Sökandens namn (om det är en privatperson, måste det vara
samma som är kontaktperson)

Kontaktperson till vem beslutet skickas
Finlands viltcentrals anteckningar: 700
Adress

Jvf nr

/

Datum

20

Postnummer och -anstalt
Beslut nr ___________________
Koordinater:

Personbeteckning och tel. nr

P

I

E-mail

Till Finlands viltcentrals regionkontor i
Mellersta Finland

Lappland

Uleåborg

Kust-Österbotten

Satakunta

Nyland

Södra Tavastland

Österbotten

Södra Savolax

Norra Tavastland

Sydöstra Finland

Norra Karelen

Kajanaland

Norra Savolax

Egentliga Finland

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT
DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 § 1 mom.)
ANVISNING: Finlands viltcentral kan ge dispens från skyldigheten som föreskrivs i 51 § 1 mom. när hundprov anordnas eller hundar dresseras, enligt vilken hundar som är utomhus skall hållas kopplade eller så att
de omedelbart kan kopplas från den 1 mars till den 19 augusti. Hundproven och dressyren ska ske så att
fredat vilt inte ofredas under sin fortplantningstid.
Sökande ansöker om tillstånd som avses i 52 § jaktlagen mom. 1 enligt följande:

/

anordna hundprov för tiden

dressera hund för tiden

/

20
20

/

-

-

/

20
20

Området, inom vilket jaktlicens ansöks, ligger i (kommun):
Områdets areal, ha:
Området är utmärkt på bifogad karta.
Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga, om
ansökan gäller flera än två tillfällen (bilaga).

Plats och datum

_________________________________________________________________________
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Hundprov (kontaktuppgifter på provansvarig, beskrivning av provet, uppskattning av antal
hundar som deltar i provet, provområdets eventuella placering på Natura 2000-område samt
beskrivning av vattenområde beträffande kritiska tidsperioder, se anvisning på mallblanketten):

Hunddressyr (uppgifter på dressyrtillfällets eller dressyrtillfällenas kontaktperson och tidpunkt för
dressyren eller uppskattning av återkommande dressyrtillfällen (t.ex. en gång i veckan) samt uppskattning av antal hundar som deltar i dressyren och dressyrområdets eventuella placering på Natura 2000område, se anvisning på mallblanketten):

ANVISNINGAR
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller genom
att använda denna blankett.

LAGSTIFTNING
Jaktlag
51 § Skyldighet att hålla hundar kopplade
Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar
som är utomhus hållas kopplade eller så att de
omedelbart kan kopplas.
Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte
1) hundar som med tillstånd av områdets ägare
eller innehavare hålls på en gårdsplan eller i en
trädgård eller på ett omgärdat område som är reserverat för hundar,
2) hundar som är yngre än fem månader,
3) vall-, ledar- eller vakthundar eller hundar med
andra liknande uppgifter,
4) hundar som används för polisens, tullverkets,
försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets
uppgifter eller
5) hundar som dresseras för en uppgift som avses
i 3 eller 4 punkten.
Avvikelse från den skyldighet som avses i 1
mom. får göras då andra än drivande hundar används för jakt. Avvikelse från förbudet får även
göras när hönshundar eller andra fågelhundar
dresseras utan att fredat vilt ofredas under fortplantningstiden.

52 § Hundprov och hunddressyr
Finlands viltcentral kan ge dispens från skyldigheten som förskrivs i 51 § 1 mom. när hundprov anordnas eller hundar dresseras. Hundproven och
dressyren ska ske så att fredat vilt inte ofredas
under sin fortplantningstid.
Utan hinder av att hjortdjur fredats får jaktprov för
hundar som används för jakt på hjortdjur anordnas
och sådana hundar dresseras från den 20 augusti
till utgången av december. På motsvarande sätt får
jaktprov för hundar som används för annan jakt
anordnas och sådana hundar dresseras från den
20 augusti till utgången av februari. Hundproven
och dressyren skall genomföras så att fredat vilt
inte skadas.
För anordnande av jaktprov för hundar som används för jakt på varg, brunbjörn, utter och lodjur
och då sådana hundar dresseras krävs dock Finlands viltcentral tillstånd.

53 § Hundar på annans område
Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd
får en hund inte hållas okopplad på någon annans
område.
Markägaren eller jakträttshavaren har rätt att från
området avlägsna hundar som är där i strid med 1
mom. eller att omhänderta dem. Om ett drev eller
skall vid jakt med hund kommer in på främmande
område, skall områdets ägare eller jakträttshavaren dock låta drevet eller skallet fortsätta ostört en
halv timme. Om hundägaren inte under denna tid
hämtar sin hund, har områdets ägare eller jakträttshavaren rätt att avbryta drevet eller skallet
samt avlägsna hunden från området eller omhänderta den.
Vad som sägs i 1 mom. gäller inte hundar som
avses i 51 § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Till Finlands viltcentral riktad licensansökning skall skickas till
antingen per post till adressen:
Finlands viltcentral
LF-registrators kontoret
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors
eller per e-post:
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Bilaga

Tillstånd enligt 52 § 1 mom. i jaktlagen
Undantag från bestämmelser om skyldigheter när hundprov anordnas eller hundar dresseras
Prov- eller dressyrform
och uppskattat antal
hundar

Tid och plats
(kommun och by)

Vattenområde/terrängområde
(platsens namn och
adress)

Till ansökan måste bifogas en karta över varje provområde i skalan 1:20 000–50 000.

Kontaktperson
(telefon och e-post)

Beskrivning av vattenområde
(se anvisning)

Natura 2000-område
(se anvisning)

Mall: så här fyller du i blanketten
Prov- eller dressyrform
och uppskattat antal
hundar

Tid och plats
(kommun och by)

Vattenområde/terrängområde
(platsens namn och
adress)

Kontaktperson
(telefon och e-post)

Beskrivning av vattenområde
(se anvisning)

Natura 2000-område
(se anvisning)

KAER, VATTENPROV,
10 hundar

10.6.20xx, Tavastehus,
Evo

Mustajärvi

MM
telefon
e-post

Sparsamt med vattenväxtlighet

Evo område, FI0325001,
SCI

NOME-B, 10 hundar

10.8.20xx, Tavastehus,
Evo

Majajärvi

MM
telefon
e-post

SPANIEL, working-test,
10 hundar

10.8.20xx, Tavastehus,
Evo

Peikkovuori

MM
telefon
e-post

Anvisning: Vattenområdets växtlighet beskrivs endast om vattenprovet ordnas under en för vattenfåglarnas kullar kritisk tidsperiod. Dispens under dessa tidsperioder beviljas inte för objekt där synkontakten med hunden kan upphöra helt under provet. Tidsperioderna är:
20.5–30.6 Södra och Västra Finland (Sydöstra Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Norra Tavastland och Södra Tavastland)
1.6–10.7 Mellan Finland (Mellersta Finland, Österbotten, Kust-Österbotten, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen)
20.6–20.7 Nordligaste Finland (Lappland, Kajanaland och Uleåborg)
Om ansökningsområdet är beläget på ett område som hör till Natura 2000-nätverket, ska områdets namn anges.
Se t.ex. adressen http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Skyddsomraden/Natura_2000_omraden
En karta för att beskriva ansökningsområdet fås enkelt från till exempel Lantmäteriverkets webbtjänst Kartplatsen (kansalaisen.karttapaikka.fi).

