grund för kompensation till en fastighetsägare 
som avstår vårjakt på ett område som är särskilt 
skyddsvärt för sjöfågeln.156

156 Annars befarades att 
”frivilliga” fredningsområden skulle försvinna. 
Vidare ändrades skrivelsen om kompensation - 
från att gälla den som avstår sin jakträtt - till att 
gälla den som avstår sin ansökan om jakträtt.

Sammantaget ändrades dynamiken i lagtex-
ten och gav en mer uttrycklig inkorporering 
av de speciella villkoren157

157 från fågeldirektivet. 
Från att de fredade områdena var undantagna 
från jakt, blev jakten i stället undantaget från 
det annars helt fredade områdena och fåglarna. 
Arternas egenvärde och bevarande betonades 
och stärktes i förhållande till människans egna 
behov,158

158 all vårjakt skulle vara beroende av ett 
särskilt tillstånd för undantag.159

159

Med anledning av antalet konflikter och tolkn-
ingsavgöranden som hänvisats till EU-dom-
stolen lanserade kommissionen under år 2001 
”Sustainable Hunting Initiative” (SHI).160

160 Syftet 
med initiativet var att förbättra förståelsen för de 
juridiska och tekniska aspekterna av direktivets 
bestämmelser om jakt samt att utveckla ett pro-
gram för vetenskapliga, bevarande- och medvet-
enhetsåtgärder för att främja hållbar jakt. Den 
12 oktober 2004 ingick nyckelaktörerna - Bird-
Life International och FACE - ett avtal med tio 
punkter för att möjliggöra att jakt skulle kun-
na fortsätta inom en väl reglerad ram, samtidigt 
som bestämmelserna i direktivet respekteras.161

161 
Bland de tio punkterna stadgades att parterna är 
ense om den historiska och ständigt aktuella be-
tydelsen av fågeldirektivets kompromisslösning-
ar om jakt, och att dessa lösningar utgör grunden 
för gemensamma satsningar på strategiska pri-

156 NU bet. 5/1998-99, 3.
157 Villkoret ”inte finns någon annan lämplig lösning” 

anges uttryckligen i 1 meningen, 20§.
158 FR. 26/1996-1997, 2.
159 FR.7/1998-99, 5.
160 European Commission u.d.
161 European Commission 2004.
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oriteringar för naturskyddet. Vidare är parter-
na överens om att Natura 2000-områden i prin-
cip inte är oförenligt med jakt; väl förvaltad jakt 
inom Natura-områden kan fortsätta eller bedri-
vas under förutsättning att den är förenlig med 
bevarandemålen för det aktuella området. Där-
till är parterna ense om att det är önskvärt att 
uppnå enighet på det lokala, regionala eller na-
tionella planet om metoder för jakt, att upprät-
ta en konstruktiv dialog mellan lokala berörda 
parter samt att genomföra en förnuftig bedömn-
ing av verkningarna och av de åtgärder som skall 
vidtas.

4.4.2.1  Vårjaktens första domstolsavgörande 
2001–2008

”Vi har bestämt oss redan i en tidigare 
landskapsstyrelse, och den linjen står fast, 
att vi kommer inte [sic] att kompromissa 
mera utan vi kommer i stället att försvara 
den jakt som vi har kvar, åtminstone tills-
vidare, även om vi vet att detta kommer att 
innebära stora ansträngningar både gente-
mot EU och också mot Finland om det är 
så att vi går olika vägar, vilket är mycket 
sannolikt i den här frågan. Det är vi be-
redda att ta därför att vi tycker att vi har en 
saklig grund att stå på.”162

162 

Den 30 mars 2001 besvarade Finland kom-
missionen igen. Kommissionen återkom med 
ett kompletterat motiverat yttrande den 25 
juli 2001, där de bekräftade sin tidigare stånd-
punkt. Finland och Åland svarade kommis-
sionen den 21 september 2001, och meddelade 
att de kvarstod vid att villkoren för undantag en-
ligt artikel 9.1 c är uppfyllda.163

163 Den 1 augus-
ti 2003 väckte kommissionen talan mot Finland 
och Åland vid EU-domstolen. I stämningsan-
sökan angav kommissionen bland annat att vår-
jakten till synes är rekreationsverksamhet och 

162 Spörsmål nr 3/2000-2001, Landskapsstyrelsens 
åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel 
(Lantrådet Roger Nordlund, 3.5.2001).

163 C-344/03, punkt 14-16.

inte är direkt relaterat till något särskilt prob-
lem som inte har någon annan lösning samt att 
kommissionen inte anser att det finns bevis för 
att naturvårdsarbetet skulle äventyras vid ett up-
phörande av vårjakten.164

164 Vidare angav kommis-
sionen ORNIS-kommitténs rekommendation 
för beräkning av kriteriet ”litet antal” som bas; 
”litet antal” anses vara under 1% av den årliga 
dödligheten för en art och för att kunna beräkna 
det korrekt behövs naturvetenskapliga rön som 
anger storleken på artens målpopulation samt 
den årliga dödligheten. Kommissionen menar 
dock att Åland och Finland har beräknat ”litet 
antal” fel och att det lett till att jaktkvoten varit 
åtminstone 10 gånger högre än ORNIS-kom-
mitténs rekommendation.165

165

Ålands landskapsregering meddelade i svar till 
stämningsansökan att man stod fast vid att höst-
jakt inte var möjligt samt att rättsläget beträf-
fande kriteriet ”litet antal” var oklart och i behov 
av ett avgörande i EU-domstolen. Vidare un-
derstrykte landskapsregeringen gentemot Fin-
lands regering, att den aktuella frågan var av stor 
betydelse för Åland och att landskapsregeringen 
därmed räknar med att riket respekterar sin sky-
ldighet att beakta Ålands synpunkter, i enlighet 
med det utarbetade systemet i självstyrelsela-
gen.166

166

Med anledning av att Ålands landskap-
sregering inte ansåg att man uppnått enighet på 
alla punkter med Finlands regering, skickade 
landskapsregeringen en skrivelse för bifogan-
de till Finlands bemötande till EU-domstolen. 
Landskapsregeringen belyste i skrivelsen särskilt 
den kulturella och historiska anknytningen av 
vårjakten till den åländska skärgårdsidentiteten 
samt att traditionen har starka band till vilt-
vård och de bevarandeinsatser som genom-
förs för att säkerställa bevarandet av sjöfågel-
stammarna. Landskapsregeringen understrykte 

164 K16/03/1/36, avsnitt 3, punkt 49.
165 K16/03/1/36, avsnitt 3, punkt 52-53, 57 samt ta-

bell 2.
166 K16/03/1/36, 1-2.
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Domstolen finner att jakten inte uppfyller 
villkoret ”ingen annan lämplig lösning” och me-
nar att i de fall där fåglar är närvarande under 
andra perioder, även om antalet är mindre än på 
våren, fanns det de facto en annan tillfredsstäl-
lande lösning. Det ansågs inte vara tillräckligt 
bevisat att det inte finns möjlighet till höstjakt. 
Domstolen erkänner att jägarna utför en nyttig 
naturvårdsuppgift genom deras predatorkon-
troll då det hjälper ejderns häckningsresultat, 
däremot menar domstolen att det inte kan ans-
es framgå varför en sådan naturvårdsuppgift en-
dast kan utföras om ejder får jagas på våren.169

169

I domslutet anges att regeringen i Finland har 
medgett att ”litet antal” inte har respekterats i den 
mening som avses i art. 9.1 c i, avseende bland 
annat ejder.170

170 Det faktum att landskapsregerin-
gen inte hållit med påtalas inte. Vidare betonar 
domstolen att ORNIS-kommitténs rekommen-
dation visserligen inte är rättsligt bindande men 
då det inte förebringats annan vetenskaplig bevis-
ning som talar för motsatsen godtas kommitténs 
kriterium som referensmaterial vid bedömning 
av uppfyllandet av villkoret ”litet antal”. Därmed 
anser domstolen att villkoret ”litet antal” inte var 
uppfyllt för att tillåta en undantagsjakt i form av 
vårjakt på ejder.171

171

169 C-344/03, punkt 35 och 36.
170 C-344/03, punkt 48 och 49.
171 C-344/03, punkt 54 och 60.

risken av ett minskat intresse från jägarna - som 
nästan uteslutande står för den praktiska vilt-
vården - genom en jämförelse med erfarenheter 
från skärgården i Stockholm, Sverige där vilt-
vården upphörde i samband med upphörandet 
av vårjakten.167

167 Därtill poängterade landskap-
sregeringen att begreppet ”litet antal” enligt då 
gällande rättspraxis inte gick att definiera som 
ett absolut tal utan är beroende av att den to-
tala populationen ska bibehållas på en tillfred-
ställande nivå (s.k. gynnsam bevarandestatus). 
Vidare ansåg landskapsregeringen att kommis-
sionens beräkningsmetodik för ”litet antal” sak-
nar biologisk förankring då det inte fanns argu-
ment som specifikt förespråkar en avskjutning 
på 1% av den årliga dödligheten. Resonemanget 
skulle tvärtom medföra orimliga konsekven-
ser för det fall att den årliga dödligheten ökar 
vilket i sådana fall leder till att jaktkvoten ökar. 
Därtill påtalade landskapsregeringen att kom-
missionen införde ett nytt begrepp, målpopu-
lation, vilket ändrat och snävat in den tidigare 
beräkningsgrunden nämligen Östersjöbestån-
det. 168

168 
Den 15 december 2005 publicerade EU-dom-

stolen sin dom. I domen konstaterar domsto-
len att vårjakten står i strid med fågeldirektivet. 

167 K16/03/1/36 Nr 91 K16, 2-3.
168 K16/03/1/36 Nr 91 K16, 4-5.

Tabell 1: Huvuddrag i parternas inlagor inför C-344/03.
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framtiden.176

176 

Kommissionen underrättades i december 
2007 om att jaktlagen hade ändrats och därav 
stängde kommissionen officiellt ärendet mot 
Finland den 31 januari 2008.177

177 Vidare arbeta-
de landskapsregeringen - i gensvar till kommis-
sionens kritik om brist på vetenskapliga bevis - 
med att undersöka ejderns närvaro under hösten 
på Åland.178

178 Uppsala universitet gavs i uppdrag 
att utföra en studie och studiens design dis-
kuterades på ett informellt möte den 2 februari 
2007 med kommissionen.179

179

Samtidigt, mellan åren 2006 till 2008, pågick 
ett formellt överträdelseförfarande mot Malta för 
beviljande av deras omdiskuterade vårjakt på tur-
turduvor och vaktlar.180

180 Den 10 september 2009 
meddelade EU-domstolen sitt avgörande och i 
domskälen framkommer att villkoret ”ingen an-
nan lämplig lösning” avser att skapa en möjlighet 
att göra ett undantag endast i den utsträckning 
som det är nödvändigt när jaktmöjligheterna un-
der denna tid - i detta fall hösten - är så begrän-
sade att den jämvikt mellan artskyddet och vissa 
fritidsaktiviteter som eftersträvas i direktivet för-
loras. Domstolen hänvisar bland annat till do-
men mot Finland och Åland, där det framgår att 
villkoret inte är uppfyllt när fåglar är närvarande 
under andra perioder även om antalet är mindre 
än på våren, under förutsättning att antalet inte 
är försumbart.181

181 Domstolen betonar propor-
tionalitetsprincipen, att undantaget ska stå i pro-
portion till det behov som motiverar undantaget. 
Jakt kan endast tillåtas och betraktas som förnuft-
ig enligt undantaget om de berörda arternas bev-
arandestatus inte äventyras. Malta menar att det 
endast finns ett försumbart antal fåglar på om-
rådena under hösten, vilket kommissionen inte 
har ifrågasatt. Domstolen konstaterar att arte-

176 K16/03/1/36 Nr 45 K16, 3.
177 European Commission 2008.
178 K16/03/1/36 Nr 45 K16, 4.
179 Dnr ÅLR 2012/9541, Nr 4 K16, den 10.1.2013.
180 European Commission 2007.
181 C-76/08, punkt 48, 50-51.

En förutsättning för att kunna beräkna effekt 
och påverkan av ett jaktuttag, är tillgången på 
tillförlitlig och uppdaterad information om de 
jaktbara arternas trender och aktuella status. En 
systematisk insamling av statistik samt en veten-
skaplig tolkning och korrekt användning därav, 
har särskilt betonats av kommissionen. Därav 
lanserades den 3 juni 2006 ett formellt initia-
tiv av FACE i samarbete med BirdLife Inter-
national och andra organ såsom den europeiska 
miljöbyrån i syfte att utveckla en gemensam da-
tabas.172

4.4.3 Tredje lagändringen
Efter domstolsavgörandet beviljades inte vår-
jakten och ”försvann”173

173 från år 2006. Kommis-
sionen tog upp kontakten med Åland och Fin-
land avseende vad för åtgärder som tagits med 
anledning av domen. Kommissionen betonade 
att det inte är godtagbart att enbart följa dom-
stolens dom genom administrativ praxis - genom 
att inte bevilja vårjakt för 2006 - utan det krävs 
även att en ändring av lagstiftning uppvisas.174

174

På kommissionens begäran ändrades jaktla-
gens 20§175

175 och utformningen blev mer iden-
tisk med fågeldirektivets uttryckliga formuler-
ing. Därtill togs begränsningen till vissa arter 
och ett tidsintervall för beviljande bort. Vidare 
noterade Ålands landskapsregering, i ett brev till 
kommissionen den 14 mars 2006, att landskap-
sregeringens åsikt är att fågeldirektivets aktuella 
tolkning medför negativa konsekvenser för både 
viltvården och fågelstammarna samt att de sär-
förhållanden som råder på Åland inte har beak-
tats. Slutligen underströk landskapsregeringen 
att man kommer att verka för att bevara den 
traditionella vårjakten - och återinföra den - i 

172 ARTEMIS databas. http://artemis-face.eu
173 Ibland skrivs det att vårjakten förbjöds, vilket de 

facto inte har gjorts - det har endast blivit kon-
staterat att den då beviljade jakten inte uppfyllde 
villkoren för undantag. Att vårjakten försvann, 
syftar således till att undantagsjakt inte beviljades.

174 K16/06/1/53 Nr 23 K16, 3; FR 14/2006–2007, 3.
175 Se bilaga 1, lagändring 2007/49.
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nas bevarandestatus är kategoriserat som ”mindre 
oroande” på den internationella rödlistan och att 
det inte på basis av handlingarna i målet går att 
bestämma om arternas bevarandestatus är över 
en tillfredställande nivå. Med anledning därav, 
slår domstolen fast att höstjakt inte kan anses ut-
göra en annan lämplig lösning.182

182 Däremot menar 
domstolen att förlängningen av jakttiden till om-
kring två månader på våren när arterna återvänder 
till sina häckningsplatser leder till avsevärt myck-
et högre dödlighet jämfört med den dödlighet 
som en eventuell höstjakt orsakar. Således kan 
inte förlängningen av jaktperioden vara en lösn-
ing som är lämplig och proportionerlig i förhål-
lande till direktivets syfte.183 Därav konstaterar 
domstolen att Maltas tillåtelse av vårjakt på tur-
turduva och vaktel under flera veckors tid mellan 
åren 2004–2007 står i strid med fågeldirektivet. 
Motståndet till den maltesiska vårjakten har fort-
satt varit uttalat och vid en folkomröstning 2015 
kunde ja-sidan till vårjakten utropa sig som segra-
re med en knapp vinst om ca. 51% av rösterna.184

184

I domen mot Malta från 2009 framgår även 
att Malta har åberopat principen om skydd för 
berättigade förväntningar med motiveringen att 
Malta under anslutningsförhandlingarna till EU 
skulle ha fått försäkringar om att kunna fortsät-
ta att tillåta jakt på turturduva och vaktel på de 
villkor som gällde före anslutningen. Domsto-
lens bedömning är dock att denna omständighet 
i vart fall inte har något samband med bedöm-
ningen av huruvida villkoret ”att det inte finns 
någon annan lämplig lösning” i direktivet har 
iakttagits. Den åberopade omständigheten kan 
därför, enligt domstolen, inte påverka slutsatsen 
att direktivet åsidosatts.185

185

182 C-76/08, punkt 62-63.
183 C-76/08, punkt 65.
184 Valdeltagandet var 75%, vilket var 3% högre än 

en annan rådgivande folkomröstning som gällde 
skilsmässor fyra år tidigare. Folkomröstningen om 
vårjakten kom till efter en intensiv kampanj varvid 
41 000 st. underskrifter samlats in för att begära 
en folkomröstning. Electoral Commission Malta 
2015; Times of Malta 2015.

185 C-76/08, punkt 45 respektive 67.

Den 30 november 2010 informerade Ålands 
landskapsregering kommissionen om Uppsala-
studiens resultat och regeringens avsikt att bevil-
ja vårjakt för 2011.186

186 Uppsala-studien var utfor-
mad som en exakt replika av vårjakt som i stället 
pågick under hösten (1 september-31 december) 
och syftade till att utreda de faktiska jaktmöj-
ligheterna. I syfte att inventera förutsättningarna 
jämnt fördelat över Åland kontaktades samtliga 
15 jaktvårdsföreningar, som i sin tur utsåg två-
tre erfarna jägare som sedan utförde inventer-
ingen. Inventeringarna utfördes vid tidpunkter 
och på platser som kunde tänkas ge bästa möj-
liga jaktbyte och som brukligt användes lock-
fåglar (s.k. vettar). Inventeringen pågick under 
åren 2007–2008 och 2010–2011.187

187 Resultaten 
från Uppsala-studien är i korthet att ejdern en-
bart förekommer mycket sällsynt och inte före-
kommer i jaktbara antal på Åland under hösten; 
totalt 51 ejdrar observerades av totalt 191 inven-
teringstillfällen och inte vid något tillfälle var de 
observerade fåglarna inom skotthåll.188

188

Vårjakten återupptogs således 2011 och den 
24 januari 2012 inledde kommissionen en di-
alog med Finland om eventuell överträdelse 
igen. Trots att det denna gång enbart gällde 
Åland, var Åland fortsatt tvunget att kommuni-
cera genom Finland eftersom EU enbart erkän-
ner nationalstaterna. Åland besvarade genom 
det finska utrikesministeriet kommissionen den 
5 mars 2012.189

189 

4.4.3.1 Vårjaktens andra domstolsavgörande 
2012–2020

Den 22 november 2012 inledde kommissionen 
officiellt ett formellt överträdelseförfarande, för 
andra gången mot Åland. Kommissionen menade 
att beviljandet av vårjakten under 2011 och 2012 
stod i strid med fågeldirektivets artikel 7 och 9.190

190 

186 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 4 K16, 2 st.
187 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 4 K16, 2-4.
188 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 4 K16, 5-6.
189 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 36 Rk1c, 3.
190 C-217/19, punkt 15.
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Härmed inleddes en process som pågick under 
de kommande sex åren.

Den 21 januari 2013 besvarade Åland den for-
mella underrättelsen och menade att vårjakten är 
ett tillåtet undantag som beviljats med anledning 
av nya vetenskapliga rön -– Uppsala-studien -– 
och den praxis som Maltadomen från 2009 med-
fört. Vidare underströk landskapsregeringen att 
kommissionen har hållits kontinuerligt underrät-
tad om dess avsikt redan från 2006 och har även 
informerats om Uppsala-studiens resultat. Kom-
missionen ifrågasatte däremot Uppsala-studiens 
vetenskapliga kvalitet och menade att studien inte 
presenterar tillräckliga bevis för att vårjakt är den 
enda lämpliga lösningen, med andra ord att höst-
jakt inte är möjligt. Kommissionen ifrågasatte 
både datainsamlingen och metodiken.191

191 
Landskapsregeringen framhöll att Uppsala-

studien är en direkt följd av EU-domen och syftet 
med studien var ett vetenskapligt insamlande och 
behandlande av data för att utreda möjligheten 
till höstjakt. Landskapsregeringen ifrågasatte var-
för kommissionen anser att en ornitologisk stud-
ie har större vetenskapligt värde, då ornitologiska 
observationer anger fåglar långt ute till havs och 
inte realistiska jaktmöjligheter. Under 191 inves-
teringstillfällen, observerades 1 guding (hane), 47 
övriga ejdrar (honor/årsungar) samt 3 obestämda. 
Vidare framhöll landskapsregeringen att studier 
som inte tar hänsyn till om arterna är jaktbara el-
ler ej, inte går att använda för att bestämma om 
höstjakt är möjligt.192

192 
Den 27 februari 2015 skickade kommissionen 

en kompletterad formell underrättelse193

193 där de 
vidhåller att beviljandet av vårjakt under säson-
gen 2013 och 2014 är ännu exempel på olovlig 
handling och inte motiverat i enlighet med ar-
tikel 9.1 c och ifrågasätter om jakten kan ans-
es utgöra ”litet antal”. Vidare hävdade kommis-
sionen att domen mot Malta inte kan åberopas 

191 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 4 K16, 1-2.
192 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 4 K16, 6-7.
193 C-217/19, punkt 17.

för att motivera vårjakten på Åland, då domen 
gäller andra arter som – enligt kommissionen – 
innehar gynnsam bevarandestatus samt att fallet 
rör specifika maltesiska förhållanden.194

194 
Den 23 april 2015 besvarade Åland underrät-

telsen och stod fast vid att vårjakten skedde i en-
lighet med villkoren för undantag i artikel 9.1 c 
och att beslutet togs med grund i bästa tillgäng-
liga fakta. Vidare ansåg lanskapsregeringen att 
ejdern i Östersjön till vilken den åländska popu-
lationen tillhör, innehar gynnsam bevarandesta-
tus och kan vara föremål för jakt i enlighet med 
principen om förnuftigt utnyttjande.195

195 
Det är tydligt att det uppstår frågetecken – och 

viss frustration – från landskapsregeringens sida 
över att det inte verkar gå att förutse vad kommis-
sionen ska göra härnäst. Ett belysande exempel 
blir resonemanget beträffande domen mot Malta, 
att domstolspraxis skulle vara begränsad till vis-
sa arter eller medlemsstater förefaller ovanligt i 
landskapsregeringens ögon. Ett annat tydligt ex-
empel – förutom ifrågasättandet av Uppsalastu-
dien – är ifrågasättandet av beräkningsmetoden 
för ”litet antal”.196

196 Landskapsregeringen ifrå-
gasätter varför kommissionen påtalar det först i 
den kompletterande underrättelsen i april 2015, 
när det hade funnits möjlighet att göra det redan 
2010 i samband med att det blev känt för kom-
missionen hur landskapsregeringen beräknade 
kvoten, alternativt i den första underrättelsen från 
2012.

I juni 2016 började landskapsregeringen att 
arbeta fram en åtgärdsplan för ejder-stammen 
på Åland, till vilket kommissionen tillfrågades 
om eventuella synpunkter.197

197 Några synpunkter 
framfördes aldrig och planen antogs under 2017.

Den 8 december 2016 sände kommissionen 
ett motiverat yttrande till Åland i vilket kommis-
sionen vidhöll att ejdern inte innehar en gynnsam 

194 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 36 Rk1c, 20-22.
195 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 36 Rk1c.
196 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 36 Rk1c, 20-22.
197 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 2; ÅLR 

2012/9541 Nr 555 Rk1a.
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bevarandestatus samt att jaktkvoten inte omfat-
tar ett ”litet antal” och att vårjakten således inte var 
förenlig med fågeldirektivet.198

198 Den 9 februari 2017 
besvarade landskapsregeringen kommissionen och 
bestred yttrandet.199

199 De springande punkterna var 
”förnuftig användning” och ”litet antal”. Beträf-
fande förnuftig användning förutsätter det – enligt 
kommissionen – att den art som beviljas jakt bibe-
hålls på en tillfredsställande nivå och därmed anses 
ha en gynnsam bevarandestatus, annars kan inte en 
exploatering anses vara förnuftig. Vad gäller ”litet 
antal” menar landskapsregeringen att kommission-
ens egna principer för beräknande av jaktuttag har 
följts och lärdomar från tidigare domslut har beak-
tats.200

200 Både storleken på jaktuttaget och beräkn-
ingssättet är således annorlunda från tidigare fall.

I det motiverade yttrandet påtalar kommis-
sionen inte längre höstjakt som en annan lämplig 
lösning, vilket landskapsregeringen tolkar som att 
kommissionen har godtagit de vetenskapliga bev-
isen som presenterats.201

201 I sitt svar betonar land-
skapsregeringen ett fel i en rapport som låg till gr-
und för den tidigare finska domen, där data hade 
förväxlats mellan Nyland och Åland. Följden blev 
att det gavs en felaktig bild av ejderns närvaro på 
Åland från vilken domstolen drog slutsatsen att 
höstjakt på Åland de facto var möjligt.202

202 

198 European Commission 2016.
199 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 3.
200 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 3-4, 9.
201 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 2.
202 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 19.

Landskapsregeringen underströk att vårjakten inte 
är en återkommande praxis - något som kommis-
sionen framhöll - utan ett beslut som övervägs in-
för varje säsong med beaktande av de tillgängliga 
vetenskapliga rönen. Dessutom betonas att Åland 
är det enda området inom EU som vid tidpunk-
ten för skrivelsen engagerat sig i att förbättra ejder-
stammens framtidsutsikter genom ett gediget ar-
bete från jägare och politiker, något som befaras gå 
förlorat vid ett förbjudande av vårjakten.203

203 Vidare 
konstaterade landskapsregeringen sig vara oenig 
med kommissionen beträffande ejderns bevar-
andestatus och hänvisade till tidigare domstolsp-
raxis som slagit fast att det finns möjlighet att tillå-
ta undantagsjakt förutsatt att det går att konstatera 
att det inte försämrar artens bevarandestatus.204

204 

Möten mellan företrädare för landskapsregerin-
gen och tjänstemän vid kommissionen ägde rum i 
januari och mars 2017. Den 27 juli 2017 begärde 
kommissionären med ansvar för miljöskydd att 
de finländska myndigheterna och myndigheterna 
i landskapet Åland skulle upphöra med den kon-
staterade överträdelsen.205

205 Landskapsregeringen 
svarade den 22 augusti 2017 varvid de lade fram en 
strategi för förvaltning av ejderpopulationen, som 
inkluderade en kontroll av rovdjur och inventerin-
gar, och stod fast vid att bevilja vårjakt på guding. 

203  Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 24.
204 Dnr ÅLR 2012/9541 Nr 125 Rk1a, 4-5, 6-9.
205 Dnr ÅLR 2019/2695 Nr 280 Rk1a, 4.

Tabell 2: Huvuddrag i parternas inlagor inför C-217/19.
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Därtill underströks den stora arbetsinsats 
som landskapsregeringen aktivt bedrev och som 
var avhängig det långsiktiga samarbetet med 
Ålands ca. 3 500 jägare. Vidare belyste landska-
psregeringen särskilt sin rädsla att förlora det 
viktiga frivilligarbetet vid avsaknad av ett starkt 
incitament för att behålla engagemanget för den 
krävande arbetsinsatsen.206

206 Kommissionären 
sände ett skriftligt svar, den 22 december 2017, 
och konstaterade att överträdelsen fortfarande 
pågick. Den 8 mars 2019 väckte kommissionen 
talan mot Åland.207

207 
18 månader senare, den 23 april 2020, publi-

cerade EU-domstolen sin dom. I domen kon-
staterar domstolen att beviljandet av vårjakten 
under 2011–2019 inte uppfyller villkoren ”för-
nuftig användning” samt ”litet antal” och därför 
strider mot fågeldirektivet. 

EU-domstolen finner att de vetenskapliga 
studier som Åland använt som grund för sitt 
beviljande av vårjakten inte tydde på att ejderns 
bevarandestatus var och skulle kunna bibehål-
las på en tillfredställande nivå. Därav kunde inte 
exploateringen anses som ”förnuftig”.208

208 Vid-
are framhålls att, även om en medlemsstat kan 
visa de positiva effekterna av en förvaltningsplan 
samt att den neutraliserar de negativa effek-
ter som ett jaktuttag medför på beståndet av en 
skyddad art, är medlemsstaten fortfarande sky-
ldig att vidta åtgärder som avser de olika fak-
torer som kan påverka populationsnivån hos den 
berörda arten.209

209 Därav följer, att även om jä-
garkårens insats är erkänd som viktig, är det inte 
en ursäkt att bevilja jakt på en art vars bestånd 
inte kan anses uppnå gynnsam bevarandestatus.

Beträffande ”litet antal”, finner domstolen 
att även om ejdern är en flyttfågel, så ska ejder-
beståndet likställas som bofasta då de är orör-
liga under häckningsperioden. Domstolen me-
nar således att Åland borde ha beräknat kvoten 

206 Dnr ÅLR 2019/2695 Nr 555 Rk1a.
207 C-217/19, punkt 22.
208 Punkt 83, 87 i domen C-217/19.
209 Punkt 86, i domen C-217/19.

på den population som häckar på Åland, i stället 
för att grunda sina beräkningar på hela popula-
tionen i Östersjön/Vadehavet.210

210

Efter att EU-domstolen meddelat sin dom i 
ärendet, beklagar Ålands landskapsregering i det 
externpolitiska meddelandet EU-domstolens 
beslut och ”kommer i mål [sic] av möjlighet att i 
framtiden försöka verka för ändringar i relevan-
ta direktiv och förordningar för att i framtiden 
kunna återinföra vårjakt på guding på Åland”.211

211 
Ett uttalande som fortsatt visar på vårjaktens 
ständiga relevans för Åland.

210 Punkt 92-94 i domen C-217/19.
211 Landskapsregeringens externpolitik 2020–2021, 

under avsnitt 3.3.10, jakt- och viltvård. Ålands 
landskapsregering 2021.
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5. Sammanfattande diskussion 

Under de första 25 åren av åländskt EU-
medlemskap har frågan om vårjakten en-

gagerat, berört och upprört. Det har varit en frå-
ga där Åland valt att föra en egen linje gentemot 
EU och det har inneburit en arbetsam process 
med återkommande korrespondens, diskussion-
er och två domstolsavgöranden. Förevarande 
rapport har presenterat en samlad översikt om 
processen kring vårjakten, belyst frågans roll 
inom den åländska viltförvaltningen och de ar-
betsresurser som Ålands landskapsregering in-
vesterat i att bevara och försvara den åländska 
traditionen. Nedan följer en sammanfattande 
diskussion av studiens inledande frågeställnin-
gar.

Hur gick det till när frågan om vårjakten 
behandlades inför Finlands och Ålands 
anslutning till EU?

”Vi kände oss också ganska trygga i det 
sammanhanget av de försäkringar och 
de uppgifter vi fick att sjöfågeljakten inte 
skulle vara något problem och inte bli 
något problem i framtiden. Men sedan vet 
vi alla, med facit i hand, att situationen har 
förändrats under årens lopp sedan EU-
inträdet.”212

Hur det gick till när frågan om vårjakten behan-
dlades i samband med Finland och Ålands EU-
anslutning har diskuterats i efterhand. Anlednin-
gen till att vårjakten inte uttryckligen undantogs 
inför EU-inträdet har varit en av de mest ställ-
da frågorna. Den dåvarande kanslichefen menar 
att det hade varit ologiskt att be om ett undan-
tag, eftersom den nationella jaktlagstiftningen 
inte ansågs vara oförenlig med då gällande EU-
rätt. Utifrån förevarande rapport står det klart 
att det vid tiden för anslutningsförhandlingar-

212 Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens 
åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel 
(Lantrådet Roger Nordlund, 3.5.2001).

na fanns en viss osäkerhet om EU-rättens tolkn-
ing och vårjaktens framtid. Diskussioner mellan 
Finland och kommissionen, tillika en åländsk 
utredning på ämnet, menade att jakten sannolikt 
kommer att kunna fortgå men med en striktare 
och mer kontrollerad organisering. Samtidigt 
hördes ett antal oroliga röster som menade att 
det vore önskvärt med ett skriftligt undantag för 
att säkra vårjaktens bevarande. Men något un-
dantag utformades aldrig och vårjakten uteblev 
från Ålandsprotokollet. EU:s utveckling har 
varit svår att förutse och en drivande aktör för 
den europeiska integrationen är EU-domstolen, 
som slår fast tolkningen av all EU-lagstiftning. 
I takt med en ökad domstolspraxis på miljöom-
rådet har även tolkningarna klargjorts och snä-
vats in. Detta har varit en av de återkommande 
diskussionspunkterna på Åland, något som varit 
speciellt tydligt i protokoll från lagtinget där det 
går att utläsa en frustration över vad som anses 
vara brutna löften från EU.

Beträffande fallet med Malta, som nämnts 
i avsnitt 4.4.3, betonade Malta i sin inlaga till 
EU-domstolen att de vid anslutning till EU 
fått försäkran om att få fortsätta med sin jakt. 
Men i anslutningsfördraget står att läsa att Mal-
ta erkänns rätten att, under en övergångsperi-
od till och med 2008, fortsätta fånga vissa fåglar 
med traditionella nät i syfte att hålla dem fån-
gade.213 Vidare stadgas att åtgärder som vidtas 
under övergångsperioden ska överensstämma 
helt med principer för jaktsäsong av flyttfåglar 
samt att antalet fångade fåglar väntas mins-
ka betydligt under perioden. Några andra för-
behåll beträffande specifikt jakt finns inte. Det 
framstår därmed som tydligt, att kommissionen 
aldrig har haft intentionen att låta Malta fortgå 
med sin tradition - utan anpassning eller rappor-
tering av fågelbeståndets situation. EU-domsto-
len har i sin dom från 2009 slagit fast att den 

213 Anslutningsfördraget för Republiken Tjeckien, 
Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Mal-
ta, Polen, Slovenien och Slovakien (2003) EGT L 
236, 23.9.2003, 870.
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delat Ålands ståndpunkt och har därav hållit 
återkommande kontakt beträffande vårjaktens 
upphörande. Det grundläggande problemet ans-
er kommissionen vara att vårjakten sker under 
en period då ejdern är fredad och att jakten inte 
uppfyller villkoren för att utgöra ett undantag i 
enlighet med fågeldirektivet. Såsom fördragens 
väktare är det kommissionen som mottagit klag-
omål om eventuell överträdelse och som därav 
hållit frågan aktuell efter de tidpunkter då Åland 
beviljat vårjakt. I takt med att antalen prejudikat 
på miljöområdet blivit flera, har även tolkningar-
na från EU-domstolen kommit att bli snävare. 
Vidare har EU haft som ambition att vara en dri-
vande aktör på miljöområdet vilket har speglats 
i domsluten och det är allt tydligare att miljö-
frågor prioriteras som särskilt skyddsvärda. Som 
en reaktion till den kritik som lyfts fram i diskus-
sioner med EU-institutioner har Åland utvecklat 
sin lagstiftning och viltförvaltning.

Studien synliggör utifrån det åländska pers-
pektivet att vårjakten är en fråga som är större än 
bara sysslan i sig, det har blivit en symbolfråga för 
Åland. Traditionen och den kulturella betydelsen 
av vårjakten lyfts fram i litteratur och landskap-
sregeringens argumentation som en del av den 
lokala särprägeln. Ejderns närvaro i den åländska 
skärgården har blivit en symbol - både bildligt 
och bokstavligen - för Åland. Ejdern represen-
terar en kommande vår och en ljusare årstid sam-
tidigt som den utgör en viktig resurs i en histor-
isk jakttradition och målbild för samarbetet med 
vildvårdande insatser.

”Vårjaktens betydelse för den åländska 
identiteten kan inte förringas eller förnekas. 
Kulturarvet efter gångna generationers var-
dagsliv är oerhört starkt påtagligt […]”215

215

Historiskt sett har, som avsnitt 4.1 visat, jakträt-
tigheterna på sjöfågel varit knutna till ägandet 

215 Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Mats Perämaa, 3.5.2001).

åberopade omständigheten i vart fall inte har 
något samband med bedömningen av huruvida 
villkoret ”att det inte finns någon annan lämplig 
lösning” i direktivet har iakttagits och kan därför 
inte påverka slutsatsen att direktivet åsidosatts. 
Därmed kan en försäkran att få fortgå med jakt 
på lika villkor som innan anslutningsförhandlin-
garna med andra ord inte utgöra grund för åsi-
dosättande av fågeldirektivet. Således kan det 
anses osäkert om ett skriftligt undantag beträf-
fande vårjakten faktiskt hade hjälpt Åland.

Hur har processen kring vårjakten ut-
vecklats från tiden vid Ålands inträde i 
EU år 1995 till det senaste avgörandet 
i EU-domstolen år 2020?

Vårjaktens första 25 år i EU har inneburit en 
stor och arbetsam satsning från Ålands land-
skapsregering både vad gäller de resurser och 
den kunskap som investerats för att försvara och 
bevara den åländska traditionen.214

214 Landskap-
sregeringen har arbetat mycket med program 
och strategier för att säkerställa att vårjakten 
bedrivits på ett hållbart och motiverat sätt samt 
i enlighet med fågeldirektivet. Vidare har stora 
resurser lagts på att ta fram vetenskapligt under-
lag i form av bland annat årliga inventeringar och 
statistik från jaktvårdsföreningarna, oberoende 
studier samt expertutlåtanden från forskare i 
syfte att påvisa ejderns bestånd och dess utveck-
ling. Den lokala opinionen som förts fram har 
tillsammans med den politiska viljan varit enad 
om att vårjakten ska bevaras. Till skillnad från 
liknande fall i andra länder, såsom vårt tidigare 
exempel med Malta, så har det lokala motståndet 
till jakten varit relativt lågmält. Motståndet till 
vårjakten har varit som allra störst utanför Åland 
och den mest aktiva rösten har varit organisa-
tionen BirdLife.

Trots landskapsregeringens gedigna insat-
ser och motiveringar har kommissionen inte 

214 Se illustration av tidslinje på sid 28-29.
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av mark vilket på Åland delvis är unikt rättsligt 
reglerat genom en av hörnstenarna i den åländska 
självstyrelsen, nämligen hembygdsrätten.216

216 Vår-
jakten som tradition, har sina rötter i skärgårdssa-
mhällets struktur och har varit en företeelse som 
den åländska jägarkåren organiserat sig runt. Det 
har länge beskrivits som en form av belöning för 
allt arbete som jägarna bedrivit på frivillig basis 
ute i skärgården och det har skapats nya institu-
tioner med sin grund i frivilliga och lokala initia-
tiv. Vårjakten har intagit en speciell plats i ålän-
ningarnas hjärta och kommit att bli en del av den 
lokala särprägeln. Traditionen har gått i arv i gen-
erationer och har starka kopplingar till att leva 
och verka i ett ö-samhälle vilket betyder att frå-
gan i sig har stor påverkan på lokalinvånarna. Ett 
exempel som ytterligare belyser kopplingen till 
tradition och den lokala särprägeln är viljan att 
skilja tillhörigheten till olika åländska kommun-
er, vilket yttrar sig genom bland annat vid tillag-
ning av guding ”på Brändövis”.217

217 
I processen kring den åländska vårjakten 

framkommer ett antal meningsskiljaktigheter, 
varav en grundläggande sådan kan härledas till 
den ständigt återkommande frågan beträffande 
EU:s kompetenser och på vilken nivå beslut ska 

216 Den åländska hembygdsrätten är en form av re-
gionalt medborgarskap och en förutsättning för 
att bland annat få äga och besitta viss mark på 
Åland. Hembygdsrätten var ett av undantagen 
som förhandlades i samband med Finlands och 
Ålands EU-anslutning och innehar en stark in-
ternationell rättslig ställning genom att det finns 
reglerat i Ålandsprotokollet. För mer om hembyg-
dsrätten, se Ålands lagting & Ålands fredsinstitut 
2007.

217 Ett annat belysande exempel, orelaterat till jakt, 
som visar på kopplingen mellan kommuner och 
identitet, är de ingående diskussionerna beträf-
fande en kommunreform som skulle innebära 
att de 16 åländska kommunerna skulle slås sam-
man och tillsammans bli 4 st; norra Åland, södra 
Åland, Mariehamn och skärgården. Förslaget gav 
upphov till många debatter och upprörda känslor. 
En del av de omfattande diskussionerna både före 
och efter förslaget bordlades kretsade kring kom-
munernas identitetsskapande utveckling av loka-
lsamhällena. För närmare diskussion, se ÅSUB 
2006.

fattas.218

218 I frågan om vårjakten betonar kommis-
sionen främst bakgrunden till fågeldirektivet, 
att gemensamma naturresurser måste förvaltas 
globalt. Ålands landskapsregering å sin sida, ly-
fter fram vad som återfinns implicit i subsidi-
aritetsprincipen - att beslut ska tas så nära män-
niskorna som möjligt och menar att frågor om 
jakt och viltvård bör skötas på lokalnivå. Det 
är ett resonemang som även knyter an till den 
globala trenden om att decentralisera viss för-
valtning, förankra och föra besluten närmare 
de som berörs. En ökning av decentralisering 
kan delvis ha att göra med en ökad medveten-
het om att det krävs hänsyn till lokala variation-
er och lokalkunskap. Det är en argumentation 
som finns med i bakgrunden till att bland an-
nat Sverige valt att decentralisera och regionali-
sera sin viltförvaltning.219

219 Detta då det inte är 
ovanligt att frågor om jakt får en symbolisk och 
känsloladdad status. Forskning visar att konflik-
ten som uppstår inte sällan handlar om objek-
tet för jakten i sig, utan om andra motsättningar 
såsom en urbanisering där befolkning på lands-
bygden känner sig åsidosatt och förbisedd.220

220 
Genom att föra besluten närmare de människor 
som berörs syftar förvaltningen till att öka ac-
ceptansen för beslut och verka förtroendebyg-
gande med målsättningen att motverka bland 
annat illegal jakt.

”Jag vill betona igen att det här är en fråga 
av lokalt intresse. Det är en grupp som har 
intresse av det, men det är också – i alla fall 
för mig – en ganska viktig ideologisk fråga 

218 I relation till regioner har det hävdats att EU lider 
av ”regional blindhet”. I förevarande rapportserie 
finns två rapporter som utforskar begreppet och 
belyser EU och dess relation till Åland, se Simo-
lin, Att påverkas och påverka – Ålands ambitioner 
och självbestämmande inom EU, 2021 samt Si-
molin, Autonomies interacting with the EU - 
Exploring Variations between the Åland Islands, 
South Tyrol, and the Faroe Islands, 2021.

219 Särskilt beträffande diskussion om rovdjursför-
valtningen. Se Naturvårdsverket u.d.

220 Exempel därav är frågan om jakt på varg, se 
Sjölander-Lindqvist, Karlsson och Cinque 2010.
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därför att den har att göra med hur man ser 
på naturen i de urbana EU-miljöerna och 
hur man ser på naturen i ett traditionellt 
skärgårdssamhälle. Den synen har också 
att göra med synen på kunskap, dvs. man 
förvärvar inte kunskap om naturen genom 
att läsa sig till det eller läsa dokument osv., 
utan den kunskapen genereras när man le-
ver ute i naturen och den förmedlas från 
generation till generation och bland dem 
som är aktiva och följer med. Det är så att 
både viltvården, jakten och kanske resur-
sutnyttjandet av beståndet osv. är frågor 
som hänger ihop på ett sådant sätt som inte 
är så lätt att förklara via promemorior och 
papper.”221

221 

Citatet ovan belyser en annan viktig punkt i pro-
cessen kring vårjakten, nämligen diskussionen 
relaterad till kunskap. Svårigheten för parterna 
är att enas om vad som ska anses vara korrekt 
och tillförlitlig kunskap. Landskapsregeringen 
belyser vikten av den lokala kunskapsbasen och 
menar att man inte ska förringa den betydelse-
fulla och ansenliga kunskapen som finns hos de 
med förstahandsegenskaper, människorna ute i 
skären som genom generationer har samlat på 
sig kunskap. Även om EU erkänner den vik-
tiga insatsen som görs lokalt, efterfrågas kun-
skap i form av relevant vetenskaplig forskning 
och framför allt ett gediget statistiskt underlag 
för ejderns utveckling. Efter det första dom-
stolsärendet var det precis en sådan kunskap-
slucka som Ålands landskapsregering ville täppa 
till genom att låta Uppsala universitet genom-
föra en vetenskaplig studie. När resultatet var 
färdigställt återupptog Åland vårjakten varpå 
kommissionen direkt tog upp kontakten och 
pekade på vad man ansåg var brister i studien. 
Detta initierade en utdragen diskussion om vilka 
data och metoder som ska användas för inven-
tering samt dess relevans och aktualitet. Ålands 
landskapsregering hänvisar till informella möten 
och korrespondens med kommissionen där man 

221 Hemställningsmotion 32/1999-2000. En vitbok 
om vårjakten (Ltl Olof Erland, 15.5.2000).

specifikt efterfrågat kommissionens åsikt samt 
diskuterat mätmetoder och vad som utgör ”bästa 
data”. Ålands landskapsregering menar att det, 
med anledning av studiens syfte, vid inventer-
ing är de jaktbara fåglarna som måste utgöra 
beräkningsgrunden medan kommissionen me-
nar att samtliga förekomster måste räknas. Vid-
are har parterna varit oense om ejderns popu-
lationsutveckling och dess bevarandestatus. 
Landskapsregeringen vidhåller att ejdern har 
gynnsam bevarandestatus medan kommissionen 
och EU-domstolen menar att det inte kan kon-
stateras och att det således ska råda försiktighet 
och vid osäkerhet ska jakt inte beviljas.

En annan viktig punkt i diskussionen kring 
vårjakten har varit samarbete och dess roll i or-
ganiseringen av viltförvaltningen på Åland. I det 
åländska samhället har det lokala samarbetet 
och den tredje sektorn en avgörande funktion. 
Landskapsregeringens resurser är begränsade 
och arbetsbördan beträffande implementering 
av EU-lagstiftning är lika omfattande som en 
medlemsstat (trots att Åland utifrån EU:s pers-
pektiv räknas som region).222

222 

”Tar man vårjakten ifrån oss, tror jag att 
förutsättningarna för skärgårdens över-
levnad som en stolt och vital del av vårt 
samhälle avsevärt försämras. Det är inte 
enbart jakten som sådan vi går miste om 
vid ett förbud. Också generationers arbete 
genom jaktvårdsföreningarna spolieras på 
samma gång. Det finns dokumenterade 
fågelskyddsåtgärder med internt accept-
erade begränsningar i antalet fåglar man 
får skjuta. Inventeringar av fågelstam-
marna har i vissa fall utförts i över 50 år.”223

223 

Ålands landskapsregering har genomgående ar-
gumenterat för att jakt och miljövård – vårjakten 

222 För närmare diskussion harmoniseringsarbetet 
och om Ålands första 25 år i EU se andra delar i 
förevarande rapportserie, Granholm 2021; Spilio-
poulou Åkermark 2021; Simolin 2021.

223 Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Lars Wiklöf, 3.5.2001).
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det och skyddandet av sjöfågeln.224

224 Föreningen 
utgör en plattform för samarbete där människor 
bjuds in för att delta efter egen möjlighet och 
förmåga. Bland de konkreta insatserna kan näm-
nas snickrandet och utplacerandet av boskydd 
för ejderhonan, s.k. ådtak eller ejderhus,225

225 samt 
aktiv predatorjakt på mårdhund och mink. Före-
ningens senaste initiativ har varit att beman-
na utvalda områden vid häckningsperioden då 
mänsklig närvaro har visat sig vara avskräckande 
för vissa predatorer och således skyddat ejdern 
och tryggat ådans häckning.

Kommissionen å sin sida, medger att begrän-
sad jakt på en art (även med ogynnsam bev-
arandestatus) kan utgöra ett viktigt element i 
ökade insatser för viltvård. Tillika har kommis-
sionen betonat att ett tillfälligt jaktstopp kan ut-
göra ett viktigt incitament för intressenter och 
fungera som grund för ett samarbete att återstäl-
la en arts bevarandestatus till gynnsam. Detta 
även om inte orsaken till att artens ogynnsam-
ma bevarandestatus beror på jakt. Således menar 
kommissionen att en sådan överenskommelse 
kan, tillsammans med ett program för bevar-
andeåtgärder, utgöra en viktig strategi. Vad som 
däremot anses avgörande, är att ett sådant jak-
tstopp förstås som tillfälligt och inte automa-
tiskt leder till ett permanent jaktförbud. Det är 
en intressant tanke, som uttryckts i försiktiga or-
dalag även på Åland, i kölvattnet av domslutet 
från 2020 beträffande vårjakten.226

226 Om landska-
psregeringen hade valt att inte bevilja vårjakt och 
betonat behovet av att stärka ejderstammen hade 
kommissionen inte haft anledning att inleda ett 
överträdelseförfarande. Ett uppehåll hade be-
hövt vara - tidsmässigt - länge nog för att kunna 
påvisa en positiv utveckling hos ejderstammen, 
en insats som sannolikt hade inneburit längre 

224 Läs mer om Archipelago Pares RF och "Ådans 
vänner" på www.aprf.ax

225 Ett mindre tak i trä som placeras ut i naturen, på 
platser där ådor häckar, för att skydda boet och 
ådan från predatorer.

226 Se Dahlblom 2020.

och viltvården – utgör en helhet. En viktig del i 
landskapsregeringens argumentation är att vår-
jakten är ett incitament för den viltvård som ut-
förs på Åland av jägarkåren. Den åländska vilt-
förvaltningen har genom ett lokalt samarbete 
gjort jaktvårdsföreningarna - med ca. 3300 jä-
gare - till partners och de utgör en organisatorisk 
kapacitet som inte annars finns i förvaltningen. 
Det är ett samarbete som har historisk betydelse 
och som ligger till grund för en lyckosam imple-
mentering genom att det underlättar för en lokal 
förankring av beslut och således kan anses min-
ska risken för civil olydnad. Genom samarbetet 
vinner landskapsregeringen en minskad ekono-
misk och administrativ kostnad samtidigt som 
de får hjälp med det omfattande fotarbetet som 
behövs. I utbyte, ges jägarna och jaktvårdsfören-
ingarna en röst i sammanhanget; en deltagande 
och rådgivande roll.

Det lokala engagemanget och samarbetet har, 
som avsnitt 4.2 visat, historiska kopplingar. Det 
går att observera att det även hos en fågelsky-
ddsförening, som i regel inte brukar förespråka 
jakt i första hand, finns en viss tolerans för vår-
jakten eller åtminstone en ambivalent inställn-
ing till jaktens lokala betydelse. I det citerade ut-
draget på sidan 22 är det tydligt att en jakt inte 
heller romantiseras i historien, men i det andra 
stycket understryks ändå en respekt för gällande 
lag och för de människor som innehar jakträtt 
och arbetar för en livskraftig viltstam. Den his-
toriska traditionen med samarbete och lokala 
initiativ med insatser i och för skärgården, har 
levt vidare i det moderna åländska samhället. 
Flera av de olika initiativen har utvecklats och 
är fortfarande aktiva till vilka tidigare nämnda är 
bland annat jaktvårdsföreningarna med alla till-
hörande jaktlag och Ålands fågelskyddsfören-
ing. Därtill har nya tillkommit varav särskilt kan 
nämnas föreningen Archipelago Pares RF och 
deras projekt "Ådans vänner" som arbetar aktivt 
med informations- och kunskapsspridning såväl 
som konkreta viltvårdande insatser för bevaran-
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än ett år. Men det går inte att bortse från den 
kontextuella betydelsen av vårjakten som sym-
bolfråga för Åland och att det till synes saknas 
en organiserad - eller högljudd - opposition mot 
vårjakten bland ålänningarna. Bland den politis-
ka viljan på Åland, kan därför en motvilja till 
att bevilja vårjakt förstås som en delvis impop-
ulär åsikt att självmant lyfta fram på den lokala 
politiska agendan, framför allt i samband med 
ett kampanjande inför kommande val.

Hur har EU-domstolen tolkat vårjak-
tens förenlighet med fågeldirektivet?

Vårjakten har varit föremål för avgörande i EU-
domstolen två gånger, år 2005 och 2020. I do-
men från 2005 fann domstolen att vårjakten inte 
uppfyllt villkoret ”ingen annan lämplig lösning” 
och menar att det inte kunde anses tillräckligt 
bevisat att det inte fanns möjlighet att jaga på 
hösten. Domstolen erkände visserligen jägarnas 
utförande av en nyttig naturvårdsuppgift genom 
att predatorkontrollen hjälper ejderns häckning. 
Däremot ifrågasatte domstolen logiken i land-
skapsregeringens argument att denna naturvård-
suppgift endast kan utföras om ejder får jagas på 
våren. Vidare slog domstolen fast att villkoret 
”litet antal” inte kunde anses vara uppfyllt och 
lyfter särskilt fram behovet av vetenskaplig bev-
isning. Även om ORNIS-kommitténs kriterium 
inte är rättsligt bindande godtar domstolen rek-
ommendationen som referensmaterial, till dess 
att annan vetenskaplig bevisning tas fram.

I den senaste domen från 2020 fann domsto-
len att vårjakten inte kunde anses utgöra ”för-
nuftig användning” då de vetenskapliga studi-
er som landskapsregeringen använt som grund 
för beviljande inte tydde på att ejderns bevar-
andestatus var och skulle kunna bibehållas på en 
tillfredställande nivå. EU-domstolen fann därför 
att även om jägarkårens insats erkänns som vik-
tig är det inte tillräckligt för att bevilja jakt på en 
art vars bestånd inte kan anses uppnå gynnsam 

bevarandestatus. Vidare menade domstolen att 
jaktkvoten inte utgjorde ett ”litet antal” då det 
ansågs felaktigt beräknat och borde ha beräknats 
på enbart den population som häckar på Åland 
och inte på hela populationen i Östersjön/Va-
dehavet.

Därutöver slog domstolen fast att även om 
man kan påvisa de positiva effekterna av en 
förvaltningsplan samt att den neutraliserar de 
negativa effekter som ett jaktuttag medför på 
beståndet av en skyddad art, är medlemsstaten 
fortfarande skyldig att vidta åtgärder som avser 
de olika faktorer som kan påverka population-
snivån hos den berörda arten. Vad det innebär är 
att medlemsstaterna är skyldiga att vidta de åt-
gärder som behövs, i det här fallet då oberoende 
av en belöning i form av vårjakt.

Hur har den åländska jaktlagstiftnin-
gen, gällande vårjakten, utvecklats 
genom åren? 

Direkt efter EU-anslutningen ändrades jaktlag-
stiftningen för att anpassas till EU-rätten. År 
1995 underlättandes och effektiviserades vilt-
förvaltningen genom att ge landskapsregeringen 
befogenhet att genom förordning bland annat 
bestämma jakttider och vilka arter som får ja-
gas utan tidskrävande debatter i lagtinget. Jak-
tvårdsföreningarna inkluderades genom att de 
ska höras innan beslut tas.

Vidare stadgades huvudregeln att fåglar inte 
får jagas vid återvändandet till häckningsplats-
er, under häckning eller när de föder upp ung-
ar. Jakt fick tillåtas under förutsättning att land-
skapsregeringen kunde säkerställa att jakten 
bedrevs under strängt kontrollerade förhålland-
en, på selektiv grund och inte äventyrade ejderns 
bevarande inom deras utbredningsområde. Det 
yttersta ansvaret lades på landskapsregeringen 
men det betonades att jägarna var ansvariga för 
att vårjakten bedrevs på selektiv grund och inte 
äventyrade ejderbeståndets bevarande. Den se-



Rapport från Ålands fredsinstitut 1–2022 45

Vårjaktens ständiga relevans i Ålands EU-relation

lektiva grunden innebar att de gudingar som 
fälldes inte skulle överstiga vad som kunde nyt-
tjas som människoföda i enlighet med gällande 
traditioner för den åländska vårjakten. Vidare 
infördes en redovisningsskyldighet för jägarna.

År 1996 antog landskapsregeringen ett strate-
giprogram vars förverkligande var en viktig del 
i att försvara och motivera beviljandet av vår-
jakten. Jägarna involverades direkt genom att 
åtgärderna praktiskt skulle genomföras av jak-
tvårdsföreningarna medan miljövårdsbyrån ans-
varade för samordningen. Det blir uppenbart, 
genom ansvarsfördelningen, att förvaltningen 
samarbetar och förlitar sig på tredje sektorn. 
Landskapsregeringen gör jägarna till samarbet-
spartners och ger jägarna en röst, en formell väg 
för deltagande.

År 1999 infördes ett personligt tillståndssys-
tem i syfte att säkerställa en jakt som uppfyller 
villkoren ”strängt kontrollerade förhållanden” 
och ”litet antal”. Det infördes för första gån-
gen en årlig jaktkvot på fåglar som kan utgöra 
föremål för undantagsjakt. Jägare fick en per-
sonlig kvot tilldelad, efter ansökan, och jakt fick 
endast bedrivas på särskilt angivna skytteplats-
er. Vidare ändrades utformningen på lagtexten 
efter att kommissionen påtalat att de undan-
tag som stadgas i fågeldirektivets artikel 9 inte 
uteslutande räknades upp i samma stycke i den 
åländska jaktlagen.

Fortsättningsvis engageras och involveras jak-
tvårdsföreningarna i viltförvaltningen genom att 
landskapsregeringen kan delegera tillståndsgiv-
ningen till jaktvårdsföreningarna i syfte att säk-
erställa ett flexibelt och enkelt system. Den for-
mella möjligheten till delegering visar ytterligare 
på den organisatoriska tillgången som jaktvårds-
föreningarna utgör. I samband med införandet 
av Natura 2000 fördjupades även diskussionen 
om huruvida det fortfarande ansågs nödvän-
digt att behålla möjligheten för jaktvårdsfören-
ingarna att upprätta frivilliga fredningsområden 
med markägare. Historiskt sett var det en av 

jaktvårdsföreningarnas mest betydelsefulla up-
pgifter och det ansågs viktigt att denna möj-
lighet bevarades, då det skapade ett konkret lag-
stöd för jaktvårdsföreningar i förhandlingar med 
fastighetsägare samt grund för kompensation till 
en fastighetsägare som avstår vårjakt på ett om-
råde som är särskilt skyddsvärt för sjöfågeln.

Sammantaget ändrades dynamiken i lagtex-
ten och från att de fredade områdena var un-
dantagna från jakt blev jakten i sig ett undan-
tag. Således stärktes arternas egenvärde och dess 
bevarande märkbart i förhållande till männis-
kans egna behov.

Omedelbart efter det första avgörandet i EU-
domstolen efterfrågade kommissionen en ex-
plicit harmonisering med fågeldirektivet. Kom-
missionen har bland annat påtalat att jaktlagen 
överensstämt i sak med formuleringarna i direk-
tivet men att det funnits skillnader i ordalydelse. 
På kommissionens begäran ändrades därför 
jaktlagen igen år 2007 till att uttryckligen föl-
ja fågeldirektivets ordalydelse. Det ska i sig inte 
anses vara nödvändigt vid ett direktiv, eftersom 
direktiven ska ange målsättningen men att det 
sedan är upp till medlemsstaterna att välja den 
mest lämpliga vägen dit.
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i detta fall jaktlagstiftningen på Åland. Det går 
inte att göra en bedömning om hur situationen 
hade sett ut om Åland inte hade anslutit till EU, 
men sannolikt hade man varit tvungen att im-
plementera en stor mängd miljölagstiftning med 
anledning av att man är anslutet till EES. Med 
det sagt, ska man inte glömma bort att det redan 
långt innan EU-medlemskapet fanns arbetsin-
satser på miljöområdet och en medvetenhet om 
miljöfrågor även på Åland. Detta har vi sett bev-
is på i frågan om vårjakten genom bland annat 
de tidiga initiativen för bevarandet av sjöfågel-
beståndet i början av förra seklet.

Genom sju olika mandatperioder, olika 
regeringssammansättningar och två över-
trädelseförfaranden har Ålands landskap-
sregering genomgående argumenterat för att 
vårjakten inte står i motsatsförhållande till 
miljön utan är en del av miljöarbetet. Detta då 
omtanke om miljön, livskraftiga viltstammar 
och ekologisk balans är grundläggande intressen 
som förenar såväl jägare som naturvårdare. Som 
motpart i frågan har EU-kommissionen inte an-
sett sig övertygad och menar att vårjakten stridit 
mot fågeldirektivet. Det går även att notera en 
mer restriktiv hållning i EU-domstolens tolkn-
ingar i takt med ökad exploatering av den biolo-
giska mångfalden. Parterna har haft delvis olika 
syn på det vetenskapliga underlaget; bland an-
nat fågelbeståndets utveckling, inventeringsme-
toder och den lokala kunskapens roll. Vidare har 
Ålands landskapsregering försökt att förklara 
den lokala kontexten, inklusive det elementära 
samarbetet med tredje sektorn och argumenter-
at för att vårjakten är ett incitament för den vilt-
vård som utförs. Både kommissionen och EU-
domstolen har visserligen erkänt jägarnas insats 
som viktig men i övrigt har landskapsregerin-
gen fått litet gehör. EU-domstolen har beto-
nat vikten av det vetenskapliga underlaget samt 
att försiktighet ska råda - är man osäker på art-
beståndets utveckling ska inte jaktuttag beviljas. 
Det kan i frågan om vårjakten konstateras att 

6. Avslutning

”Jag håller med om att det är en in-
skränkning och ett inkräktande på våra 
kulturella traditioner som egentligen 
stör mest här. Går det till på det här vi-
set i den här frågan, så kan man väl räk-
na med att det kommer att gå likadant i 
någon annan fråga i framtiden, så där-
för blir frågan bara att när sätter vi ner 
hälarna och börjar protestera så att det 
syns och hörs. Gör vi det nu eller gör vi 
det någon annan gång?”227

227 

Frågor om jakt engagerar och berör vilket 
syns i flera fall runtom i världen: vargjakt i 

Sverige och Finland, säljakt i Kanada, valfångst 
i Norge, Japan och på Island samt fångst av 
småfågel i Frankrike. Det blir tydligt i flera av de 
nämnda fallen att gamla jakttraditioner och jak-
tmetoder inte längre kan fortgå enbart på grund 
av att det är just en tradition. Det är inte ovanligt 
att frågor om naturvård ställs i motsatsförhål-
lande till frågor som rör jakt. Men som rap-
porten har synliggjort är förnuftig och hållbar 
jakt en vedertagen och nödvändig del i natur-
vården. Svårigheten är att anpassa i vissa fall ut-
daterade jaktmetoder eller jaktsäsonger som inte 
längre stämmer överens med aktuellt kunskap-
släge och beståndsutveckling. Det är inte heller 
ovanligt att andra spänningar kan ta sig uttry-
ck i frågor om jakt, exempel därav kan vara en 
motsättning till en ökad urbanisering där lands-
bygden anser sig negligerad.

EU-lagstiftningen på miljöområdet har ökat 
kraftigt under de senaste decennierna och som 
en tidigare del i förevarande rapportserie visat 
går det i Ålands fall att konstatera att mycket utav 
den implementerade lagstiftningen förmodligen 
aldrig hade tillkommit om det inte varit för EU. 
På så vis har EU-medlemskapet banat väg för en 
stor del av miljöarbetet och för utvecklingen av 

227 Hemställningsmotion nr 49/2005-2006, argu-
ment för fortsatt vårjakt (Ltl Mats Perämaa, 
3.4.2006).
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både Åland och EU har samma grundläggande 
målsättning att skydda och bevara ejderbestån-
det men att vägen dit skiljer sig åt.

Den åländska vårjaktens första 25 år i EU har 
som synes inte varit okomplicerade. Men vårjak-
ten har kommit att bli en symbolfråga som lig-
ger ålänningarna varmt om hjärtat. Ålands land-
skapsregering har aktivt valt att föra en egen 
linje mot EU. Det är givetvis långt ifrån alla 
ålänningar som känner lika starkt för vårjakten 
men det går att urskilja en sorts allmän accept-
ans för företeelsen. Opinionen och den loka-
la debatten har varit mera lågmäld i jämförelse 
med vårt tidigare exempel med Malta. Rap-
porten har synliggjort kopplingar till den loka-
la särprägeln, såsom hur jakten historiskt sett är 
nära besläktad med markägandet. Markägandet 
på Åland är unikt rättsligt reglerat och frågor 
om som rör vatten- och markrättigheter är stän-
digt kontroversiellt. Huruvida det lokala förtro-
endet för förvaltningen minskat eller ökat i köl-
vattnet av denna 25-åriga process ligger utanför 
rapportens ramar. Men vid arbetet av kartläg-
gningen gjordes en parallell läsning av medias 
framställning av frågan vilket övervägande ger 
en bild av EU som Goliat och den ständiga ne-
jsägaren. I frågan om vårjakten har Åland - som 
David - inte besegrat Goliat. Men det faktum 
att David tar mod till sig och i en ensam kamp 
står upp mot jätten anses av många beundrans-
värt och symboliskt värdefullt i sig. Vårjakten är 
en fråga om tradition och modernitet, landsbygd 
och stad, samhällsstruktur, kunskap och harmo-
nisering i Europa. Efter 25 år fortsätter det att 
vara en omdiskuterad fråga på Åland.
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Vid EU-inträde,  
dåvarande lydelse av jaktlagens 20-26 §§ 

ÅFS 1985:31

20§ Jakt får under nedan nämnda tider bedrivas på föl-
jande arter:
1.5-25.5 […] ejder […].

21§ Jakt under tiden 15 mars - 25 maj får bedrivas en-
dast av person som enligt lagen om befolknings-
böcker har hemort inom landskapet Åland. Land-
skapsstyrelsen äger dock rätt att då synnerliga 
skäl föreligger efter prövning i enskilda fall bev-
ilja även annan person rätt att för viss tid bedri-
va här avsedd jakt. Ansökan som avser erhållande 
av sådan rätt ska vara landskapsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 januari det år jakten är avsedd att 
bedrivas. 

Innan i 1 mom. avsett tillstånd beviljas, skall 
landskapsstyrelsen inbegära utlåtande av styrelsen 
för jaktvårdsföreningen i den kommun inom vilk-
en jakten är avsedd att bedrivas, om fredningsom-
rådenas anordnande, sjöfågelstammarnas storlek 
eller andra särskilda skäl ger anledning därtill.

22§ Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka för 
att tillräckliga fredningsområden för sjöfågel in-
rättas. I sagda syfte kan jaktvårdsförening skrift-
ligen avtala om fredning av hänför lämpliga om-
råden samt om överlåtande till föreningen av 
jakträtten på andra områden. Jaktvårdsförening 
skall ställa erforderliga jaktområden till förfogan-
de för dem som avstått från jakträtt inom fredn-
ingsområde.

23§ Bedrivs jakt på ett visst område i strid med 
bestämmelsen i 3 § 1 mom. eller vidtas inte åt-
gärder som är nödvändiga för viltvården inom 
området, kan landskapsstyrelsen på anhållan av 
jaktvårdsförening eller, om särskilda skäl förelig-
ger, efter att ha givit jaktvårdsförening tillfälle att 
yttra sig i ärendet besluta om förbud mot jakt el-
ler om inskränkningar i jakten. Förbudet eller in-
skränkningen skall avse jakten inom ett enhetligt 
område och får gälla för en tid av högst tre kalen-
derår åt gången. Innan här avsett beslut fattas 
skall de som innehar jakträtt inom området bere-
das tillfälle att yttra sig.

Vad i 1 mom. är föreskrivet äger motsvarande 
tillämplighet, om jakträtten på område som till-
hör f lera lägenheter samfällt inte ordnas på sätt 
i 7 § sägs.

Bilaga 1 - Utveckling av Jaktlagens 
20-26 §§ (ÅFS 1985:31)

Beslut om jaktförbud och om jaktinskränkn-
ing ska kungöras på kommunens anslagstavla och 
beslut om jaktförbud skall dessutom meddelas 
dem som innehar jakträtt inom förbudsområdet. 

Landskapsregeringen skall upphäva jaktförbud 
och jaktinskränkning, om skäl för dess bibehål-
lande inte längre föreligger.

24§ Landskapsstyrelsen kan, om det av synnerliga skäl 
visar sig nödvändigt, för viss tid:
1) fullständigt freda vilt som avses i 20 § samt
2) tillåta jakt på vilt som inte nämns i denna lag

Beslut som avses i 1 mom. kan omfatta hela 
landskapet eller del därav.

25§ Om det erfordras för fortbeståndet eller föröknin-
gen av någon art som utgör ett naturligt inslag i 
landskapets fauna, kan jaktvårdsförening, genom 
beslut som fattas vid jaktvårdsförenings möte, 
inom sitt verksamhetsområde för ett år i sänder 
förkorta de gällande jakttiderna eller helt freda 
viss art.

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 
mom., kan underställa beslutet landskapsregerin-
gens prövning inom 30 dagar räknat från den dag 
han erhöll kännedom om beslutet på sätt i jakt-
vårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkän-
nagivande av föreningens mötesbeslut. I landska-
psregeringens beslut får ändring inte sökas.

26§ Visar sig särskild fridlysning av holme eller 
ögrupp med eller utan intilliggande vattenområde 
nödvändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § 
kan landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare det 
begär, förordna att området skall utgöra fågelsky-
ddsområde. När beslut fattas att förordna område 
till fågelskyddsområde skall samtidigt beslut fat-
tas att det inom området under tiden 15 mars - 
31 juli vid vite är förbjudet att landstiga och, om 
även vattenområde ingår, förbjudet att med högre 
hastighet än sju knop framföra motorbåt och an-
nan liknande motordriven farkost.

Visar sig särskild fridlysning av holme eller 
ögrupp och intilliggande vattenområde nödvän-
dig för sälstammarnas bevarande kan landska-
psregeringen, såvida områdets ägare det begär, 
förordna att området skall utgöra sälskyddsom-
råde. När beslut fattas att förordna område till 
sälskyddsområde skall samtidigt beslut fattas att 
vistelse inom området utan landskapsregeringens 
tillstånd vid vite är förbjuden.
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Lagändring 1995/68

20§ Landskapsstyrelsen kan, efter att ha hört jak-
tvårdsföreningarna, genom lanskapsförordn-
ing utfärda närmare bestämmelser om vilka ar-
ter av vilt som får jagas och under vilken tid av 
året jakt får bedrivas på ifrågavarande arter samt 
om de områden där jakt får bedrivas samt om de 
förutsättningar i övrigt som skall gälla vid jakt 
efter viss art. Med de undantag som ges i 2 och 3 
mom. får jakt efter arter av fåglar inte tillåtas när 
arten återvänder till häckningsplatser, häckar el-
ler föder upp ungar.

Jakt på ejder […] kan tillåtas under förutsättning 
att landskapsstyrelsen kan säkerställa att jakten 
bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden, 
på selektiv grund och inte äventyrar någon av ar-
ternas bevarande inom deras utbredningsområde. 
[…].

21§ Jakt under tiden 15 mars - 25 maj får bedrivas en-
dast av person som enligt lagen om befolknings-
böcker har hemort inom landskapet Åland. Land-
skapsstyrelsen äger dock rätt att då synnerliga 
skäl föreligger efter prövning i enskilda fall bev-
ilja även annan person rätt att för viss tid bedri-
va här avsedd jakt. Ansökan som avser erhållande 
av sådan rätt ska vara landskapsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 januari det år jakten är avsedd att 
bedrivas. 

Innan i 1 mom. avsett tillstånd beviljas, skall 
landskapsstyrelsen inbegära utlåtande av styrelsen 
för jaktvårdsföreningen i den kommun inom vilk-
en jakten är avsedd att bedrivas, om fredningsom-
rådenas anordnande, sjöfågelstammarnas storlek 
eller andra särskilda skäl ger anledning därtill.

22§ Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka för 
att tillräckliga fredningsområden för sjöfågel in-
rättas. I sagda syfte kan jaktvårdsförening skrift-
ligen avtala om fredning av hänför lämpliga om-
råden samt om överlåtande till föreningen av 
jakträtten på andra områden. Jaktvårdsförening 
skall ställa erforderliga jaktområden till förfogan-
de för dem som avstått från jakträtt inom fredn-
ingsområde.

23§ Bedrivs jakt på ett visst område i strid med bestäm-
melsen i 3 § 1 mom. eller vidtas inte åtgärder som är 
nödvändiga för viltvården inom området, kan land-
skapsstyrelsen på anhållan av jaktvårdsförening el-
ler, om särskilda skäl föreligger, efter att ha givit jak-
tvårdsförening tillfälle att yttra sig i ärendet besluta 
om förbud mot jakt eller om inskränkningar i jak-
ten. Förbudet eller inskränkningen skall avse jakten 
inom ett enhetligt område och får gälla för en tid av 
högst tre kalenderår åt gången. 

Innan här avsett beslut fattas skall de som in-
nehar jakträtt inom området beredas tillfälle att 
yttra sig.

Vad i 1 mom. är föreskrivet äger motsvarande 
tillämplighet, om jakträtten på område som till-
hör f lera lägenheter samfällt inte ordnas på sätt 
i 7 § sägs 

Beslut om jaktförbud och om jaktinskränkn-
ing ska kungöras på kommunens anslagstavla och 
beslut om jaktförbud skall dessutom meddelas 
dem som innehar jakträtt inom förbudsområdet. 

Landskapsregeringen skall upphäva jaktförbud 
och jaktinskränkning, om skäl för dess bibehål-
lande inte längre föreligger.

24§ Lagen upphävs.

25§ Om det erfordras för fortbeståndet eller föröknin-
gen av någon art som utgör ett naturligt inslag i 
landskapets fauna, kan jaktvårdsförening, genom 
beslut som fattas vid jaktvårdsförenings möte, 
inom sitt verksamhetsområde för ett år i sänder 
förkorta de gällande jakttiderna eller helt freda 
viss art.

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 
mom., kan underställa beslutet landskapsregerin-
gens prövning inom 30 dagar räknat från den dag 
han erhöll kännedom om beslutet på sätt i jakt-
vårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkän-
nagivande av föreningens mötesbeslut. I landska-
psregeringens beslut får ändring inte sökas.

26§ Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp 
med eller utan intilliggande vattenområde nöd-
vändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan 
landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare det be-
gär, förordna att området skall utgöra fågelsky-
ddsområde. När beslut fattas att förordna område 
till fågelskyddsområde skall samtidigt beslut fattas 
att det inom området under tiden 15 mars - 31 juli 
vid vite är förbjudet att landstiga och, om även vat-
tenområde ingår, förbjudet att med högre hastighet 
än sju knop framföra motorbåt och annan liknande 
motordriven farkost.

Visar sig särskild fridlysning av holme el-
ler ögrupp och intilliggande vattenområde nöd-
vändig för sälstammarnas bevarande kan land-
skapsregeringen, såvida områdets ägare det begär, 
förordna att området skall utgöra sälskyddsområde. 
När beslut fattas att förordna område till sälsky-
ddsområde skall samtidigt beslut fattas att vistelse 
inom området utan landskapsregeringens tillstånd 
vid vite är förbjuden.
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Lagändring 1999/46

20§ 
2 

mom.

Landskapsstyrelsen kan, om det inte finns någon 
annan lämplig lösning, bevilja tillstånd till jakt 
under någon tid under perioden 15.3–25.5 efter 
ejder […] under förutsättning att landskapssty-
relsen kan säkerställa att jakten bedrivs under 
strängt kontrollerade förhållanden på selektiv gr-
und och garanterar en gynnsam skyddsnivå. Till-
stånd som avses i detta moment kan på ansökan 
beviljas den som har hemort i en kommun i land-
skapet. Den som inte har hemort i landskapet får 
av landskapsstyrelsen på ansökan beviljas disp-
ens för vårjakt efter sjöfågel om synnerligen vä-
gande skäl föreligger. Landskapsstyrelsen kan i 
landskapsförordning delegera tillståndsgivningen 
till jaktvårdsföreningarna i landskapet. Landska-
psstyrelsen beslutar årligen om det antal fåglar av 
respektive art som en jaktvårdsförening får bev-
ilja tillstånd till. I tillståndet, som är ett undantag 
från bestämmelserna i 1 mom., skall anges vilka 
arter som berörs av undantaget, vilka medel, ar-
rangemang eller metoder som tillåts vid fångsten, 
villkoren vad gäller risker samt vilka tider och om-
råden dessa undantag gäller och den kontroll som 
kommer att ske. Landskapsstyrelsen beslutar om 
hur tillståndssystemet också till övriga delar skall 
vara utformat.

21§ Lagen upphävs.

22§ Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka för 
att tillräckligt stora sammanhängande områden 
inte berörs av sådan sjöfågeljakt som bedrivs med 
stöd av tillstånd. I sagda syfte kan jaktvårdsfören-
ing skriftligen avtala om härför lämpliga områden 
samt om överlåtande till föreningen av jakträtt på 
andra områden. Jaktvårdsförening kan ställa er-
forderliga jaktområden till förfogande för dem 
som avstått från ansökan om jakträtt.

23§ Bedrivs jakt på ett visst område i strid med bestäm-
melsen i 3 § 1 mom. eller vidtas inte åtgärder som är 
nödvändiga för viltvården inom området, kan land-
skapsstyrelsen på anhållan av jaktvårdsförening el-
ler, om särskilda skäl föreligger, efter att ha givit jak-
tvårdsförening tillfälle att yttra sig i ärendet besluta 
om förbud mot jakt eller om inskränkningar i jak-
ten. Förbudet eller inskränkningen skall avse jakten 
inom ett enhetligt område och får gälla för en tid 
av högst tre kalenderår åt gången. Innan här avsett 
beslut fattas skall de som innehar jakträtt inom om-
rådet beredas tillfälle att yttra sig.

Vad i 1 mom. är föreskrivet äger motsvarande 
tillämplighet, om jakträtten på område som till-
hör f lera lägenheter samfällt inte ordnas på sätt 
i 7 § sägs. 

Beslut om jaktförbud och om jaktinskränkn-
ing ska kungöras på kommunens anslagstavla och 
beslut om jaktförbud skall dessutom meddelas 
dem som innehar jakträtt inom förbudsområdet. 

Landskapsregeringen skall upphäva jaktförbud 
och jaktinskränkning, om skäl för dess bibehål-
lande inte längre föreligger.

24§ Lagen upphävd.

25§ Om det erfordras för fortbeståndet eller föröknin-
gen av någon art som utgör ett naturligt inslag i 
landskapets fauna, kan jaktvårdsförening, genom 
beslut som fattas vid jaktvårdsförenings möte, 
inom sitt verksamhetsområde för ett år i sänder 
förkorta de gällande jakttiderna eller helt freda 
viss art.

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 
mom., kan underställa beslutet landskapsregerin-
gens prövning inom 30 dagar räknat från den dag 
han erhöll kännedom om beslutet på sätt i jakt-
vårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkän-
nagivande av föreningens mötesbeslut. I landska-
psregeringens beslut får ändring inte sökas.

26§ Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp 
med eller utan intilliggande vattenområde nöd-
vändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan 
landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare det be-
gär, förordna att området skall utgöra fågelsky-
ddsområde. När beslut fattas att förordna område 
till fågelskyddsområde skall samtidigt beslut fattas 
att det inom området under tiden 15 mars - 31 juli 
vid vite är förbjudet att landstiga och, om även vat-
tenområde ingår, förbjudet att med högre hastighet 
än sju knop framföra motorbåt och annan liknande 
motordriven farkost.

Visar sig särskild fridlysning av holme el-
ler ögrupp och intilliggande vattenområde nöd-
vändig för sälstammarnas bevarande kan land-
skapsregeringen, såvida områdets ägare det begär, 
förordna att området skall utgöra sälskyddsområde. 
När beslut fattas att förordna område till sälsky-
ddsområde skall samtidigt beslut fattas att vistelse 
inom området utan landskapsregeringens tillstånd 
vid vite är förbjuden.
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Lagändring 2007/49

20§ 
2 

mom.

Om det inte finns någon annan lämplig lösning 
kan landskapsregeringen besluta att fångst, hål-
lande i fångenskap eller annan förnuftig använd-
ning är tillåten av vissa fåglar
1) i litet antal,
2) under strängt kontrollerade former samt
3) på selektiv grund. 

Av landskapsregeringens beslut skall framgå 
hur användningen skall beakta punkt 1 – 3. Till-
stånd som avses i detta moment kan på ansökan 
beviljas den som har hemort i en kommun i land-
skapet. Den som inte har hemort i landskapet får 
av landskapsregeringen på ansökan beviljas dis-
pens för jakt efter fågel om synnerligen vägande 
skäl föreligger. Landskapsregeringen kan i land-
skapsförordning delegera tillståndsgivningen till 
jaktvårdsföreningarna i landskapet. Landskap-
sregeringen beslutar årligen om det antal fåglar av 
respektive art som en jaktvårdsförening får bev-
ilja tillstånd till. I tillståndet, som är ett undantag 
från bestämmelserna i 1 mom., skall anges vilka 
arter som berörs av undantaget, vilka medel, ar-
rangemang eller metoder som tillåts vid fångsten, 
villkoren vad gäller risker samt vilka tider och om-
råden dessa undantag gäller och den kontroll som 
kommer att ske. Landskapsregeringen beslutar 
om hur tillståndssystemet också till övriga delar 
skall vara utformat.

21§ Lagen upphävd

22§ Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka för 
att tillräckligt stora sammanhängande områden 
inte berörs av sådan sjöfågeljakt som bedrivs med 
stöd av tillstånd. I sagda syfte kan jaktvårdsfören-
ing skriftligen avtala om härför lämpliga områden 
samt om överlåtande till föreningen av jakträtt på 
andra områden. Jaktvårdsförening kan ställa er-
forderliga jaktområden till förfogande för dem 
som avstått från ansökan om jakträtt.

23§ Bedrivs jakt på ett visst område i strid med bestäm-
melsen i 3 § 1 mom. eller vidtas inte åtgärder som är 
nödvändiga för viltvården inom området, kan land-
skapsstyrelsen på anhållan av jaktvårdsförening el-
ler, om särskilda skäl föreligger, efter att ha givit jak-
tvårdsförening tillfälle att yttra sig i ärendet besluta 
om förbud mot jakt eller om inskränkningar i jak-
ten. Förbudet eller inskränkningen skall avse jakten 
inom ett enhetligt område och får gälla för en tid 
av högst tre kalenderår åt gången. Innan här avsett 
beslut fattas skall de som innehar jakträtt inom om-
rådet beredas tillfälle att yttra sig.

Vad i 1 mom. är föreskrivet äger motsvarande 
tillämplighet, om jakträtten på område som tillhör 
flera lägenheter samfällt inte ordnas på sätt i 7 § 
sägs.

Beslut om jaktförbud och om jaktinskränkn-
ing ska kungöras på kommunens anslagstavla och 
beslut om jaktförbud skall dessutom meddelas 
dem som innehar jakträtt inom förbudsområdet. 

Landskapsregeringen skall upphäva jaktförbud 
och jaktinskränkning, om skäl för dess bibehål-
lande inte längre föreligger.

24§ Lagen upphävd.

25§ Om det erfordras för fortbeståndet eller föröknin-
gen av någon art som utgör ett naturligt inslag i 
landskapets fauna, kan jaktvårdsförening, genom 
beslut som fattas vid jaktvårdsförenings möte, 
inom sitt verksamhetsområde för ett år i sänder 
förkorta de gällande jakttiderna eller helt freda 
viss art.

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 
mom., kan underställa beslutet landskapsregerin-
gens prövning inom 30 dagar räknat från den dag 
han erhöll kännedom om beslutet på sätt i jakt-
vårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkän-
nagivande av föreningens mötesbeslut. I landska-
psregeringens beslut får ändring inte sökas.

26§ Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp 
med eller utan intilliggande vattenområde nöd-
vändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan 
landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare det be-
gär, förordna att området skall utgöra fågelsky-
ddsområde. När beslut fattas att förordna område 
till fågelskyddsområde skall samtidigt beslut fattas 
att det inom området under tiden 15 mars - 31 juli 
vid vite är förbjudet att landstiga och, om även vat-
tenområde ingår, förbjudet att med högre hastighet 
än sju knop framföra motorbåt och annan liknande 
motordriven farkost.

Visar sig särskild fridlysning av holme el-
ler ögrupp och intilliggande vattenområde nöd-
vändig för sälstammarnas bevarande kan land-
skapsregeringen, såvida områdets ägare det begär, 
förordna att området skall utgöra sälskyddsområde. 
När beslut fattas att förordna område till sälsky-
ddsområde skall samtidigt beslut fattas att vistelse 
inom området utan landskapsregeringens tillstånd 
vid vite är förbjuden.
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Aktuell lydelse av jaktlagens 20-26 §§
ÅFS 1985:31

20§ Landskapsstyrelsen kan, efter att ha hört jaktvårds-
föreningarna, genom lanskapsförordning utfärda 
närmare bestämmelser om vilka arter av vilt som 
får jagas och under vilken tid av året jakt får bedri-
vas på ifrågavarande arter samt om de områden där 
jakt får bedrivas samt om de förutsättningar i övrigt 
som skall gälla vid jakt efter viss art. Med de un-
dantag som ges i 2 och 3 mom. får jakt efter arter av 
fåglar inte tillåtas när arten återvänder till häckn-
ingsplatser, häckar eller föder upp ungar.

Om det inte finns någon annan lämplig lösning 
kan landskapsregeringen besluta att fångst, hål-
lande i fångenskap eller annan förnuftig användn-
ing är tillåten av vissa fåglar
1) i litet antal,
2) under strängt kontrollerade former samt
3) på selektiv grund. 

Av landskapsregeringens beslut skall framgå hur 
användningen skall beakta punkt 1 – 3. Tillstånd 
som avses i detta moment kan på ansökan bevil-
jas den som har hemort i en kommun i landskapet. 
Den som inte har hemort i landskapet får av land-
skapsregeringen på ansökan beviljas dispens för jakt 
efter fågel om synnerligen vägande skäl föreligger. 
Landskapsregeringen kan i landskapsförordning 
delegera tillståndsgivningen till jaktvårdsförenin-
garna i landskapet. Landskapsregeringen beslutar 
årligen om det antal fåglar av respektive art som 
en jaktvårdsförening får bevilja tillstånd till. I till-
ståndet, som är ett undantag från bestämmelserna 
i 1 mom., skall anges vilka arter som berörs av un-
dantaget, vilka medel, arrangemang eller metoder 
som tillåts vid fångsten, villkoren vad gäller risker 
samt vilka tider och områden dessa undantag gäller 
och den kontroll som kommer att ske. Landska-
psregeringen beslutar om hur tillståndssystemet 
också till övriga delar skall vara utformat.

Jakt på kråka, havstrut, gråtrut och fiskmås kan 
tillåtas under tiden 1.3 - 15.7 för att skydda flora 
och fauna eller för att förhindra allvarlig skada el-
ler för att trygga människors hälsa eller säkerhet.

21§ Lagen upphävd.

22§ Jaktvårdsförening bör inom sitt område verka för 
att tillräckligt stora sammanhängande områden inte 
berörs av sådan sjöfågeljakt som bedrivs med stöd av 
tillstånd. I sagda syfte kan jaktvårdsförening skrift-
ligen avtala om härför lämpliga områden samt om 
överlåtande till föreningen av jakträtt på andra om-
råden. Jaktvårdsförening kan ställa erforderliga jak-
tområden till förfogande för dem som avstått från 
ansökan om jakträtt. Bedrivs jakt på ett visst om-
råde i strid med bestämmelsen i 3 § 1 mom. eller 
vidtas inte åtgärder som är nödvändiga för vilt-
vården inom området, kan landskapsstyrelsen på 
anhållan av jaktvårdsförening eller, om särskilda 
skäl föreligger, efter att ha givit jaktvårdsförening 
tillfälle att yttra sig i ärendet besluta om förbud mot 
jakt eller om inskränkningar i jakten.

23§ Förbudet eller inskränkningen skall avse jakten 
inom ett enhetligt område och får gälla för en tid 
av högst tre kalenderår åt gången. Innan här avsett 
beslut fattas skall de som innehar jakträtt inom om-
rådet beredas tillfälle att yttra sig.

Vad i 1 mom. är föreskrivet äger motsvarande 
tillämplighet, om jakträtten på område som tillhör 
flera lägenheter samfällt inte ordnas på sätt i 7 § sägs.

Beslut om jaktförbud och om jaktinskränkn-
ing ska kungöras på kommunens anslagstavla och 
beslut om jaktförbud skall dessutom meddelas dem 
som innehar jakträtt inom förbudsområdet. 

Landskapsregeringen skall upphäva jaktförbud 
och jaktinskränkning, om skäl för dess bibehål-
lande inte längre föreligger.

24§ Lagen upphävd.

25§ Om det erfordras för fortbeståndet eller föröknin-
gen av någon art som utgör ett naturligt inslag i 
landskapets fauna, kan jaktvårdsförening, genom 
beslut som fattas vid jaktvårdsförenings möte, inom 
sitt verksamhetsområde för ett år i sänder förkorta 
de gällande jakttiderna eller helt freda viss art.

Den som är missnöjd med beslut som avses i 1 
mom., kan underställa beslutet landskapsregerin-
gens prövning inom 30 dagar räknat från den dag 
han erhöll kännedom om beslutet på sätt i jakt-
vårdsförenings stadgar är föreskrivet om tillkän-
nagivande av föreningens mötesbeslut. I landskap-
sregeringens beslut får ändring inte sökas.

26§ Visar sig särskild fridlysning av holme eller ögrupp 
med eller utan intilliggande vattenområde nöd-
vändig för skydd av sjöfåglar som avses i 20 § kan 
landskapsstyrelsen, såvida områdets ägare det begär, 
förordna att området skall utgöra fågelskyddsom-
råde. När beslut fattas att förordna område till fågel-
skyddsområde skall samtidigt beslut fattas att det 
inom området under tiden 15 mars - 31 juli vid vite 
är förbjudet att landstiga och, om även vattenområde 
ingår, förbjudet att med högre hastighet än sju knop 
framföra motorbåt och annan liknande motordriv-
en farkost.

Visar sig särskild fridlysning av holme eller 
ögrupp och intilliggande vattenområde nödvändig 
för sälstammarnas bevarande kan landskapsregerin-
gen, såvida områdets ägare det begär, förordna att 
området skall utgöra sälskyddsområde. När beslut 
fattas att förordna område till sälskyddsområde skall 
samtidigt beslut fattas att vistelse inom området utan 
landskapsregeringens tillstånd vid vite är förbjuden.
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Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
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växter

Ålands författningssamling
ÅFS 1991:71 Självstyrelselag för Åland

ÅFS 1985:31 Jaktlag för landskapet Åland

ÅFS 1972:22 Lagen om rovdjurspremier i landska-
pet Åland

Åländsk utredningsserie
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ÅUS 1996:6 Åland Jakt 2000

ÅUS 1993:5 Miljö-, jakt- och fiske-lagstiftning - en 
jämförelse mellan Åland och EG, Diana Mörn
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Protokoll från plenum
Hemställningsmotion 32/1999-2000, en vitbok om 

vårjakten (Ltl Olof Erland, 15.5.2000).

Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Mats Perämaa, 3.5.2001).

Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Roger Jansson, 3.5.2001).

Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel 
(Lantrådet Roger Nordlund, 3.5.2001).

Spörsmål nr 3/2000-2001, landskapsstyrelsens åt-
gärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel (Ltl 
Lars Wiklöf, 3.5.2001).

Spörsmål nr 2/2005-2006, åtgärder för fortsatt jakt 
på sjöfågel under våren (Ltl Anders Eriksson, 
18.1.2006).

Hemställningsmotion nr 49/2005-2006, argument 
för fortsatt vårjakt (Ltl Brage Eklund, 3.4.2006).

Hemställningsmotion nr 49/2005-2006, argument 
för fortsatt vårjakt (Ltl Mats Perämaa, 3.4.2006).

Förarbeten
Landskapsstyrelsens framställning, 35/1994–1995, 

ändring av jaktlagstiftningen.

Näringsutskottets betänkande, 13/1994–1995, än-
dring av jaktlagstiftningen.

Stora utskottets betänkande, 6/1994–1995, ändring 
av jaktlagstiftningen.

Landskapsstyrelsens framställning, 19/1996-1997, 
ny lagstiftning om landskapsstyrelsens allmänna 
förvaltning.

Landskapsstyrelsens framställning, 26/1996-1997, 
ny landskapslag om naturvård.

Landskapsstyrelsens framställning, 7/1998–1999, 
införande av tillstånd vid vårjakt.

Näringsutskottets betänkande, 5/1998–1999, in-
förande av tillstånd vid vårjakt.

Stora utskottets betänkande, 2/1998–1999, in-
förande av tillstånd vid vårjakt.

Landskapsregeringens framställning, 14/2006–
2007, vårjakten.
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Landskapsregeringens framställning, 16/2010–
2011, jakt från fordon möjligt för rörelsehin-
drade, m.m.

Kommunikation mellan EU, Finland  
och Åland

LK16/03/1/36 Remiss - Europeiska gemenskaper-
nas kommission mot Republiken Finland i mål 
C-344/03, 25.8.2003.

K16/03/1/36 Skrivelse Nr 86 K16 - EG-domsto-
lens mål C-344/03, 6.10.2003.

K16/03/1/36 Brev Nr 91 K16 - Den talan som 
kommissionen väckt mot Republiken Finland 
med anledning av överträdelse av medlems-
förpliktelserna enligt artikel 226, mål C-344/03, 
16.10.2003.

K16/03/1/36 Brev Nr 45 K16 - Kommission-
ens brev D(05)27351 av den 23 december 2005, 
14.3.2006.

ÅLR 2012/9541 Beslut Nr 125 Rk1a - 
Utrikesministeriets remiss om kommissionens 
motiverande yttrande 2012/2186 angående vår-
jakt i Finland, 26.1.2017.

ÅLR 2012/9541 Beslut Nr 555 Rk1a - Den åländ-
ska vårjakten på hane av ejder, 22.8.2017.

ÅLR 2012/9541 Beslut Nr 280 Rk1a - Skriv-
else till Utrikesministeriets EU-domstolsenhet 
rörande huvuddragen i Finlands inlaga till Eu-
ropeiska Domstolen rörande vårjakten, Case 
C-217/19, 9.5.2019.

ÅLR 2012/9541 Brev Nr 36 Rk1c - Utrikesmin-
isteriets remiss om kommissionens komplet-
terande formella underrättelse angående vårjakt i 
Finland, 16.4.2015.

ÅLR 2012/9541 Brev Nr 4 K16 - Kommissionens 
formella underrättelse 2012/2186 angående vår-
jakt i Finland, 10.1.2013.
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