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Grågåsen är fredad i inlandet
Grågåsen fredades för tre år, 1.8 2013 till 31.7 2016. Jord- och 
skogsbruksministeriet har utfärdat en ny förordning (586/2016) 
som förlänger fredningen med tre år (1.8 2016 till 31.7 2019) i vissa 
landskap och kommuner inne i landet. Avsikten med förordningen 
är att lindra jakttrycket på de grågäss som häckar och lever i inlan-
det för att stärka stammen så att arten kan bli en värdefull viltresurs 
även där.  Finlands viltcentral stöder arbetet för att grågåsen ska 
etablera sig i inlandet. Jakten är inte begränsad i artens huvudsakliga 
förekomstområde vid kusten. Där får grågåsen jagas i normal ord-
ning under tiden 20.8 till 31.12.  

Jakt efter grågås är förbjudet i landskapen Söd-
ra Karelen, Södra Savolax, Kaja-
naland, Egentliga Tavastland, 
Mellersta Finland, Birkaland, 
Norra Karelen, Södra Savolax 
och Päijänne-Tavastland.  

Likaså är jakten förbjuden i kom-
munerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ku-
ortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och 
Ähtäri i landskapet Södra Österbotten; 
i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho 
och Veteli i landskapet Mellersta Öst-
erbotten; i landskapet Lappland utom 
i kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå 
och Simo; i kommunerna Itis och Kou-
vola i landskapet Kymmenedalen 
samt i kommunerna Haapajärvi, 
Haapavesi, Kuusamo, 
Kärsämäki, Nivala, Pudas-
järvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, 
Reisjärvi, Siikalatva, 
Utajärvi, Taivalkoski och 
Vaala i landskapet Norra 
Österbotten. 

Sädgåsen  
fredades
i hela landet för ett år. Avsikten 
med jord- och skogsbruksmi-
nisteriets totalfredning är att 
arten ska börja repa sig. Jakten 
efter sädgås totalförbjöds 2014 
med en förordning (473/2014) 
och därefter har förbudet 
förlängts med en förordning i 
fjol (789/2015) och med en ny 
förordning (585/2016) i år.  
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  Jakttider 1.8.2016 – 31.7.2017

ART REGION ELLER LICENS JAKTTID
DISPENSTID

Änder *1 Hela landet 20.8 kl 12.00–31.12

Sjöfåglar *2 Hela landet 1.9 – 31.12

Guding
Ejder

Se. www.riista.fi
Hela landet

1.6 – 15.6
20.8 kl 12.00–31.12

Sothöna Hela landet 20.8 kl 12.00–31.12

Grågås Kontrollera området Se kartan

Sädgås Hela landet Fredat

Kanadagås Hela landet 20.8 kl 12.00–31.12

Morkulla Hela landet 20.8 kl 12.00. 31.12

Orre Kontrollera jakttiden Se. www.riista.fi

Järpe Kontrollera jakttiden Se. www.riista.fi

Tjäder Kontrollera jakttiden Se. www.riista.fi

Dalripa Kontrollera jakttiden Se. www.riista.fi

Fjällripa Kontrollera jakttiden Se. www.riista.fi

Rapphöna Landskapena Österbotten, Södra 
Österbotten, Mellersta Österbotten och 
Norra Österbotten.

I övriga dellar av landet med av Finlands 
viltcentral med stöd av 
JL 10 § beviljad jaktlicens.

1.9 – 31.10 

 
 
1.9 – 31.10

Fasan Hela landet 1.9 – 28.2

Ringduva Hela landet 10.8 – 31.10

Anmärkningar:  
*1)	 Gräsand,	kricka,	årta,	
	 bläsand,	stjärtand,	
	 skedand,	brunand,	vigg	
	 och	knipa.	

ART REGION ELLER LICENS JAKTTID
DISPENSTID

Skogshare och 
fälthare

Hela landet 1.9 –28.2

Vildkanin Hela landet 1.9 – 31.3

Ekorre Hela landet 1.12 – 31.1

Europeisk bäver Med av Finlands viltcentral med stöd av 
JL 10 § beviljad jaktlicens.

20.8 – 30.4

Kanadensisk bäver Hela landet 20.8 – 30.4

Bisamråtta Hela landet 1.10–19.5

Räv Landskapet Lappland
Övriga landet

1.8 – 30.4 
1.8 – 14.4

Mårdhund, mink, 
iller, i farm uppfödd 
fjällräv

Hela landet Hela jaktåret 
(Höna med ungar 
får inte dödas 1.5. – 31.7.)

Grävling Hela landet 1.8  –  31.3

Mård Hela landet 1.11 – 31.3

Hermelin Hela landet 1.11 – 31.3

Lo Med av Finlands viltcentral med stöd av i 
JL 41 § avsedd dispens.

I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan 
beviljas: för fångst eller dödande av lo 
(med undantag förlohona 
som åtföljs av under ett år 
gammal unge).

I renskötselområdet 
I övriga dellar av landet

1.1 – 31.12  
 
 

1.10 – 28.2
1.12 – 28.2

Utter Med av  Finlands viltcentral beviljad i JL 
41 § avsedd dispens.  

I JL 41 a § 3 mom. avsedd dispens kan 
beviljas: för fångst eller dödande av 
utter.

Tiderna framgår av 
dispensbesluten 
 
Tiderna framgår av 
dispensbesluten

Östersjövikare Med av  Finlands viltcentral beviljad i JL 
10 § avsedd jaktlicens.

1.9 – 15.10, 16.4 – 31.5

Gråsäl Med stöd av jaktlagen 10 § inom ramen 
för given regional kvot.  
Kontrollera kvoten på www.riista.fi

16.4 – 31.12

Vildsvin Hela landet Se. www.riista.fi

Mufflon Hela landet 1.9 – 31.1

Älg Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 
26 § avsedd jaktlicens för hjortdjur.

Enontekis, Enare, Utsjoki, Muono

24.9 – 31.12

1.9 – 20.9
och 11.10 – 30.11

Vitsvans-, dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 
26 § avsedd jaktlicens för hjortdjur.

24.9 – 31.1

Skogsvildren Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 
26 § avsedd jaktlicens för hjortdjur.

24.9 – 31.1

Rådjur, bock *3

Get och killing

Hela landet 
 
Hela landet 

1.9 – 31.1, 16.5 – 15.6 
 
1.9 – 31.1

Brunbjörn I renskötselområdet, med stöd av 
statsrådets förordning (169/2011) om 
jaktlagen föreskrivna dispenser. 
Kontrollera kvoten på www.riista.fi

I övriga delar av landet kan i jaktlagens 
41 a § 3 mom. avsedd dispens för fångst 
eller dödande av björn (med undantag 
för björnhona som åtföljs av under ett år 
gammal unge)   

I övriga delar av landet med av Finlands 
viltcentral beviljad i  JL 41 § avsedd 
dispens

20.8 – 31.10  
(Hona som åtföljs  
av under ett år gammal 
unge får ej dödas,  
ej heller yngre unge). 

20.8 – 31.10 
(Hona som åtföljs  
av under ett år gammal 
unge får ej dödas,  
ej heller yngre unge).   
 
1.1 – 31.12

Varg Med av Finlands viltcentral beviljad i JL 
41 § avsedd dispens. 

Därtill kan i jaktlagens 41 a § 3 mom. 
avsedd dispens beviljas för att fånga 
eller döda varg.

Tiderna framgår av 
dispensbesluten 
 
Tiderna framgår av 
dispensbesluten

*2)	 Alfågel,	stor-	och	
	 småskrake.	

Obs! Jakttiderna för hönsfåglarna (tjäder, orre, järpe, ripa och fällripa) bestäms i slutet av augusti och läggs 
     ut på vår hemsida. De publiceras också i följande nummer av tidningen Jägaren.

Fredningstiderna när de icke fredade fåglarna häckar 
l	 kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast:	i	Norra	Österbotten,	Kajanaland	och	Lappland	
	 1.5	–	31.7,	i	Norra	Savolax	och	Norra	Karelen	1.4	–	31.7	och	i	övriga	landet	10.3	–	31.7
l	 skata	i	Norra	Savolax,	Norra	Karelen,	Norra	Österbotten,	Kajanaland	och	Lappland	10.4	–	31.7	
	 och	i	övriga	landet	1.4	–	31.7
l	 korp	i	renskötselområdet	10.4	–	31.7	(i	övriga	landet	fredad	året	om)
l	 kolonier	av	gråtrut	hela	året

*3)	 Användning	av	drivande	hund	
	 i	rådjursjakt	är	tillåten	endast	
	 mellan	24.9	–	31.1	


