
Dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte 2016 – ansökning och prognosticerade dispensvillkor  

ANSÖKAN OM DISPENS  

Det rekommenderas att ansökan om dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte söks genom samlicens 

för vargrevirets område. Delägarna i samlicensen anmäls på en separat blankett och ansökningsområdet 

avgränsas på den bifogade kartan. För att garantera tillräcklig behandlingstid ska ansökan inlämnas till 

viltcentralens regionkontor senast måndagen den 30 november. Ansökan ska helst lämnas in till 

viltcentralen i elektronisk form. I tjänsten för licensansökningar på adressen luvat.riista.fi loggar man in 

antingen med sin Oma riista-kod eller med sina bankkoder. 

Ansökan ska motiveras omsorgsfullt utgående från de observationer som har registrerats i Tassu-systemet. 

Observationer om skador och problem som har orsakats av avvikande beteende bland vargar (t.ex. att de 

rör sig i närheten av bebyggelse) på revirområdet ska antecknas i ansökan. Den sökande ska utgående från 

Tassu-observationerna uppskatta antalet individer i flocken. Förutom motiveringarna ska i ansökan 

namnges jaktledaren samt minst två assisterande ledare, vilkas uppgift är att planera jakten så att den är 

säker och att ansvara för att bestämmelser i anslutning till fångsten iakttas. Finlands viltcentral utvärderar 

och utreder för varje enskilt fall motiveringarna till beviljandet av dispenserna. Dispens för fångst av varg i 

stamvårdande syfte kan beviljas för tidsperioden mellan den 15 januari och den 15 februari. Dispenser i 

stamvårdande syfte kan endast beviljas för starka, livskraftiga och etablerade vargflockar, för vilka det 

finns tillgänglig stamuppföljningsdata i Tassu-systemet. I huvudsak kan en dispens per vargrevirområde 

beviljas, men på områden med flera livskraftiga stammar som lever nära varandra, eller om flocken är 

stor, kan två dispenser beviljas.  Flera vargflockar finns på gränsområden mellan olika landskap, på 

områden som hör till två av Finlands viltcentrals regionkontor. I sådana fall är det bra om de som ansöker 

om dispens samarbetar, så att det inlämnas endast en ansökan per vargrevirområde.  

ANMÄLNINGAR  

Innan fångsten inleds, och varje gång den startar, ska i förväg meddelas namnen på dem som deltar samt 

fångstområdet till Finlands viltcentral och till områdets polisinrättning. Därtill ska efter varje fångstdag 

göras en anmälan om att jakten har avslutats. Om fångsten sker i en kommun med en gränszon, ska de 

ovan nämnda uppgifterna anmälas även till gränsbevakningsväsendet. Anmälan om det djur som har fällts 

under fångsten ska utan dröjsmål tillställas Finlands viltcentrals regionkontor och områdets 

polisinrättning per telefon eller e-post. I anmälan ska anges var djuret har fällts. Ett byte som har fällts med 

stöd av dispens i stamvårdande syfte är dispenshavarens egendom, om inte jaktsällskapet har kommit 

överens om något annat. Begärda prov av bytet ska sändas till viltforskningen.  

DISPENSVILLKOR OCH REKOMMENDATIONER  

I dispens som beviljas av Finlands viltcentral begränsas antalet jägare som deltar i fångsten till högst 50 

personer. Det rekommenderas att de som deltar i fångsten är utbildade och erfarna jägare, främst aktörer 

inom storviltsassistans samt storrovdjurskontaktpersoner. Dispensen begränsas till vargrevirområdet och 

fångsttiden är högst 30 dygn. Man bör under fångsten undvika att alfaindividen dödas. Det 

rekommenderas att fångsten inriktas på en ung individ som orsakar skada.  

Anvisningen grundar sig på förordningsutkast och promemoria. Kvoten och villkoren för dispensen bestäms 

slutgiltigt när förordningen träder i kraft. Ytterligare information från Finlands viltcentrals regionkontor. 


