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

Kontaktperson till vem beslutet skickas

Finlands viltcentrals anteckningar: 310

Adress

Jvf nr

Postnummer och -anstalt

Beslut nr _________________

Datum

/

20

Koordinater:
Personbeteckning och tel. nr

P

I

E-mail

Till Finlands viltcentrals regionkontor i Egentliga Finland

JL 49 § ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH
FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR
Enligt jaktlagens 33 § och 49 § 2 mom. förbjudna fångstredskap och fångstmetoder vid fångst av
möss, råttor och sorkar (bla. gas, rök och sprängmedel)
ANVISNING: Kryssa i ansökningsrutan och skriv in det förbjudna fångstredskapet eller den förbjudna
fångstmetoden för vilken du söker dispens. Motivera din ansökan i slutet av blanketten eller på skild bilaga.
Jag söker om dispens för att använda fångstredskap eller fångstmetod som är förbjudet
vid fångst av råttor möss och sorkar
Den förbjudna fångstmetoden eller det förbjudna fångstredskapet är:

Med stöd av jaktlagens 50 § 1 mom. givna regler i jaktförordningen (noggrannare regler för var, när
och hur möss, råttor och sorkar får fångas)
ANVISNING: Kryssa i ansökningsrutorna för de regler som du söker dispens för. Motivera din ansökan i
slutet av blanketten eller på skild bilaga.
Söker dispens från JF 15 §: (utplacering av gift på förbjuden plats)
Söker dispens från JF 15 a §: (utplacering av elektrisk fälla på förbjuden plats)
Söker dispens från JF 20 a §: (användning av luftvapen på förbjuden plats)
Söker dispens från annan regel given enligt JL 50 § 1 mom.
Vilken:
Dispensgrunderna enligt jaktlagens 49 a §:n 2 mom.:
ANVISNING: Kryssa i den dispensgrund som ligger till grund för dina ovan ikryssade ansökningar.
för att förebygga allvarliga skador på odlingar, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning,
vilthushållning, djurhållning, vattendrag eller egendom
med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat synnerligen viktigt
allmänt intresse
för forskning kring arterna i fråga

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen 5 § (Dispensens giltighetstid)
ANVISNING: Skriv in tiden för den ansökta dispensen. Dispensen beviljas för en bestämd tid som ska
motsvara syftet med dispensen och som kan vara högst fem år. Dispens kan beviljas för längre tid än
ett år endast i vissa fall.

Ansökt giltighetstid för dispensen

/

20

–

/

20

Kryssa i motiveringen nedan endast om du ansöker dispens för längre tid än ett år.
för ett permanent anlagt objekt
för att skydda faunan/djurlivet
för forskning
i samband med naturvårdsprojekt

Dispensåtgärdernas geografiska placering
ANVISNING: Skriv in en noggrann adress eller annan beskrivning var dispensen skall användas.
Områdets placering:
(Landskap, kommun och adress):
(Noggrannare beskrivning av objektet och dess placering, t.ex. park, grönområde eller
motsv.):
Områdets areal; ha:

Datering och underskrift

Ort och plats

_________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Skada eller olägenhet
Beskrivning av skadan, olägenheten eller annan motivering som ligger till grund för ansökan:

Uppskattning av skadans värde (euro):
Är den skadedrabbade/uppdragsgivaren en privatperson, företagare, företag, kommun eller motsv., vilken?

Motivering för användandet av förbjudna fångstmetoder eller fångstredskap. Vilka andra åtgärder har
vidtagits för att hindra skadan?
Anv. Motivera varför en förbjuden fångstmetod eller -redskap behövs? Varför räcker det inte med gift eller
annat tillåtet fångstredskap? Andra möjliga och skäliga åtgärder bör vidtas innan dispens kan beviljas (kan
t.ex. råttornas födokälla avlägsnas, kan bohåligheten avlägsnas, kan allmän uppsnyggning göras?) Om
dessa inte är möjliga förklara varför de inte är möjliga.

Motivering för att använda gift, el-fälla eller luftgevär på förbjuden plats

Motivering för den ansökta dispenstiden

ANVISNINGAR
Vid fångst av möss, råttor och sorkar är användning av
gift tillåtet, men t.ex. sprängmedel, rök och gas är förbjudna. Finlands viltcentral kan bevilja dispens för att
använda t.ex. gas vid fångst av råttor. Sökande måste
dock motivera varför t.ex. gift inte kan användas.
Användning av gift vid fångst av råttor, möss och sorkar
är dock begränsat. Gift får endast användas i byggnader, på gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på
avstjälpningsplatser och i vattenbruksanläggningar. Om
man t.ex vill fånga råttor med gift i en stadspark eller i
ett grönområde kräver det dispens av Finlands viltcentral. Ansökan bör motiveras och särskilt bör det motiveras varför andra åtgärder som uppsnyggning, avlägsnande av matrester och skydd för råttorna inte kan
genomföras.
Till icke fredade däggdjur räknas;
ängssork eller skogssork, vattensork, fältsork, åkersork,
mellansork, större skogsmus, brun råtta och husmus.

Närmare bestämmelser om de villkor och den anmälningsskyldighet som ska förenas med en dispens som
beviljas med stöd av 1 mom. samt om dispensens giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 § Redskap och metoder som används vid fångst
av icke fredade djur
Icke fredade djur ska fångas eller dödas så att människor, husdjur, vilt eller fredade djur inte utsätts för fara.
Den som fångar eller dödar en icke fredad fågel eller
en förvildad katt får inte använda sådana fångstredskap
eller fångstmetoder som nämns i 33 § 1 mom. Den som
fångar eller dödar något annat icke fredat däggdjur får
inte använda sådana fångstredskap eller fångstmetoder
som nämns i 33 § 1 mom. 1 och 6-14 punkten.
När motordrivna fortskaffningsmedel används för
fångst eller dödande av icke fredade djur ska de begränsningar som anges i 32 § 1 och 2 mom. iakttas. På
fångst och dödande av icke fredade djur tillämpas desssutom vad som i 25 § 3 mom. föreskrivs om vilt.

33 § Fångstredskap och fångstmetoder

ANSÖKAN
Ansökan kan vara fritt formulerad eller denna blankett
kan användas.

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

LAGSTIFTNING
Jaktlag
49 a § Dispens från förbud mot användning av vissa
fångstredskap och fångstmetoder vid fångst av icke
fredade däggdjur
Finlands viltcentral kan genom dispens tillåta att fångstredskap och fångstmetoder som är förbjudna enligt 49 §
2 mom. används vid fångst eller dödande av icke fredade däggdjur. Finlands viltcentral kan dessutom i fråga
om icke fredade däggdjur bevilja dispens från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av 50 § 1 mom.
Dispens enligt 1 mom. kan beviljas för att förebygga
allvarliga skador på odlingar, skogsbruk, fiskerinäring,
renhushållning, vilthushållning, djurhållning, vattendrag
eller egendom eller om det behövs med hänsyn till
folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat
synnerligen viktigt allmänt intresse. Dispens kan även
beviljas för forskning kring arterna i fråga.

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.
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.

Regler för fångst av icke fredade däggdjur givna
enligt jaktlagens 50 § 1 mom i jaktförordningen:
JF 15 § (11.4.2013/270) Användning av gift vid
fångst av icke fredade djur
Gift och giftbeten får användas för att döda råttor, möss
eller sorkar endast i byggnader, på gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på avstjälpningsplatser och i
vattenbruksanläggningar. Gift och giftbeten ska placeras så att de inte medför fara för människor eller andra
än i denna paragraf avsedda djur.
JF 15 a § (11.4.2013/270) Användning av elektricitet
vid fångst av icke fredade däggdjur
Elektricitet får användas för att döda råttor, möss och
sorkar endast när djuren fångats i slutna fällor. Sådana
fällor får endast användas i byggnader, på gårdsplaner,
i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på avstjälpningsplatser
och i vattenbruksanläggningar. Fällorna ska placeras så
att de inte medför fara för människor eller andra än i
denna paragraf avsedda djur. Fällor med elektricitet
som dödar ska underhållas regelbundet.

JF 20 a § (11.4.2013/270) Användning av luftvapen

Luftvapen får användas endast i en byggnad och där
endast för att döda andra icke fredade djur än förvildad
katt.
Luftvapen får användas för att avlossa projektiler med
bedövningsmedel mot vilt eller icke fredade djur i forsknings-, omplacerings- eller utplanteringssyfte.

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
(452/2013)
Förordningen gäller icke fredade djur endast angående
dispensen giltighetstid.
5 § Dispensens giltighetstid
----Annan dispens än sådan som avses i 1 mom. gäller en
bestämd tid som ska motsvara syftet med dispensen
och som kan vara högst fem år. Dispens får beviljas för
längre tid än ett år endast
1)
2)
3)
4)

för ett permanent anlagt objekt,
för att skydda djur,
för forskning, eller
i samband med naturvårdsprojekt.

Den som beviljats dispens för längre tid än ett år ska
göra en anmälan till Finlands viltcentral när förutsättningarna för dispensen inte längre föreligger. Till följd
av anmälan upphör dispensen att gälla.

