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

Kontaktperson till vem beslutet skickas

Finlands viltcentrals anteckningar: 510, 511

Adress

Jvf nr

Postnummer och -anstalt

Beslut nr _________________

Datum

/

20

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 TILL VISSA VILTVÅRDSÅTGÄRDER
(ANVISNING: Tillståndet kan endast beviljas jakträttens innehavare.)
Sökanden ansöker om i jaktlagens 40 § avsett tillstånd enligt följande:

Art

Antalet djur / ägg
st

Ansök tid

/

20

–

/

20

Vid levandefångsten är det nödvändigt att använda fångstredskap och/eller fångstmetoder
som annars är förbjudna.
Undertecknad ansöker därtill om dispens från bestämmelserna om fångstredskap och
fångstmetoder enligt jaktlagens 33 § i följande syfte:

Området ligger i (kommun/kommuner):
Områdets areal, ha:
Området är utmärkt på bifogad karta eller i annan utredning.
Närmare motiveringar till ansökan ges i bilagda utredning eller separata bilaga.

Jag försäkrar att givna uppgifter är riktiga och att sökanden innehar jakträtt inom det område
som ansökan gäller.

Plats och datum

_____________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Motiveringar:

ANVISNINGAR
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen
som en fritt formulerad ansökan eller genom att använda
denna blankett.
Om ansökningsblanketten inlämnas till Finlands viltcentral via jaktvårdsföreningen kan föreningen utnyttja
samma blankett för att ge sitt utlåtande.

LAGSTIFTNING

a) får det vid jakten inte användas åtlar eller sådana
lockbeten som har samband med föda eller doft och som
har gjorts av människan,
b) får en brunbjörn inte skjutas på en åker där skörden
är obärgad, dock med undantag av vallåker,
c) får en brunbjörn inte drivas ur idet eller skjutas vid
idet.
Undantag från förbudet mot användning av artificiella
ljuskällor enligt 1 mom. 5 punkten kan dock göras genom att en fast artificiell ljuskälla används vid jakt på
vildsvin och mårdhund på utfodringsplatser för vildsvin.
Bestämmelser om förbud mot att åsamka djur onödig
smärta eller plåga finns i 3 § i djurskyddslagen. Bestämmelser om avlivning av djur finns i 32 § i den lagen.

Jaktlag
40 § Tillstånd till vissa viltvårdsåtgärder

Jaktförordning

Finlands viltcentral kan för viltvårdsåtgärder eller uppfödning av djur ge en jakträttsinnehavare tillstånd att
fånga vilt levande med fångstredskap eller fångstmetoder som annars är förbjudna. För nämnda ändamål kan
även beviljas tillstånd att fånga djur under fredningstiden
och att ta ägg. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd och om de villkor som ska
fogas till tillståndet utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 § Tillstånd till vissa viltvårdsåtgärder

33 § Fångstredskap och fångstmetoder
Vid jakt är det allmänt förbjudet att använda följande
fångstredskap och fångstmetoder:
1) sprängämnen,
2) gifter och förgiftade beten samt beten som innehåller
bedövningsmedel,
3) elektriska eller elektroniska anordningar som kan
bedöva eller döda,
4) siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden,
5) artificiella ljuskällor och anordningar för belysning av
målet samt speglar och andra bländande anordningar,
6) fågellim, fågelnät och krokar,
7) till sitt funktionssätt helautomatiska vapen samt halvautomatiska vapen med magasin som rymmer mer än
tre patroner,
8) fångst eller dödande med hjälp av gasning eller utrökning,
9) levande djur som lockbete,
10) gropar och snaror som har försetts med skjutvapen
eller spjut eller något annat därmed jämförbart redskap
samt andra motsvarande fångstanordningar som är
farliga för människor eller husdjur,
11) saxar som inte dödar omedelbart,
12) armborst och motsvarande vapen för bågskytte,
13) spjut, kastträn, harpuner och därmed jämförbara
vapen,
14) blåsrör,
15) mekaniska anordningar som åstadkommer ljud.
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. gäller följande
förbud och begränsningar för jakt:
1) vid jakt på sjöfågel får blyhagel inte användas,
2) vid jakt på däggdjursvilt är användningen av nät med
icke-selektivt utförande eller icke-selektiv användning av
nät förbjuden,
3) om dispens för jakt på brunbjörn har beviljats med
stöd av 41 a § 3 och 4 mom.

Tillstånd enligt 40 § i jaktlagen ska sökas skriftligen hos
Finlands viltcentral. I ansökan ska anges skälen till att
tillstånd söks liksom också de fångstmetoder som kommer att användas. Förutsättningar för beviljande av
tillstånd är att de avsedda åtgärderna inte föranleder
betydande men för de i vilt tillstånd levande bestånden
av villebråd.
I beslutet ska anges
1) vilka fångstmetoder som är tillåtna med stöd av tillståndet,
2) hur många djur sökanden får fånga eller ta tillvara,
och
3) på vilket sätt tillståndshavaren ska meddela Finlands
viltcentral om effekterna av viltvårdsåtgärderna.
Ett beviljat tillstånd gäller under ett år i taget, om det
inte i tillståndsbeslutet bestäms att giltighetstiden är
kortare.

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

