
     
Sökandens namn

     
Adress

           
Postnummer och -anstalt

           
Personbeteckning och tel. nr 

     
E-mail

Finlands viltcentrals anteckningar: 710

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 DISPENS FÖR RÖRELSEHÄMMAD PERSON

ANVISNING: Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är
förbjuden 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 utredningen ska det
också klargöras om sökanden kan bedriva jakt på det sätt som avses i 20 § 3 mom. i jaktlagen.

Sökanden ansöker om i jaktlagens 41 § 3 mom. avsedd dispens enligt följande:

 från  enligt  jaktlagens  32  §  2  mom.  förbjuden  användning  av  motordrivet
fortskaffningsmedel

(= Vilt får inte skjutas från luftfartyg eller från motordrivna fordon som rör sig på marken eller
isen, inte heller i  skydd av dessa eller,  omedelbart efter att  de har stannat, närmare än
hundra meter från dessa eller från fartyg eller båtar vilkas motor är i gång.)

 från enligt jaktlagens 35 § 3 mom. förbjuden transport av jaktvapen i motordrivna fordon i 
terrängen

för tiden    /    20    -     /    20  

Läkarens utlåtande bifogas ansökan:   ja    nej

Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga.

     
Plats och datum

______________________________________________________________________
Sökandens underskrift

     
Namnförtydligande



Utredning av varför dispens söks (för hurdan jakt, specificera det fordon som ska användas och
motivera varför fordonet är nödvändigt):
vilken jaktform:      

vilken typ av fordon:      

varför är fordonet nödvändigt:      

ANVISNINGAR

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

ANVISNING OM MEDICINSK UTREDNING I 
ANSÖKAN OM DISPENS ÅT 
RÖRELSEHINDRAD PERSON ENLIGT 41 § I 
JAKTLAGEN

Enligt  6  §  i  statsrådets  förordning  om dispens  enligt
jaktlagen (452/2013) kan dispens enligt 41
§ 3 mom. i jaktlagen för sådan användning
av  motordrivna  fordon  som  är  förbjuden
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
beviljas  en  person  som  lägger  fram  en
tillförlitlig medicinsk utredning över att han
eller  hon  är  rörelsehindrad  och  över  att
han eller hon kan bedriva jakt på det sätt
som avses i 20 § 3 mom. i jaktlagen.

I  praktiken  avses  med  en  tillförlitlig  medicinsk
utredning  ett  läkarutlåtande,  där  följande  punkter
framgår:

1. En utredning över det hälsotillstånd som inverkar
på  sökandens  rörelseförmåga  (orsaken  till
rörelsenedsättningen)  och  graden  av
rörelsenedsättning  (såsom  rörelseförmåga,
eventuella hjälpmedel som behövs och rörelse i
terräng)

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.

LAGSTIFTNING

Jaktlag

20 § Allmänna krav

Jakt  skall  bedrivas  i  enlighet  med  principerna  för
bärkraftigt  nyttjande  och  så  att  viltbestånden  inte
äventyras,  att  naturen  inte  skadas  i  onödan  och  att
djuren inte vållas onödigt lidande.
   Viltbeståndens fortbestånd bör säkerställas genom
ändamålsenlig viltvård.
   Jakt skall  bedrivas så att människor eller egendom
inte utsätts för fara eller skadas.

32 § Begränsning av användningen av motordrivna
fortskaffningsmedel

Vilt  får  inte  i  fångstsyfte  skrämmas eller  spåras  med
luftfartyg eller med motordrivna fordon som rör sig på
marken  eller  isen  eller  med  fartyg  eller  båtar  vilkas
motor är i gång.
   Vilt  får  inte  skjutas  från  luftfartyg  eller  från
motordrivna fordon som rör sig på marken eller  isen,
inte heller i skydd av dessa eller, omedelbart efter att
de har stannat,  närmare än hundra meter från dessa
eller från fartyg eller båtar vilkas motor är i gång.



   Vad som sägs i 1 och 2 mom. gäller inte när sårat vilt
avlivas  på  havsområde  från  fartyg  eller  båtar  vilkas
motor är i gång.

35 § Transport av jaktvapen eller jaktbåge

Jaktvapen  och  jaktbågar  får  inte  annat  än  oladdade
och insatta i fodral transporteras utan lovligt syfte eller
utan jakträttshavarens samtycke på ett sådant område
där den person som transporterar dem inte har jakträtt
eller jakttillstånd. Detta gäller dock inte allmän väg som
gränsar till ett jaktområde.
   Jaktvapen och jaktbågar ska i luftfartyg, i motordrivna
fordon som rör sig på marken samt i fartyg och båtar
vilkas motor är i gång vara oladdade och insatta i fodral
eller  skyddade  utrymmen.  Detta  gäller  dock  inte
transport av vapen på havsområde i det fall som avses
i 32 § 3 mom.
   Det  är  förbjudet  att  transportera  jaktvapen  och
jaktbågar i motordrivna fordon i terrängen. En person i
tjänsteförrättning får dock transportera vapen om han
eller  hon på grund av tjänsteförrättningen behöver ha
vapen  med  sig  eller  om  en  person  utför  ett
tjänsteuppdrag eller handräckningsuppdrag på begäran
av polisen.
   Trots  det  förbud  som  föreskrivs  i  3  mom.  får  ett
oladdat jaktvapen eller en jaktbåge dock transporteras i
ett motordrivet fordon i ett fodral, ett skyddat utrymme
eller ett utrymme där det inte omedelbart kan användas
för jakt, om transporten sker
1) på ett istäckt vattenområde,
2) på i  13 § i  terrängtrafiklagen (1710/1995) avsedda
snöskoterleder eller på stråk som utmärkts i terrängen,
3) vid förflyttning i terrängen längs ett etablerat stråk till
sådana  inkvarteringsställen,  inkvarteringsbyggnader
eller fastigheter som saknar vägförbindelse,
4) för att hämta ett jaktbyte och för vittjande av fällor för
levandefångst eller fotsnaror, och
5)  för  att  föra  personer  som  ska  vara  skyttar  till  en
skjutplats som jaktledaren i förväg anvisat.
   Dessutom får jaktvapen och jaktbågar transporteras i
motordrivna  fordon  i  terrängen  i  fodral,  i  skyddat
utrymme eller i ett utrymme där de inte omedelbart kan
användas för jakt med tillstånd av Finlands viltcentral,
om det kan anses föreligga en annan godtagbar grund
för  transporten  än  en  grund  som  avses  i  4  mom.
Finlands  viltcentral  får  i  sitt  beslut  ange  närmare
tillståndsvillkor i fråga om områden och jaktvapen.
   Finlands viltcentral får återkalla ett gällande tillstånd
enligt 5 mom., om tillståndshavaren bryter mot denna
lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av
den. Detsamma gäller om tillståndshavaren i väsentlig
grad  bryter  mot  villkoren  i  tillståndet.  Under  samma
jaktår  beviljas  inte  den  vars  tillstånd  har  återkallats
något  nytt  motsvarande  tillstånd  förrän  återkallandet
har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller
återkallandet har upphävts.

41 § Dispens

Finlands  viltcentral  kan  bevilja  dispens  från  fredning,
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 störa,  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 dispens också

från  begränsningen  av  användningen  av  motordrivna
fordon  enligt  32  §,  från  bestämmelserna  om
fångstredskap  och  fångstmetoder  i  33  §,  från
bestämmelserna
i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av
34  §  och  från  bestämmelserna  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  begränsning  av  användning  av
motorfordon i  32 § 2 mom. och  bestämmelserna om
transport  av  jaktvapen  i  35  §  3  mom.  även  när
sökanden  är  permanent  eller  långvarigt
rörelsehämmad. Finlands viltcentral kan bevilja dispens
från  ett  förbud  som  utfärdats  genom  förordning  med
stöd av 34 a § 1 mom.
   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 förutsättningarna
för  dispens.  Genom  förordning  av  statsrådet  får  det
även  utfärdas  bestämmelser  om  vid  vilka  tidpunkter
dispens får beviljas från bestämmelserna om fredning i
37 §.
   Den årliga bytesmängden vid jakt som sker med stöd
av dispens  och  med stöd  av en sådan regional  kvot
som avses  i  41 a § 4 mom. kan begränsas.  Genom
förordning  av  jord-  och  skogsbruksministeriet  får
närmare bestämmelser utfärdas om vilka viltarter eller
grunder för beviljande av dispens som begränsningen
avser,  största  tillåtna  bytesmängder,  de  jaktbara
djurens  kön  och  ålder  samt  om  det  område  som
begränsningen gäller.

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

6 § Beviljande av dispens åt rörelsehindrade

Dispens  enligt  41  §  3  mom.  i  jaktlagen  för  sådan
användning  av  motordrivna  fordon  som  är  förbjuden
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 rörelsehindrad och
över att han eller hon kan bedriva jakt på det sätt som
avses i 20 § 3 mom. i jaktlagen.
   I dispensen ska anges vilken typ av motorfordon den
gäller och att:

1) motorfordonet ska vara avstängt och stillastående
innan jaktvapen får tas fram ur ett fodral eller skyddat
utrymme som avses i 35 § 2 mom. i jaktlagen,

2)  dispensen  endast  gäller  transport  av  sådana
vapen  som  den  som  beviljats  dispens  behöver  för
jakten, 

3) den som beviljats dispens måste ha rätt att  röra
sig  med motorfordon  i  terrängen  också  enligt  annan
lagstiftning,

4) motorfordonet får användas endast för förflyttning
till passet och för att spåra skadade eller sårade djur.
   Dispensen gäller i högst fem år.

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
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