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ANSÖKAN OM DISPENS 
- enligt jaktlagens 41 b § 2 mom. (viltfåglar) 

 
ANVISNING: Ansökningsblanketten kan användas vid ansökan om dispens för att döda, fånga eller 
förvara ett mindre antal fågelvilt som avses i jaktlagens 5 § eller för annan förnuftig användning av 
dem (se sida 3 i blanketten). 
 
Sökanden ansöker om i jaktlagens 41 § avsedd dispens enligt 41 b § 2 mom. (under strängt över-
vakade förhållanden och selektivt för att döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke 
fredade fåglar eller för annan förnuftig användning av dem) i följande syfte: 

 

Art Antalet fåglar Ansökt tid 

 
      

 
       st 

 

     /     20     –      /     20     

 
 
 

Området, inom vilket dispens ansöks, 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.  
 
 
 
      
Plats och datum 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Sökandes underskrift 
 

      
Namnförtydligande 

 



Utredning som ligger till grund för ansökan: 

      

 
 

 



ANVISNINGAR 
 
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral an-
tingen som en fritt formulerad ansökan eller genom 
att använda denna blankett. 
 
Dispens från fredningstiderna kan beviljas för föl-
jande viltarter: kanadagås, grågås, sädgås, 
gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, 
brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, 
storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, 
rapphöna, fasan, sothöna, morkulla, och ringduva. 
 
 

LAGSTIFTNING 
 
Jaktlag 
 
41 § Dispens 
 
Finlands viltcentral kan bevilja dispens från fred-
ning, 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 dis-
pens från begränsningen av användningen av 
motordrivna fordon enligt 32 §, från bestämmelser-
na om fångstredskap och fångstmetoder i 33 §, 
från bestämmelserna i en förordning av statsrådet 
som utfärdats med stöd av 34 § och från bestäm-
melserna 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 be-
gränsning av användning av motorfordon i 32 § 2 
mom. och bestämmelserna om transport av jakt-
vapen i 35 § 3 mom. även när sökanden är per-
manent 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 förutsätt-
ningarna för dispens. Genom förordning av stats-
rådet får det även utfärdas bestämmelser om vid 
vilka tidpunkter dispens får beviljas från bestäm-
melserna om fredning i 37 §. 

   Den årliga bytesmängden vid jakt som sker med 
stöd av dispens och med stöd av en sådan region-
al kvot som avses i 41 a § 4 mom. kan begränsas. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka 
viltarter eller grunder för beviljande av dispens som 
begränsningen avser, största tillåtna bytesmäng-
der, de jaktbara djurens kön och ålder samt om det 
område som begränsningen gäller. 
 
 
41 b § Förutsättningar för dispens i fråga om 
fågelvilt och icke fredade fåglar 
 
Om det inte finns någon annan tillfredsställande 
lösning och beslutet inte inverkar menligt på möj-
ligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, 
kan dispens enligt 41 § beviljas för att fånga eller 
döda fågelvilt och icke fredade fåglar som avses i 5 
§ 
1) för att trygga folkhälsan och den allmänna sä-
kerheten, 
2) för att trygga flygsäkerheten, 
3) för att förhindra allvarliga skador på odlingar, 
husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag, 
4) för att skydda växter och djur, eller 
5) i forsknings- och utbildningssyfte, för att öka och 
återinföra stammen samt möjliggöra uppfödning för 
nämnda syften. 
   Dispens kan även beviljas under strängt överva-
kade förhållanden och selektivt för att döda, fånga 
eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke 
fredade fåglar eller för annan förnuftig användning 
av dem. 
 
 
 
 

Till Finlands viltcentral riktad licensan-
sökning 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 
 
 

 


