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Sökandens namn (om privatperson, måste det 
vara samma som kontaktpersonen) 
      

Kontaktperson 
(till vilken beslutet sänds): 
      

Personsignum eller jägarnummer 
      

FO-nummer (om sökanden är ett företag eller 
samfund) 
      

Gatuadress 
      

Postnummer och postort 
      

E-postadress 
      

Telefonnummer 
      

 
 

 
 

Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbestånd av främmande ursprung  
 

I 42 § i jaktlagen avses med 

1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanadensisk bäver, i farm uppfödd fjällräv, dovhjort, kronhjort, si-
kahjort, vitsvanshjort och mufflon samt kanadagås och fasan, 

2) viltbestånd av främmande ursprung vilt enligt 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten som inte hör till vilt av främ-
mande ursprung och som härstammar från ett i naturtillstånd levande bestånd som inte förekommer i Fin-
land eller från ett bestånd som uppfötts i farm utanför Finland. 

Enligt 42 § i jaktlagen får vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung inte importe-
ras från länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen eller sättas ut i 
frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral.  Tillstånd ska vägras, om åtgärden kan medföra skada på naturen 
eller de vilda djuren. 
 

Djurart Artens vetenskapliga namn Individer/Ägg 

   

   

   

 

Dispens kan sökas i den elektroniska tjänsten Oma riista.  

Ansökan lämnas in i vyn för privatpersoner, under menyn Licens/dispens/tillstånd. 
Oma riista-tjänsten finns på adressen: https://oma.riista.fi/ 

https://oma.riista.fi/


Tidpunkten för införsel 
Meddela beräknad införseltid för de olika arterna. 

      
 

 

Djurens placeringsort i Finland 
Bifoga till ansökan en kartbilaga eller beskriv området i ord. Om avsikten inte är utsättande av dju-
ren i frihet, räcker en verbal beskrivning. 

 
      
 

 

Stat, från vilken djuren införs 
 

      
 

 

Noggrannare beskrivning av de individer som införs 
Meddela åtminstone födelsetid och kön för de individer som införs. 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avsikten med införseln 
 

      
 

 

Utsättande i frihet 
Är avsikten utsättande i frihet eller att överlåta individerna eller deras eventuella avkomma vidare? 
Motivera ett jakande svar eller bedöm hur stor risken är för rymning ut i naturen. 

 
      
 

 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Du kan som stöd till din ansökan bifoga utlåtanden och andra utredningar. Genom att bifoga till 
exempel ett eventuellt utlåtande om sjukdomsrisk, kan du snabba upp behandlingen av din ansökan. 
Namnge och numrera bilagorna. 

 
      
 

 
 



Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är korrekta. 
 
Ort och tid 

 
__________________________________________________________________ 
Sökandens underskrift 

 
      
Namnförtydligande 
 

 

 

ANVISNINGAR 

Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller ge-
nom att använda denna blankett.  

I 42 § i jaktlagen avses med 

1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanadensisk bäver, i farm uppfödd fjällräv, dovhjort, kron-
hjort, sikahjort, vitsvanshjort och mufflon samt kanadagås och fasan, 

2) viltbestånd av främmande ursprung vilt enligt 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten som inte hör till vilt 
av främmande ursprung och som härstammar från ett i naturtillstånd levande bestånd som inte fö-
rekommer i Finland eller från ett bestånd som uppfötts i farm utanför Finland. 

Enligt 42 § i jaktlagen får vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung inte 
importeras från länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen 
eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral.  Tillstånd ska vägras, om åtgärden kan 
medföra skada på naturen eller de vilda djuren. Tillståndet kan förenas med villkor om hur impor-
ten och införseln från en annan medlemsstat och utsättandet i frihet ska ske. 

Samma principer tillämpas på motsvarande sätt på införsel av vilt av främmande ursprung och vilt-
bestånd av främmande ursprung som härstammar från Åland till andra delar av Finland och utsät-
tande av sådana djur i frihet. 

Införsel och utsläppande i miljön av invasiva främmande arter är förbjudet. 

Förutom tillstånd beviljat av Finlands viltcentral kan du behöva ett CITES-tillstånd beviljat av Fin-
lands miljöcentral, dvs. ett EU-intyg, och/eller ett importtillstånd beviljat av Livsmedelsverket. 

 

 



Tillståndsansökan riktad till Finlands viltcentral skickas 

per post till adressen:   per e-post:  

Finlands viltcentral   lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 

LF-registratorskontoret 

Sompiovägen 1 

00730 Helsingfors 

 

En ansökan som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter kan också skickas med 
skyddad e-post från adressen https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Ha i 
detta fall den ifyllda ansökan och tillhörande bilagor färdiga i elektroniskt format på din dator innan 
du lämnar in ansökan. Ditt meddelande levereras till mottagaren först när du har bekräftat den 
försändelse som gjorts på webbplatsen också från den e-postadress du har meddelat. Om bekräf-
telsemeddelandet inte finns i din e-posts inbox, kontrollera även skräpposten. 

 

https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi
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