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2Jle N IK O LA I Mottien, Suutalan Simosta,
toto SBenäjänmaan Äeifari ja Stferoaltias, $)3uo=
lanmaatt Sfääri, Suomen Suuriruhtinas, n. m.,
t). m., n. m., teem m e tiettäraälfi: Suo?
tnenmaan SMtiofäätpien alamaifesta efitplfcstä
E0te täten Slrmosfa fääbämme niinfuin feuraa:
l §. Sltetfästpsoiteus maatilan tiluffilta on,
fcllaijtn poiffeuffin ja rajoituffin luin tuonnem*
pana [anotaan, tilanomistaian; {a pibetään met*
fästplfenä faifenlaista otusten ppntiä. Samoin
olioon pleifellä laitoffella metfästpsoiteus ftlla
maalta, jota fen alle luutuu, [a laupungitta frihett phbistetgltä alueelta.
QJtaalfi luetaan ntpös feltainen roefiatue, jota
maahan tuutuu.
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$fetu§

2—3 §§.

2 §. Äruununtalon afufas ja muu fjenfilö,
jolla on roafinainen l)allinto=oifeus maahan,
nauttifoon litta maatta metfästpsoifeutta, niin*
luin omistajasta täsfä afetuffesfa janotaan. <Sa*
ma oifeuS olioon funinfaanfartanon, roirlatalon
ja muun fiifjen merrattaroan tilan Ijaltijalta, joiben
tilojen puolesta älföön fuitenlaan jemmoista jo*
pimusta, luin 8 ja 9 §:Sfä mainitaan, teetätä
ilman jert toiranomaijeit juostumusta, jonta roal*
roonnan alaifena jettainen tila on.

SOlaata muusja tapauffesfa rauotrattaesfa ei
metfästpsoifeus fiirrg umofraajatte, ellei jitä ote
roälipufjeesfa tjänette nimenomaan tuoroutettu.

3 §. !3oS Iruunu on luomuttanut maata plj*
teijeffi omaifuubeffi tiloille, loljlofunnalle tal)i
funnatte, talji jos fopimus jafamattoman mctfä*
maan fäpttämifestä pljteijesti matinaijeen metjän*
roiljelpffeen on ojafasten tesfen tef)tp ja je fopi*
mus on t)i)U3äffi)ttij, jääföön ofataSten päätettä*
roäfjt, faato, misfä määrin ja millä etjboilla
metjäStpStä fieltä harjoittaa; ja älföön pffitpijen
ojallaan jitä ennen otto tupa jittä maalla rnet*
jäätää.
SE^äsfä mainittu päätös on firjattifesti taabittuna
ja ofataSten attefirjoittamana talji, jos je on
funtafofouffesfa teljtrj, fofouffen pöptäfirjan ot*
teetta alistettama fumernööriit tutfittamalfi ja on
furoernöörin annettaroa fitte päätötjetle mafpiStuS,
ellei fen fatfota fifältämäti mitään poiffeusta
tämän afetuffen tai)i pleifen lain määrääjistä.

2lfetu$ metfä$tl)ffe§tö 4—8 §§.
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Siolleimat ofaffaat raot feSfenänfä fopia, ratfaiS*
!oon paiffafunttan tuomioistuin fjeibätt roätinfä.
aitetfästysoifeubesta pitäjän ityteiSmaatta oi*
foon fama tafi.
4 §. 3o§ maata muisfa tuin 3 §:Sfä mai*
nituisfa tapauffisfa on jafamatta fplien tai tito=
jen matitta, talli jos fomintojafoa tilan tiluffilla
pibettäesfä jofu oja on jäänpt pliteifeffi, ottoon
tutin ofafaS oifeutettu itfe metfästämään ttytei*
fellä maalta mutta ättöön Ijän, jottei ojatasten
fesfen toifin ote f omittu, toifelte mpöntäfö oi*
feutta fieltä metfästää, ättöön mpöstään ilman
toisten ojatasten tupaa fieltä fäpttäfö 24 §:Sfä
mainittuja pppntineumoja.
5 §. Eruununpuistosfa ja fruunuit fäpttä*
mättämällä maalta ättöön tufaan otto oifeutettu
tjarjoittamaan metfästystä ilman afianomaista
tupaa.
6 §. Strooimclta merellä fefä faaristosfa fern*
moifilla taltioitta ja luoboilla, jotta eiroät tuutu
mitjinfään tilaan ja joista ei toifin ole määrätty
eitä mastebcs määrätä, ottoon jofainen Suomen*
maan afufas oifeutettu metfästämään.
7 §. 3oS tuomiolta tatji muulta laillifelta
lamalta on jotlafin paifalta metfästysoifeubcsta
toifin määrätty tuin täsfä afetuffcsfa fääbetään,
jääföön fe noubatettamaffi.
8 §. gos rajatusten otemain eri tilojen omis*
tajat tain haltijat haluamat niistä muobostaa
ptjteifen metfästysatueen ja fiinä järjestää met*
fästyffen tjoibon, tcfjfööt fiitä firjaltifen fefä tun*
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atfetuS metjd8tt)f[e«tä 8—9 §§.

ncttuien ja luotettamain tobistajain oileatfi ma*
luuttaman fopimutfen. SeEaifeSfa fopimulfesfa
on määräättäroä misfi aita, roatjintään miift ja
enintään miifitolmatta muotia, miniä fopimus on
olema mohnasfa, fefä onto ja misfä määrin piit*
tpifellä ofaftaalla lupa fitlä alueella metfästää
mai luomutetaanfo metfästpsoiteus fiinä toifelle
miehelle tai metfästpäl)oitopI)bistytfelle luin mpös
jota tapaulfesfa miten metfästptfen fioitoa mai*
nituUa alueella on pibettäroä.
3oS fellainen fopimus on tcl)tp ja fe ei fifällä
mitään tätä af etuSta tal)i pleistä lafia mastaan
olemaa ntääräpStä, antafoon tuomioistuin fille
roaljroiStuffen. Sitten älföön plfitpifcltä ofatlaalla
olio millään ofalta fitä aluetta muuta metfästps*
oileutta, tuin mitä fopimulfesfa on määrätty,
öltööntä maljmistuffcn jälleen faatu omistus*,
hallinto* tal)i panttioiteus jofjonlin niistä tiloista,
joista pisteinen mefästpsalue on muobostettu,
oiteuttalo purtamaan fiitä telitpä fopimusta,
ennenluin foraittu aila on loppuun tutunut.
tuom ioistuin on melmollinen jolaista luutaa
marten pitämään relisteriä fellaifista fopimut*
fista ja antamaan fiitä relisteristä otteita lailille,
jotta niitä haluamat.

o

§. Sopim us, jolla metfästpsoiteus maa*
tilalla annetaan muotraHe, on tefitämä määrä*
ajalfi, enintään miibetfitolmatta muobelfi, ja
muotuista muotraa mastaan. Sellainen fopimus
on teljtämä tirjallifesti tobistajain läsnä ollesfa;

2lfetu8 metfägttyffeStft 9—11 §§.
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jos toifin teljbään, olfoon fefä maanomistaja
että muofraaja oifaitettu piirtämään fopimuffen.
SDtitä ebeltä on fääbettp, ei fomettu fiifjen t a*
pauffeen, jolloin maata muofrattaesfa mpös tuet*
fästpsoifeus on rouofraan p|bistettp; ja tätä
ennen metfästpsoifeubesta telitpä muofrafopimusta
olioon noubatettaroa niiben määräpsten rnufai*
[esti, joista fiinä on foraittu.
1 0 §. Sos jofu rnisfä lipmänfä fattumalta
tapaa roal)infoetäimen malloillanfa, faapi Ijäti fen
tappaa taf>i fiinni ottaa ja pitää.
Sfiatjinfocläimiä tämän afetuffen mutaan omat:
tarlju, fufi, ilroes, af)tna, lettu, näätä, filtteri,
mefillo eli tunturi, fauffo, järmifiplje, maatotta,
meritotta, EjuuEjtaja, Ijiiriäispöllö, tunturipöllö,
laitti Ijaufanfufuifet linnut, talafäästi, meriloffi,
räisfä, tuitta eli faatfuri, uitfu eli Ijärtälintu,
merimetfo, torppi, roaris, paratta, närlji ja luu*
fanfo.
1 1 § . Starljua, futta, ilmestä ja af)tnaa ob
foon jofaifetta lupa metsästää toifenfin tiluffitta,
misjä niitä löptpp; älföön tuitentaan fttä mar=
teit fäptettätö pppntilaitosta tafji mprtptettpä
fpöttiä ilman maanomistajan lupaa. Sos jofu on
fiertänpt pefäsfä oleman farkun, olfoon Jjänellä
pffin oifeus jättää metfästpstä.
3os fellaifen luroattifen metfästpffen lautta
toifen maatta, tuin täsfä fefä 12 §:Sfä janotaan,
miljelps, rnetfä, aita talli muu fcmmoinen omai=
fuus mafjingoittuu, antafoon metfästäjä maan?
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$fetu8 metfci«tt)tfe§tä 12—14 §§.

omistajalle talli haltijalle tänbeit torroautfen fiitä
mahingosta.

18 §. 2>oS lettu, fitä luroallifesti metfästcts
täesfä ajamalta loiralla, menee ajon aitana tois
fen maalle, olioon metfäStäjäEä malta fiellä jät»
laa fen letun metfästpstä.

3os jänistä lumaEifesti metfästettäesfä aja*
maila loiraUa ajo ofalfi poilfeaa toifen maalle,
ältöön tämä estäfö foiraa ajosta, ja olioon met=
fästäjä oileutettu loiraa liinni ottaaffeen mene*
mään täEe maalle.
3>oS otus, jota on ammuttu, laatuu toifen maalle,
olioon ampujalla niinitään malta noutaa fe fieltä.
13 §. Citroen metfästäminen olioon toistaifelfi maasfa piimällään liellettp.

Suitettiin rooibaan, jos Slrmollitten afetus
fiitä fmflinnollista lainfäätämistictä annetaan,
muutamisfa ofisfa maata, misfä hinttiä pteifem*
min taroataan, phbesfä jalfosfa oleman, roäljitts
tään tuhannen roiibenfaban Ijetjtaarin fuuruifcn
metfästpsaluecn haltijalle, halemutfen jälleen
mpontää lupa, famasfa eEjlä määrättämiEä cEjs
boiEa, itfe tahi toisten lansfa ©ppsluun enfim*
mäisten fahbelfan päimän tuluesfa fiitä alueeEa
metfästää loirashirmeä.
14 §. SOhtut hpobpEifet otuffet omat rauhoin
tetut ja ttiiben metfästäminen täsfä ppfäläsfä
mainituin poilleutfin luraaton aEamainittuina
aitoina, nimittäin:
l:fft. «£einäforfa, hoopona, jouhiforfa, taroi,
heittätami, ristiforfa ja lapaforfa, teittä, tolfo

Sffetuö metfciSttyffeStä 15 §.
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eli pilffafiipi, meriteeri, jouljifotfa, tunturifotfa
ja alli, naarasliaafjfa, joutfen, ijanfji, lelito*
furppa eli fnntölintu, Ijeinäfurppa d i taitoaan«moi)!, ruiSrääffä, tuonti, tunturifurmitfa, faiffi
Toiftalajit ja fuofulainen d i fuofuffo SDtaaliSfuun
1 päiraän alusta §cinäfuun 31 päiraän loppuun
faaffa.
2:ffi. Eoira§fjaaf)fa SDtaalisfuun 1 peuraan
alusta £oufofuun 31 päiraän loppuun faaffa.
3:ffi. ^eltopnp SJfarrasfuun 1 päiraän alusta
©lofuun 31 päiraän loppuun faaffa.
4:ffi. -JtaaraSmetfo d i foppdo ja naarastecri
3oulufuun 1 päiraän alusta ©lofuun 14 päiraän
loppuun faaffa.
5:ffi. toirasmetfo ja foirasteeri, ppp, metfä*
fana ja muut fuin ebellä luetellut fanalinnun*
lajit, joita raastebes tnaasfa e|!a ilmaantuu fe*
fptföminä, SOlaalisfuun 1 päiraän alusta ©lofuun
14 päiraän loppuun faaffa.
6:Eft. 3änis dUaalisfuun 1 päiraän alusta
©lofuun 31 päiraän loppuun faaffa.
7:ffi. ipeura |>dmifuun 1 päiraän alusta 8o*
fafuun 31 päiraän loppuun faaffa.
Sennon aitana ja furailta olfoon lupa raufioö
tusaifanafin faaristosfa ampua telffiä, folfoja,
meriteeriä, joufjifotfia, tuuturifotfia ja alleja fefä
9IE)raenanmaan faaristosfa mpös raalfeita foiras*
f)aaf)foja.
1 5 §. $os fofemus ofoittaa, että ebellä
määrätti) rauljoitusaifa tarraitfee josfatin ta*
pauffesfa foto maan talji jonfun fen ofan fuf)*
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Stfetus metfäStyffeStä 16—20 §§.

teen pitentämistä tahi lyhentämistä, taiffa jos
paiffafunnaUifet olot tahi muut afianfjaarat
roastebes maatimat fäännöffiä muitten otusten
mctfästämifestä, tuin täsfä on mainittu, on fiitä
hallinnollista lainfäätämistietä annettaroa erityinen
Slrmollinen afetus.
16 §. $os iofu on päästänet roapauteen fel=
laifta hpö^plliftä otutfia, joita ei ennen ole rnaasfa
tahi paiffafunnalla löytynyt, ja fiitä paiftafun=
nan firfosfa ja roirallifisfa lehbisfä fuulututtanut
fefä jultipannut tiebonannon funnanhuoneefeen,
älföön fenelläfään muulta olfo lupa lähinnä feu*
raamain miiben rouoben futuesfa fillä paiffatun*
natla metfästää fellaifia otutfia.
kuulutus on jota rouofi uufittaroa.
1 7 §. Soitta, täti> fottarainen ja muut pienet
linnut, paitfi totiroarpunen ja lepintäifct, oltoot
taiten muotia rauhoitetut.
,
9?yt mainittu rauhoitus ei fuitentaan tosfe
rastasta eitä tilipä ©lofuun 15 päiroän alusta
©kalistuun 1 päimään.
18 §. ©autioitettujen lintujen fefä muiben,
tuin 10 §:Sfä lueteltujen, meri» tahi roefilintu*
jen munia älföön pefästä otettafo tal)i höroitet*
täfö.
19 §. tieteellistä tarfoitusta roarten antafoon
fitmernööri, eri fjafemuffeSta, määrätylle fjenfis
löEe luman ampua ja pyytää rauhoitettuja otutfia
fefä ottaa tällaisten otuffien munia ja poifafia.
20 §. 3os jollafin fen ajan aljettua, jolloin
jofu otuslaji on rauhoitettu, on Ijallusfaan fuu=

SCfetuS metfästtjifcätd 21—23 §§.
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rempi tapi pienempi määrä fetiaifia, fitä eniten
laillifesti tapettuia otutfia, olioon oifeutettu mpp«
mään niitä raupoitusajan enfimmäisten feitjemän
päimän fuluesja, mutta fenjälfeen olioon iiellettt)
fellaisten otuffien fuljettaminen, iaupaifi pitämi=
nen, mppminen tapi ostaminen, paitjt raefilintus
jen, jotta on laillifeSti ammuttu lennon aitana
tapi tumilta, jollei peti jaoteta felmästi toteen
näpttää, että ne omat luroallijena aitana pppbetpt
tapi muulla tamalla laiHifesti panfitut. £afas
marittoon otettuja otutfia mpptäföön fuitenfin
fruunun ppmätfi.

21 §. SOtaalistuun 1 päimän alusta St)t)S=
tuun 1 päimään jaotta älföött foiraa metjästt)f=
jeen täptettäfö muutoin tuin:
tarpua, futta, Umestä tapi apmaa metfästet*
täesfä, fun fellainen otus jeubulla oleStelee,
letun ottamijeen pefästä, fefä
linnunammuntaan Glofuun 1 päimän alusta.
(Sri patemutjesta antatoon fuitentin fumer=
nööri luotettamaKe penfitöHe litraan, muobefft
terrallaan, raupoituSaifana, fun maa on lumen
peitosfa, ei fumminfaan fauroemmin tuin Igmpti*
tuun 1 päimään, täyttää ajamaa foiraa fetun
metfästämifeen.
2 2 §. Sinnunamtnunuasfa ältöön tumaa afe*
tettafo fapta jataa metriä läpemmätfi toijen
rajaa.
23 §. Alempana mainituin poiffeufjin ol=
to on tästäläpin fiettettp ppöbpllisten otusten
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StfetuS metjä«tijffe«t8 24 §.

p p n tiin täyttämästä fatimia, olfootpa minfä laa*
tuifia Ijymänfä.
jä n istä jaa faiffialla pyytää anjalla poulu*
fuun 1 päimän alusta © kalistuun 1 päiroään.
Säpin filjlafunnasja ja Euolajärmen pitä*
jäsjä kentin filjlafuntaa olioon lupa metfästys*
ajan alusta Soulufuun 1 päimään täyttää fel*
laista touffua, jota fieti tappaa otuffen, fefä
Sofafuun 10 päimän alusta Soululuun 1 päi*
maan anjan faifficn metfälintujen Ja mi)6s fen
jälleen raufjoituSajan alluun metfälanan pyyntiin.
Slfianomaifilla lunniHa olioon fuitenlin oileus
alueeltaan lieltää täsfä mainittujen fabinten täyt*
täminen.
Malisia olioon niin vaiennettu, että fen juu,
meben alimmiHaanlin ollesfa, on umpinainen yl*
päältä aina meben pintaan faaffa.
2 4 §. Rautaa eli fuoppaa, rautoja, mipua
tal)i muuta ifynifitle tai lotieläimille maavallista
roaf)infoeläinten pyyntilaitosta niin myös myr*
fytettyä fyöttiä ällään tefjtäfö tai ajetettafo laljta*
jataa metriä läEjemmälft yleistä tietä talji toi*
fen ajuntotonttia, älföönfä myösfään fellaista
fyöttiä pibettälö ullona £>uf)ttfuun 15 päiroän ja
©tarrasfuun 15 päimän mälillä.
3oS jolu tahtoo täyttää fellaista pyyntitapaa,
olioon raelroollinett antamaan tiebon fiitä ja pai*
lasta, josfa laitosta taE>i fyöttiä aiotaan pitää,
tuudittamalla ebellijtnä funnuntaina jaman feura*
tunnan firfosfa jetä toifen feurafunnan tir*
fosja, jonta raja on tummenen lilometrin talji

2lfetu$ metfä$tt)tfe8tä 25 §.
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fitä tphemmän maitan paäsfä [anotusta paitasta
fefä maalta [itä paitfi funnantjuoneefeen jutti=
pannulta Itmoituffella; teitään mt)ös, jos pppnti»
ncuroo on mprfptettp [potti, itmoituffcn afiam
omat [ette fruununnimismiehelte taf)i poiiiftroiran*
omaifetle, ja näpttäföön [omatta, että on oikeutettu
ilmoitetulta maatta harjoittamaan [ettaista pppm
tiä. 3os pppntineurooa fäptetään fauroemman
aitaa pf)tä mittaa, on kuulutus uufittaroa terran
fuufaubesfa.
keihästä ja ampumaa[etta ätföön fäptettäfö
pppbptfet[i roiritettpnä.
85 §. £äsfä maas[a faabctusta farkusta,
[ubesta, itioeffestä ja ahmasta fefä letusta, jota
on tapettu aitana huhtikuun 1 päiroän alusta
©ppsfuun 30 päiroän loppuun, faafoon [e, jota
eläimen on tappanut, pleifistä roaroista palkintoa
fustafin eläimestä feuraaroin määrin, nimittäin:
karhusta ja fartjunpenifasta tat[itpmmentäroiifi
m arftaa;
[ubesta [ata marttaa ja fubenpenifaSta roiifU
fpmmentä m arftaa;
ilroeffeStä ja [en pojasta faf[ifpmmentäioii[i
m arftaa;
ahmasta roiififpmmentä "marftaa ja fen po=
jasta faffifpmmentäroiifi marftaa, fefä
(■ ketusta roiifi marftaa ja fetunpojasta faffi
marftaa.
Äunta ottoon roelroottinen jofaifesta fen alueetta
tapetusta fotfasta, huuP ai0§ta, fanahaufasta,
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2lfetu8 met[<i«tt)tfe«ä 26—28 §§.

merilofista, torpista ja roariffeSta fuorittamaan
palfintoa feuraarcin määrin, nimittäin:
fottasta ja tjuufjfajasta toiifi marlfaa fefä po=
jäätä fafft marffaa;
JfanafiauEaSta folme marffaa ja pojasta pljben
m arfan;
merilofista fafft marffaa ja pojasta miifttym*
mentä penniä, fefä
torpista ja mariffcsta roiifitoista penniä ja po*
jasta tymmenen penniä.
26 § . ^ofaifen funnan päätettämänä olfoon,
onfo pleifiä petoeläinten ajoja funnasfa pantaroa
toimeen; ja tulee funnan, jos femmoifen päätöt
fen tefee, mpös määrätä, mitä petoeläinten ajosfa
on maarinotettaroa fefä fenen on läljetettäroä
futfumus fiitjen arpafapulalia. päätös on alis
tettava furoernööritt Ijproäftyttäroäfft.
27 §. SJtiten fe on rangaistaroa, jofa tumat*
tomasti metfästää femmoifella maalla, jolla ljä=
neliä ei ole metfästysoifcutta, fääbetään ttiifos*
laisfa.
2 8 §. 3oS jofu ajaa talji luoffenfa ^oufutte*
lee lipöbpUistä otusta toifen maalta talli panee
lumia täfiemmäffi fuin määrätyn matfan päähän
toifen rajasta, taiffa ityteifellä talli omatta maat*
laan fäpttää laroeampaa metfästysoifeutta, fuin
mifä hänelle lain talli erityifeSti täsfä ebettä
mainitun päätöffen talli fopimuffen mufaan tulee,
olfoon lafi futen ttlifoslaisfa on tumattomasta
metfästämifestä fääbetty.

Ifettig metf88tyffe8tä 29-32 §§.
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29 §. goto lumotta pefään toppaa tajii pc»
jästä tapllanja fäifäyttää farkun, jonta p n ties
tää oleman toifen fiertämän, fafotettafoon enin*
tään faffijataa marttaa.
30 §. 3oS otuffenpyyntiin täytetään fiellettyä
pyybystä talji jos laillista pyybystä pibetään roi*
ritettynä tai myrfytettyä fyöttiä ulfona muulloin
tuin fiip n luroattifella ajalla talji noubattamatta
mitä fiitä on fääbetty, ottoon fatfo enintään jata
m arttaa; ja jaatoon jofainen, jota tapaa feHaifen
pyybytjen talji fyötin, fen proittää.
(Sllei latistan omistaja noubata mitä 23 §:sfä
on fääbetty, fatotettafoon enintään faffifymtnentä*
miifi martfaa.
„
31 §. 3ofa lumotta pyytää, tappaa, p a *
moittaa taf)i muuten metjästää talli piritfee
otuffia niiben raupituSajalla, taty lumattomasti
foiralla metjästää fielletyEä ajalla tatji pefästä
ottaa talli pm ittää 18 §:Sfä mainittujen lintu*
jen munia, fafotettafoon enintään jata martfaa.
3oS otus on Ijirrot, ottoon fatfo mäljintään roiifi*
tymmentä, enintään miififataa martfaa.
O tu s ja munat, jotta näin faabaan, talli niit*
ten armo menemät fruunulle, milloin metfästys*
oifeuben p ttija itfe on te p y t jen rifofjen talji
faalis on liirroi tai taiten rauotta raupitettu
otus, mutta muusfa tapaufjesfa metfästysoifeubeu
pltijalle.
32 §. 3ofa riffoo 20 §:n määräyffiä, fafos
tettafoon enintään faffifataa marttaa ja menet*
täföön otufjen.
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2lfetu8 metfä$ttytfe3tä 33—34 §§.

33 §. 3oS foira futjesfelee roicraalla mct*
fästysmaatta, ottoon metfästysmaan omistajalla
tapi haltijalla oifeus ottaa fe fiinni ja ilmoitta*
foon fiitä peti omistajalle, jos tiebetään tuta
omistaja on, tapi muusfa tapaufjcsja fuulututta*
foon fiinniotosta feuraaroana funnuntaina feura*
funnait firfosfa ja panfoon itmoitufjen fiitä
funnanpuoneefeen; ja ottoon omistaja melmottincn
lunastamaan foiran toimella martaita, fiipen
lifäten roiififymmentä penniä fultafin päiroättä,
jolloin foiraa on fiinni pibcttp. Sollei foiraa
lunasteta feitfemän päiroän fuluesfa fiitä tuin
fiinniottaminen on omistajalle ilmoitettu tahi
löiibentoista piimän fuluesfa fuulutuffen julista*
mifesta, ottoon foira menetetty ftllc, jota fen otti
fiinni. ftuitenfin ottoon omistajalla oifeuS, niin
lauman tuin foira on fiinniottajan pallusfa, lu*
nastaa fe nyt mainittujen perusteiben mutaan.
©nintään roiibenfymmenen marfan faffoon
ottoon fe mifapää, jolla on tapana antaa toi*
ranfa fuljeffia metfisfä ja palamailla aitana
9Jtaalisfuun 1 päiroän alusta ©lofuun 31 päi*
män loppuun tapi fellaisten mefijaffojcn rannoilla,
joisfa otuffia otesfelce, cnfinmainitun päimän
alun ja ^einäfuun 31 päiroän lopun mälifenä
aitana.
Silitä ylempänä on janottu ei forocllu paimen*
loivaan, jota fcuraa porofarjaa tapi muuta farjaa.
34 §. SDlaanomiStajalla ja mctfästysoifcuben
paltijalla olioon lupa tappaa fisfa, jota lamataan
pänen puistosfaan tapi puutarpasfaan taiffa ui*

3lfetuS met|ä8tt)lfe«tä 35—38 §§.
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töitä Ijänen titutfillaan tatji metfästgsmaaltaan
mäfjititään EaEjbenfaban metrin pääsfä afunto*
tontista.
35 §. 2|oS miittätoista nmotta nuorempi tapfi
riftoo mitä täsfä afetutfesfa fääbetään, faafooit
femmoifesta ilfiroattaifuubesta nuhteita ja fopircaa
ojennusta manfiemmiltanfa, ebusmiefjettään taj)i
ifännältään. 3os närnät fiinä ajoittamat lemäperäifpttä, niin että ilfimaltaifuus uubistuu,
laitta jos tjeibän tobistetaan tienneen fiitä, mutta
ei toettaneen roafamasti fiitä estää, roastatfoot
itfe roatjingonformauffesta.
36 §. 2>os femtnoifen ritoffen fautta, josta
iäsfä afetutfesfa fääbetään, ainoastaan gtfttgifen
oifeutta on toufattu, ätföön miratlinen jä ttä jä
fiitä teljfö fpte ttä , jottei afianomistaja ote ilmoit
tanut fitä fptteefeen pantareaffi.
37 §. (Siltä, jota roeretfeltä taroataan tiu
mattomasta metfästpffestä, on afianomistajalla
tat)i fiitä, jolle fjän on oifeutenfa usfonut, tupa
tunnustobisteetfi ottaa ppsfp, metfästpsneumot ja
foirat ja pitää niitä, funnes mafuus on afetettu
fafon ja matjingontormauffen maffamifesta.
3ios afia on mtratlifen fpttä jä n ajettaiuia,
ottoon miraltifelta fpttäjältä fefä fruum un, faiu
pungim ja potiifipalmetijalta fania oiteus.
38 §. kruunun maalta metfää tatji mctfäs*
tpstä hoitamaan afetetulla mirfamietjettä, pal=
roetijatla ja roalantetjneellä metfänroartijalta, niin
mpös pffitpifelta mctfästptfen^oitajalla, jota on
tetpujt matan, ottoon oiteus ttiisfä jutuisfa, jotta
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3l(ftuä metfnSttytfeStä 39 §.

fosteroat rifoffia tätä ajetusta roaStaan ja jotta
t)än ilmiantaa, itfe tobistaa farnoin tuin O it .
5t:n 1 7 luroun 1 1 §:Sfä on fruumtnpalroctijoille
jattittu.
39 §. Sata ajetusta on noubatettaioa Sammio
fuutt 1 päiroästä 1899, jolloin laitti tästä afiasta
ennen annetut fäännöffet latfaaroat olemasta
moimasfa.
S ä tä laitti afianomaifet alamaifuubesja noin
battafoot. §elfittgisjä, 20 p:nä Sofafuuta 1898.

S t e i j a r i l l i j e n -majesteetin O m a n $ää*
töfjen m u t a a n ja § ä n e n Äorfeasfa
3timesjään, S u o m e e n afctettu
Scnaattinfa:

C. TUDEER.
F. W. SCHAUMAN.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
G. von TROIL.
K. F. IGNATIUS.
J. G. SOHLMAN.
HJALMAR PALIN.
WALD. ENEBERG.
OSSIAN BERGBOM. LENNART GRIPENBERG.
ALFR. CHARPENTIER.

Oskar Zitting.

K eifarillifen S R ajestectin A rm o llin en

J u l i s t u s,

fifättäU»ä cvitt)ifi(i määrähffin ntctfä$tt)ffeStfl.
Annettu ©eljtngisfä 20 p:nä £ofatuuta 1898*

3Äc NIKOLAI lo in e n , Sumalan Armosta,
fofo Sffienäjänmaan Aleifari ja 2stfemattia§, ^uo;
lanmaan Sfääri, Suomen Suuriruhtinas, m.,
g. m., p. m. teem m e tiettäroäffi: Samalla
fuin 3)cc Suomenmaan Söaltiofääti)jen alarnaL
festa efitgtfeätä tänä päiroänä olemme antaneet
afetuffen metfästgffestä, olemme 2Jlc nähneet hi)1*5
roäffi armosfa fäätää ja määrätä mintuin fcuraa:
1 §. Stoirashinoen metsästäminen ottoon,
maarinottamalla mitä ftitä on fääbetti) tänä päL
roänä annetun metfästgsafetuffen 13 §:sfä, toistaifetji tumallinen Aannan, Stgmin, Sappeen,
päästen, Ägräpään ja Säfifalmen fihlafunnisfa
SBiipurin lääniä.
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SuliätuS met)cistt)ffe«ta 2—4 §§.

* §. Suman f)iru)enmetfääti)lfeen antafoon
yhbeffi rouobefft erältään fturacrnööri, jolle lu*
manha fernuS on jätettäraä ennen ©lofuun 1
päiraää.
•Difeubesta fjarjoittaa fellaiöta metfästystä
fuoritetaan, !un luraanantopäätös faabaan, Iruu*
nulle meneroä raiibenfolmatta marjan maffu fefä
fen jälleen mieläfin jata marffaa jofaifeSta taa*
betusta eläimestä. Supaa annettaesfa raoibaan
myös määrätä, montafo l)irn)eä forfeintaan jaa
taataa, [ainoin tuin että mafju joltafin eläin*
luroulta on ebeltäfäftn tallennettaroa taE»i roafuus
maffusta afetcttaroa.
Sota on jaanut jellaijen litraan, olfoon myös
roelraollinen ennen Sofafuun 1 päiroää afian*
omaifelle fruununraoubilte lähettämään tunnettuin
ja luotettaraain tobiötajain raahraistaman iltnoi*
tnfjen faabettujen t)irraien lunnista ynnä matjun
niistä, ellei fitä jo ole tallennettu.
3 §. Supaa metjästää hirrocä älfööti fäy*
tettäfö, ennentuin luroanantopäätös on näytetty
paittafunnan fruununnimiSmiehelle ja, milloin
paätöffesfä on määrätty että maffu on tallennet*
taraa tahi roafuuS fiitä afetettaroa, tobistus tai*
lentamifesta tahi ajianmufainen lataus mafjusta
hänelle jätetty.
4 §. Slfianomaistcn poliifirairanomaisten ja
palraelijain fefä 3Jtetfänhoitof)allituffen alaisten
roirfamicsten, palraelijain ja metfänroartijain roel*
raollifuuS on, mifäli fe ei fosfe yffinomaifeSti
yffityifen metfästysoifeutta, raalraoa metfästys*

3uli8tu§ metfä«tl)tfe8tä 5,6 §§.
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ajetufjen määräisten noubattomista fefä ottaa
tafamariffoon otuffet, jotta tumattomasti on taabettu tai faatu tai muuten menetetty; antafoot
myös yffityifen metfästysoifeutta loufattaesfa
pyynnöstä hänelle tarpeemnufaista mirfa»apuaan.
3oS funta on määrännyt jonfun fjenfitön
matroomaan mctfästystä f en piirisfä, ottoon t)änettä fatnoin tuin laiEifeSti muoboStetun met»
fästysyhbistyfjen ajtamieheEä ja roalantehnecflä
metfäätyffen^oitajalla niinitään fama malta tuin
poliifimiranomaifeEa.
5 §. hiistä fienftlötStä, jotta, tänä päi»
roänä annetun metfästysafetutfen 24 §:6fä ote»
main määräysten mutaifesti, omat poliijtroiran»
om aifiEe ilmoittaneet aifomanfa harjoittaa pyyn»
tiä myrfytetyllä jyötillä, on mainitun roiran»
omaifen pibettämä luetteloa.
6 §. ^alftnnon, jota, tänä päimänä annetun
metjästysajetutfen 25 §:n mutaan, on tapetusta
mal)infoetäimeStä maffettaroa yleifistä matoista,
fuorittaa afianomainen frununnimismies määrä»
tyn laaman mutaan tehtyä fuittia maStaan.
©itä roarten tulee truununnimismiel)en jo»
faijetta rouofipuolisfotta lähettää Stumernöörille
lastu fiitä rahamäärästä, jota tarfoitusta marten
fatfotaan tarpeellijeffi; ja on h«n roelmoEinen
heti muoftpuolisfon loputtua tetemään tilin roas»
taanottamistaan rahoista.
Sellaista palfintoa pyybettäeSfä on roahinfo»
eläimen foto nahfa näytettämä ja, ennenfuiit
annetaan tafaifm, fcn päähän törmien roäliin
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3ult8tu§ metfä$ttyffe8tä 7,8 §§.

Ipötämä folnte nätproää reifää tolmion muotoon
tafji jelroä pppfgroäinen leima.
3os jofu palfinnonfaamiSoifeuteen maifuttama
jeiffa on epäilpttämä, faatatoon fiitä maatta jel*
roitps ennenfuin paltinto maffetaan.
7 § . äöaatimus jellaijen paltinnon faami=
festa, jota, tänä päimänä annetun metfästgs*
ajetufjen 25 §:n mutaan, funnatt tulee tape*
tusta maljinfoeläimestä fuorittaa, tekään afian*
omaifelle tunnallisroiranomaifelle; ja on tuiman
annettama ne tarfemmat määräpffet, jotta fitä
roarten fatjotaan tarpeellifttft.
8 §. S e n malpngon mtnfä tjirmi on telpujt
faSroamalle roiljallc ta£)i footuille eloille taf)i re*
puitte, formaa truunu.
£ätlaijen torroautjen maatimus on tirjallifesti
ilmoitettama paitfafunnan fruununnimismie|ette
ja fiiljen liitettäpä tuomioistuimen ebesfä toimi*
tetun tobistajain fuulustutfen lautta faatu felroi*
tps roaljingon fpnnpstä ja fuutuubesta, jonta
jälteen nimismiehen on Ejeti lähetettäpä afiafirjat
niiben lifäjelroitpsten fanSfa, joita maljbollifeSti
on faataroisja, Kuroernöörille, jota oman laufun*
tonfa ovelta lähettää afian (Senaatin tuttitta*
maffi.
£äm ä julistus astuu rooimaan jamaan ai*
taan tuin tänä päimänä annettu metjästps*
ajetus.

3uti$tu§ metfdSttyffeStd.
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S£ätä M tti afianomatfet alamaifuubeöfa nou^
battafoot. §elfingtöfä, 20 p:nä Sofafuuta 1898.
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pientä 9lfetu§*$ofoelmaa on teidän asti ilmestynet:

ja Slitari&uoneiätieltpl. 75 p.
2.1* SSaltioöäitoäiätiellpI
Stirffolafi. i m. 50 p.

6.
7.
IL
12.

13.
14.

16.
18.
19.
20.

21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.

32.
33.
34.
36.

37.

Siteinä mciijopPoilta ja meRlaifoffldta Ufo raetfätuotteiPen lauttami*
teitä. 30 p.
9Merilafi. 1 nt. 20 p.
2MemclmoIlifnul«laft. 35 p.
Olauflailtullafi ia Särjeltplfääutö Suomen iotamäelle, 1 m. 50 p.
Uuft (£linfeiuoIafi. 25 p.
2öaimailf>oiPon*afetul. tu listu i muuttamifclta toifelta icurafuunalta
toiieen. »JJalffauliääntö. 21fetus irtolaifista. Slietul ^enftfirioituficöta, l)Rtta faamoja. l m. N
2lfetud firjailijan ia taiteilijan oifeuPelta tponfä tuotteina ia 2l!e»
tul painotoimcu-afioilta, fiiljen fuuluuain ItfäQeten ia rauutolten
lanoja. 50 p.
Slieturfia afemelmoIliiuuPen toimceupanemitelta Suomelta ia Söuoii*
rafjan-fäänuöt Suomen iotamäelle. 1 m.
Slfetufiia Suomen Helen fäpttämiteltä tuouiioiltuiinioia ia miral*
töiltä Suoram naaltä. 30 p.
Slictufiia fouTu-toiraelta Suomelta. 2 m. 25 p.
fiifäpl Suomen merilafiin. l m 50 p.
Slfetufiia mitoilta ja painoilta fefä mafaullattoffella. 50 p.
Slfetufiia fota*afioilta Suomelta. 4 nt
tRilollaft ia ^ärieltplfäänto Suomen totamäelle. 4 m.
Snöitafia.
©ib. 2 m.
Sltetul funnalltöijaiiitufielta faupunoilia. 50 p.
9Ketfalafi puna Stfetuffct uiaaiilojen «fittamiiestä, maan muofräauii*
iestä maalla, p. m. 50 P.
Sltetufiel leitten ja ftltain tefemi eitä ja funnoltapitämiieltä
maalia; tefä ftppPinpiPoita ia fcotifiemaritalotlta. 80 p.
Slietufiia ipöntefijälu tuoieiemiteeta teottitnulammateilia; Samaralci*
raoilta; SermepPeupoiPosta. 60 p.
Suomen Suuriruhtinaanmaan Olifollaft. l m.
Slfetuffta eriulfolaiftlta Suomelta; Safi amiopuolitoien omaituni*
tunteilta. 35 p
Raitti Suomelta moimalta olemat atetntiet palomiinalta, ntaflaljuo»
miltä, miineiltä p. m. micPommilta mafiiuomilta. l m. 25 p.
Sifetnfict firfou ja pappilan rafentamiieita fetä papilton roirfatalotlfa.
35 p.
fiafi Ciafcphiiötotä pnnä atetnftet faupparefiiteriitä tefä toimini»
meitä ia profnralta. 40 p.
lilolottolafi. no p.
Sltetul fauppaiuhteiita 'JSetmiän ia Suomen mälillä. 50 p.
Spömäenlainjääbänrö. G5 p.
Slfctuffia £<jprppannuiita, 9Katfustaia*hcprplaimoiita tefä Saimain
phiccii önnäämiiett estämifestä merellä. 75 p.

38.
39.
40.
41.
42.
43. raiteita
SSietuffetmaalaisfuntiin,
maoloisruntainp,lumtallispallianolta,
feotafouinien petulta*
m. 50 p.
$ o to e ln m ja th tn ja tu lee ftfä ltä m c ia n fa iffi © u o m e u
fa n ja la iftlle ta rp e e lliftm m a t afetu ffet.
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