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

 
      
Kontaktperson till vem beslutet skickas 

 
      
Adress 

 
            
Postnummer och -anstalt 

 
            
Personbeteckning och tel. nr  

 
      
E-mail 

 
 

Finlands viltcentrals anteckningar: 360 
 
 

Jvf nr       Datum    /     20   
 
 
Beslut nr ___________________ 
 
Koordinater: 
 

P       I       

 
 
 

Till Finlands viltcentrals regionkontor i   Södra Tavastland  Södra Savolax  Sydöstra Finland  Kajanaland 

 Mellersta Finland  Lappland  Uleåborg  Österbotten  Norra Tavastland  Norra Karelen  Norra Savolax 

 Kust-Österbotten  Satakunta  Nyland  Egentliga Finland 

 

ANSÖKAN OM INFÖRSEL AV DJUR AV FRÄMMANDE URSPRUNG 
 
ANVISNING: Vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung får inte importeras från 
länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen eller sättas ut i frihet utan 
tillstånd av Finlands viltcentral. 
 
 
Sökande ansöker om importtillstånd som avses i 42 § jaktlagen enligt följande: 
 
 

Namn på införd djurart 
Artens vetenskapliga 

namn 
Individer/ägg Uppskattad tidpunkt för införsel 

 
      

 
      

 
       st 

 

     /     20     –      /     20     

 
      

 
      

 
       st 

 

     /     20     –      /     20     

 
      

 
      

 
       st 

 

     /     20     –      /     20     

 
 

Land som man importerar från:        
 
Djurens placering i Finland:       
 
Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga. 
 
 
 
      
Plats och datum 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Sökandens underskrift 
 

      
Namnförtydligande 

 
 



 
Noggrannare beskrivning av de importerade individerna, som kön och födelsedatum: 

      

 
 
Syftet med införseln: 

      

 
Har man som avsikt att sätta individerna i frihet? (om ja, varför?) (om inte, uppskatta hur stor är 
risken för rymning i naturen?): 

      



ANVISNINGAR 
 
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral an-
tingen som en fritt formulerad ansökan eller genom 
att använda denna blankett. 
 
Förutom ett tillstånd beviljat av Finlands viltcentral 
kan du behöva ett CITES-tillstånd (eller EU intyg) 
beviljat av Finlands miljöcentral och/eller importtill-
stånd beviljat av Livsmedelssäkerhetsverket. 
 
 
Tilläggsuppgifter från Jord- och skogsbruks-
ministeriet: 
 
http://mmm.fi/sv/frammande_arter 
 
 
Tilläggsuppgifter från Finlands miljöcentral: 
Finlands miljöcentral (SYKE) 
Centrum för naturmiljö/CITES-ärenden 
PB 140 
00251 HELSINGFORS 
 
Mer information ges av Harry Helmisaari och Stella 
From, tfn 0295 251 000 (växeln)  
fax 09 549 02 791 
E-mail: cites@ymparisto.fi  
 
www.ymparisto.fi/cites 
 
 
Tilläggsuppgifter från Livsmedelssäkerhets-
verket: 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Enheten för djurens hälsa och välfärd  
Mustialagatan 3 
00790 HELSINGFORS 
 
fax 020 772 4350  
E-mail: kirjaamo@evira.fi 
 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/ 
 
 
 
 

LAGSTIFTNING 
 
JAKTLAG 
 
42 § Införsel och utsättande i frihet av vilt och 
viltbestånd av främmande ursprung 
 
I denna paragraf avses med 
1) vilt av främmande ursprung vildkanin, kanaden-
sisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd 
fjällräv, mårdhund, tvättbjörn, mink, dovhjort, kron-
hjort, sikahjort, vitsvanshjort och mufflon samt ka-
nadagås 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 förekom-
mer i Finland eller från ett bestånd som uppfötts i 
farm utanför Finland. 
 
Vilt av främmande ursprung och viltbestånd av 
främmande ursprung får inte importeras från länder 
utanför Europeiska unionen eller från en medlems-
stat i Europeiska unionen eller sättas ut i frihet utan 
tillstånd av Finlands viltcentral. Tillstånd ska väg-
ras, om åtgärden kan medföra skada på naturen 
eller de vilda djuren. Tillståndet kan förenas med 
villkor om hur importen och införseln från en annan 
medlemsstat och utsättandet i frihet ska ske. 
 
Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas på motsva-
rande sätt på införsel av vilt av främmande ur-
sprung och viltbestånd av främmande ursprung 
som härstammar från Åland till andra delar av Fin-
land och utsättande av sådana djur i frihet. 
 
Bestämmelser om införsel och utsläppande i miljön 
av invasiva främmande arter finns i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 
om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter och i 
lagen om hantering av risker orsakade av främ-
mande arter (1709/2015). Bestämmelser om ut-
släppande i miljön av främmande arter finns i lagen 
om hantering av risker orsakade av främmande 
arter. 
 
 
 
 

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 
 

http://mmm.fi/sv/frammande_arter
http://www.ymparisto.fi/cites
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/

