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

Kontaktperson till vem beslutet skickas
Finlands viltcentrals anteckningar: 207, 208
Adress

Jvf nr

Postnummer och -anstalt

Beslut nr _________________

Datum

/

20

Koordinater:
Personbeteckning och tel. nr

P

I

E-mail

Till Finlands viltcentrals regionkontor i
Kajanaland

Mellersta Finland

Norra Savolax

Lappland

Kust-Österbotten

Satakunta

Södra Tavastland
Uleåborg
Nyland

Österbotten

Södra Savolax

Sydöstra Finland

Norra Tavastland

Norra Karelen

Egentliga Finland

ANSÖKAN OM DISPENS
- dispens enligt jaktlagens 41 a § 3 mom. (brunbjörn eller lodjur)
Sökanden ansöker om i jaktlagens 41 § avsedd dispens enligt 41 a § 3 mom. (dispens under
strängt övervakade förhållanden, selektivt och begränsat fånga eller döda vissa djur) i följande
syfte:

Art

Antalet djur

Ansökt tid
st

/

20

Området, inom vilket dispens ansöks, ligger i (kommun/kommuner):
Områdets areal, ha:
Området är utmärkt på bifogad karta eller i annan utredning.

Närmare motiveringar till ansökan ges i bilagda utredning eller separata bilaga.

Plats och datum

_________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

–

/

20

Utredning till grund för ansökan:
Ur ansökans motivering bör åtminstone framgå:
1) beståndet av eller tillståndet hos beståndet av den viltart som omfattas av ansökan inom det
område som ansökan gäller,
2) beteendet hos viltartsindividen eller -individerna på licensområdet som omfattas av ansökan,
3) övriga eventuella uppgifter, som anknyter till grunden för ansökan och
4) åtgärder, som sökanden kan vidta i stället för dispens.

ANVISNINGAR
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller genom
att använda denna blankett.
Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas för
att fånga eller döda
1) varg inom renskötselområdet från och med den 1
oktober till och med den 31 mars och i övriga landet från
och med den 1 november till och med den 31 mars,
2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, från och med den 20 augusti till och med den 31 oktober,
3) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs av
årsunge, inom renskötselområdet från och med den 1
oktober till och med den 28 februari, vid skottår till och
med den 29 februari och i övriga landet från och med
den 1 december till och med den 28 februari, vid skottår
till och med den 29 februari, samt
4) utter från och med den 1 november till och med den
30 april.

LAGSTIFTNING
Jaktlag
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.

41 a § Förutsättningar för dispens i fråga om
vissa viltarter
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning
och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att
upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga utbredningsområde, kan dispens enligt 41 § beviljas
för att fånga eller döda järv, varg, brunbjörn, utter, lodjur,
europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller,
mård och skogshare
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter,
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vattendrag eller annan egendom,
3) på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan,
den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt
allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl,
och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen
betydande nytta för miljön, eller
4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att förebygga djursjukdomar när det
gäller arterna i fråga.
Varg, brunbjörn, utter, lodjur och järv som erhållits som
byte med stöd av 1 mom. tillhör staten och ska sändas
till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning.
Forskningsinstitutet ska förstöra viltkroppen, överlåta
den till allmännyttigt ändamål eller sälja den för statens
räkning.
Dispens i fråga om varg, brunbjörn, utter och lodjur kan
även beviljas för att under strängt övervakade förhållanden, selektivt och begränsat fånga eller döda vissa djur.
Undantag från fredning enligt 3 mom. kan inom
renskötselområdet även ordnas med stöd av en regional
kvot som fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för
beviljande av en regional kvot och om anmälan av det
byte som erhållits med stöd av regional kvot. Finlands
viltcentral svarar för övervakningen av undantag från
fredning som det beviljats dispens för med stöd av regional kvot.

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

