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

Kontaktperson till vem beslutet skickas
Finlands viltcentrals anteckningar: 830
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 JAKTPROV FÖR HUND SOM ANVÄNDS
FÖR JAKT PÅ VARG, BRUNBJÖRN, UTTER OCH LODJUR OCH DÅ SÅDAN HUND
DRESSERAS (enligt jaktlagens 52 § 3 mom.)
ANVISNING: 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.

Sökande ansöker om tillstånd som avses i 52 § jaktlagen mom. 3 enligt följande:
brunbjörn

lodjur

varg

/

anordna jaktprov för tiden

dressera hund för tiden

/

utter

20
20

/

-

-

/

20
20

Området, inom vilket jaktlicens ansöks, ligger i (kommun):
Områdets areal, ha:
Området är utmärkt på bifogad karta eller i annan utredning.
Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga.
Plats och datum

__________________________________________________________________________
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Motiveringar:

Jaktprov (kontaktuppgifter på provansvarig, beskrivning av provet samt uppskattning av antal hundar
som deltar i provet):

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):

ANVISNINGAR
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller genom
att använda denna blankett.
Jaktlagens 52 § 3 mom. (motiveringar RP
237/2010 rd):
”I praktiken innebär detta att det till paragrafen
fogas ett nytt 3 mom. med en hänvisning till de
föreslagna 41 och 41 a §. I direktivets bilaga 4 a
avsett störande av viltarter genom anordnande av
hundprov och dressyr av hund förutsätter alltid i
lagens 41 och 41 a § föreskriven dispens. Om
för dressyr av hund och anordnande av jaktprov för hund behövligt tillstånd besluts genom
ett likadant dispensförfarande som för övriga
ansökningar om dispens. Av de i habitatdirektivets bilaga 4 a nämnda viltarterna berörs i Finland
vargen ytterom renskötselområdet samt brunbjörnen, uttern och lodjuret. Dessa arter är fredade
året om. I lagens 41 § 4 mom. ingår ett bemyndigande för förordning av statsrådet. Vid behov kan
detta bemyndigande utnyttjas om bestämmelserna
om dispens för störande som förekommer så förutsätter.
I praktiken kan exempelvis dispens för dressyr av björnställande hund beviljas med stöd
av 41 a § 1 mom. 1—4 punkten i lagen, det vill
säga som ett så kallad skaderelaterat undantagslicens. I praktiken kan ställandet av brunbjörn motiveras med allmän säkerhet och förhindrande av betydande skada. Hundar med
fallenhet för att ställa brunbjörnar behövs även vid
hanteringen av olika konfliktsituationer. Särskilt vid
fördrivningssituationer i bosättningscentra och vid
eftersök av skadade brunbjörnar bör det finnas
tillräckligt erfarna hundar till myndigheternas disposition och de skall kunna fås till platsen med kort
varsel. 41 a § 3 mom., som även den följer habitatdirektiv, gäller fångst eller dödande av vissa
exemplar, så den torde inte lämpa sig för ställande
av vilt.”

LAGSTIFTNING
Jaktlag
41 § Dispens
Finlands viltcentral kan bevilja dispens från fredning, förbud eller begränsning enligt 37 och 38 §
samt 50 § 2 mom. under de förutsättningar som
anges i 41 a-41 c §.
Finlands viltcentral kan även vid andra tidpunkter
än under sådan fredningstid som avses i 37 §,
under de förutsättningar som anges i 41 a § 1

mom., 41 b § 1 mom. och 41 c §, bevilja dispens
för att fånga eller döda vilt eller icke fredade djur.
Finlands viltcentral kan i de fall som avses i 41 a
§ 1 mom., 41 b § 1 mom. och 41 c § bevilja dispens från begränsningen av användningen av
motordrivna fordon enligt 32 §, från bestämmelserna om fångstredskap och fångstmetoder i 33 §,
från bestämmelserna i en förordning av statsrådet
som utfärdats med stöd av 34 § och från bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § samt
från bestämmelserna om skyldigheten att hålla
hundar kopplade i 51 § 1 mom. Finlands viltcentral
kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motorfordon i 32 § 2
mom. och bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § 3 mom. även när sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad.
Genom förordning av statsrådet får närmare
bestämmelser utfärdas om det förfarande som ska
iakttas när dispens beviljas, om de villkor som ska
ingå i dispensen, om anmälan om den bytesmängd
som erhållits med stöd av dispens, om dispensens
giltighetstid samt om bedömningen av förutsättningarna för dispens. Genom förordning av statsrådet får det även utfärdas bestämmelser om vid
vilka tidpunkter dispens får beviljas från bestämmelserna om fredning i 37 §.
Den årliga bytesmängden vid jakt som sker med
stöd av dispens och med stöd av en sådan regional kvot som avses i 41 a § 4 mom. kan begränsas.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka
viltarter eller grunder för beviljande av dispens som
begränsningen avser, största tillåtna bytesmängder, de jaktbara djurens kön och ålder samt om det
område som begränsningen gäller.

41 a § Förutsättningar för dispens i fråga om
vissa viltarter
Om det inte finns någon annan tillfredsställande
lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå
inom artens naturliga utbredningsområde, kan
dispens enligt 41 § beviljas för att fånga eller döda
järv, varg, brunbjörn, utter, lodjur, europeisk bäver,
gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård och
skogshare
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter,
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar,
boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vattendrag eller annan egendom,
3) på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat
mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för
miljön, eller

4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och
utplanteringssyfte eller för att förebygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.
Varg, brunbjörn, utter, lodjur och järv som erhållits som byte med stöd av 1 mom. tillhör staten och
ska sändas till ett forskningsinstitut som bedriver
viltforskning. Forskningsinstitutet ska förstöra viltkroppen, överlåta den till allmännyttigt ändamål
eller sälja den för statens räkning.
Dispens i fråga om varg, brunbjörn, utter och
lodjur kan även beviljas för att under strängt övervakade förhållanden, selektivt och begränsat fånga
eller döda vissa djur.
Undantag från fredning enligt 3 mom. kan inom
renskötselområdet även ordnas med stöd av en
regional kvot som fastställs genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning
av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
förutsättningarna för beviljande av en regional kvot
och om anmälan av det byte som erhållits med
stöd av regional kvot. Finlands viltcentral svarar för
övervakningen av undantag från fredning som det
beviljats dispens för med stöd av regional kvot.

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

