
DIREKTIV    
     
 
    20.6.2017   
  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Kundtjänst Webbsidor  Registratorskontor Licensförvaltning  FO-nummer    

tel. 029 431 2001 www.riista.fi  Sompiovägen 1, Sompiovägen 1,  0201724-4   
asiakaspalvelu@riista.fi  Elektroniska tjänster  00730 Helsingfors 00730 Helsingfors  Näträkningar   

 oma.riista.fi  kirjaamo@riista.fi lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 003702017244   
          laskut@riista.fi     

 

 
 
 
 

 

Direktiv  
 

Intyg över laglig fångst  
 
Nyttjande av björn, lo, varg och utter (kött, övriga delar) i kommersiellt syfte kräver försälj-
ningstillstånd beviljat av Finlands miljöcentral (EU-intyg). Om till exempel fällen förs utom-
lands, krävs CITES-exporttillstånd beviljat av Finlands miljöcentral. För tillfället kan i prakti-
ken nämnda intyg/tillstånd erhållas för björn, varg och lo, för djur som är fällda enligt jaktla-
gens 41 a § 3 moment, såkallad dispens i stamvårdande syfte eller enligt 41 a § 4 momentet 
med stöd av regional kvot (björn inom renskötselområde).  
 
För att få EU-intyg eller Cites-tillstånd kräver Finlands miljöcentral förutom de egentliga  
ansökningshandlingarna dessutom som bilaga ett intyg över laglig fångst. Detta intyg 
beviljas av Finlands viltcentral. Sökande om intyg är dispensens innehavare och med reg-
ional kvot fälld björn, den som fällt bytet.  
 
För att få intyget bör man kontakta Finlands viltcentrals regionala kontor som beviljat 
dispens för i frågavarande djur, eller med regional kvot (i renskötselområdet) fälld 
björn Finlands viltcentral Lapplands regionkontor.  
 
Ansökningsblanketter för anskaffande av nämnda intyg och tillstånd från Finlands miljö-  
central samt direktiv för ifyllande av blanketter:  
https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/bytesblanketter/kommersiellt-utnyttjande-av-bytet/ 
  
Den här webbsidan uppnås också från www.riista.fi (välj På svenska)    
Jakt  Blanketter  Bytesblanketter  Kommersiellt utnyttjande av bytet  
 
Det som gäller för granskning av omständigheterna för fällning av björn, varg eller lodjur så 
fortsätter vedertagen praxis det vill säga i enlighet med jaktlagens 88 § kan där nämnda ak-
törer övervaka, att för jakten gällande lagar och förordningar efterföljs.  
 
Mer information gällande CITES-ärenden: 

www.ymparisto.fi/cites och www.ymparisto/cites/elaimet (välj svenska uppe till höger)  
Finlands miljöcentral Harry Helmisaari och Stella From tel. 0295 251 000 (växel),  
telefax: (09) 5490 2791, e-post cites@ymparisto.fi 
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