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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 
      

 
 

 
 

Ansökan om dispens för en person som är rörelsehämmad  

Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är förbju-
den enligt 32 § 2 mom. i jaktlagen och för sådan transport av jaktvapen med motordrivna fordon i 
terrängen som är förbjuden enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas en person som lägger fram 
en tillförlitlig medicinsk utredning över att han eller hon är rörelsehämmad. I den medicinska ut-
redningen ska det också klargöras om sökanden kan bedriva jakt på det sätt som avses i 20 § 3 
mom. i jaktlagen, dvs. så att människor eller egendom inte utsätts för fara eller skadas. 
 

Dispenstid som ansöks:       
Dispensen är i kraft högst fem år. 
 
Sökanden ansöker om dispens 
 

 från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt 
32 § i jaktlagen (skjutande från motordrivna fordon, i skydd av 
dessa eller, omedelbart efter att de har stannat, närmare än 
hundra meter från dessa) 
 förbud enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen gällande transport av jaktva-
pen i motordrivna fordon i terrängen 

 
 

 

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/


Fordon 
Kryssa för de fordon som ansökan gäller. 

 
 snöskoter 

 
 fyrhjuling 

 
 bil 

 
 annat, vad?       

 
Varför är fordonet nödvändigt vid jakten? 
      

 

 

Jaktform 
Kryssa för minst en. 

 
 småviltsjakt 

 
 hjortdjursjakt 

 
 jakt på stora rovdjur 

 
 annat, vad?       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motiveringar 
Motivera behovet av tillstånd. Meddela också orsaken till ett permanent eller långvarigt rörelsehin-
der samt dess varaktighet. 

      
 

 
 
Bilagor 
 
Som bilaga till ansökan krävs en tillförlitlig medicinsk utredning över den sökandes rörelsened-
sättning och över att hen kan jaga på det sätt som föreskrivs i 20 § 3 mom. i jaktlagen. 
Med en sådan utredning avses ett uppdaterat läkarutlåtande. 
 
Av läkarutlåtandet ska följande punkter framgå: 
1. Orsaken till rörelsenedsättningen och graden av rörelsenedsättning (rörelseförmåga i terrängen 
och eventuella hjälpmedel som behövs) 
2. En bedömning av rörelsenedsättningens varaktighet eller långvarighet (kan rörelsenedsättningen 
vara övergående eller kan den hindra säker jakt i framtiden) 
3. En bedömning av om den sökande trots sin rörelsenedsättning kan bedriva jakt på det sätt som 
avses i 20 § i jaktlagen, så att människor eller egendom inte utsätts för fara eller skadas. 
 
 
 
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.  

Tillstånd kan beviljas när det är fråga om en permanent eller långvarig, allvarlig rörelsenedsättning. 
Sådana är till exempel förlamningar i nedre extremiteterna eller motsvarande skador eller sjukdo-
mar, som förhindrar eller kraftigt begränsar rörelse utan hjälpmedel. I första hand ska rörelsened-
sättningarna beaktas vid jaktarrangemang till exempel vid val av passplats. 

 

Ansökan riktad till Finlands viltcentral sänds  

per post på adressen:   e-postadress:  

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 bekräftelsemeddelandet inte finns i din e-posts inbox, 
kontrollera även skräpposten. 

 

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