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Satakunta

Södra Tavastland
Uleåborg
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Österbotten

Södra Savolax

Sydöstra Finland

Norra Tavastland

Norra Karelen

Egentliga Finland

ANSÖKAN OM DISPENS (dispens enligt jaktlagens 41 c §)
Anvisning: Med ansökningsblanketten kan man ansöka om dispens för jakt på följande viltarter: vildkanin,
fälthare, ekorre, kanadensisk bäver, bisamråtta, nutria, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn,
grävling, hermelin, mink, vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren och mufflon.
Sökanden ansöker om i jaktlagens 41 § avsedd dispens enligt 41 c § i följande
syfte:
Art

Antalet djur

Ansök tid
st

/

20

–

/

20

st

/

20

–

/

20

Enligt jaktlagens 41 c §:
(ANVISNING: Kryssa i den punkt enligt jaktlagen (41 c §) som ligger till grund för ansökan. Situationen skall
skilt motiveras nedan i blanketten eller med skild bilaga.):
i syfte att bevara vilda djur eller växter

i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vilthushållning, vattendrag eller annan egendom

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

i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att förebygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN VISSA BESTÄMMELSER I
JAKTLAGEN
Den kompletterande ansökningen om dispens från jaktlagens förbud gäller i ovan nämnda situation
för att hindra skador enligt jaktlagens 41 c §.
Anvisning: Kryssa i rutan och skriv en precisering på raden samt en detaljerad motivering nedan i blanketten
eller på skild bilaga.

Undertecknad ansöker därtill om dispens från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt jaktlagens 32 § (gäller bara viltarter) i följande syfte:

Undertecknad ansöker därtill om dispens från bestämmelserna om fångstredskap och
fångstmetoder enligt jaktlagens 33 § i följande syfte:

Undertecknad ansöker därtill om dispens från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 34 § i följande syfte:

Undertecknad ansöker därtill om dispens från bestämmelserna om transport av jaktvapen
enligt jaktlagens 35 § i följande syfte:

Undertecknad ansöker därtill om dispens från bestämmelserna om skyldigheten att hålla
hundar kopplade enligt jaktlagens 51 § 1 mom. i följande syfte:

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

Utredning över skadan eller annat som ligger till grund för ansökan:

Uppskattning av skadans, skaderiskens storlek (euro):

Åtgärder som vidtagits för att förebygga skadan:

Utredning till kompletterande ansökan
Motiveringar till dispensansökan från jaktlagens bestämmelser; t.ex. förbjudna fångstredskap eller
fångstmetoder (obligatorisk):

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

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 c § Förutsättningar för dispens i fråga om annat
däggdjursvilt
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning
kan dispens enligt 41 § beviljas i fråga om annat däggdjursvilt än sådant som avses i 41 a §
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter,
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vilthushållning, vattendrag eller annan egendom,

3) 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.
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.
33 § Fångstredskap och fångstmetoder
Vid jakt är det allmänt förbjudet att använda följande
fångstredskap och fångstmetoder:
1) sprängämnen,
2) gifter och förgiftade beten samt beten som innehåller
bedövningsmedel,
3) elektriska eller elektroniska anordningar som kan
bedöva eller döda,
4) siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden,
5) artificiella ljuskällor och anordningar för belysning av
målet samt speglar och andra bländande anordningar,
6) fågellim, fågelnät och krokar,
7) till sitt funktionssätt helautomatiska vapen samt halvautomatiska vapen med magasin som rymmer mer än
tre patroner,
8) fångst eller dödande med hjälp av gasning eller utrökning,
9) levande djur som lockbete,
10) gropar och snaror som har försetts med skjutvapen
eller spjut eller något annat därmed jämförbart redskap
samt andra motsvarande fångstanordningar som är
farliga för människor eller husdjur,
11) saxar som inte dödar omedelbart,
12) armborst och motsvarande vapen för bågskytte,
13) spjut, kastträn, harpuner och därmed jämförbara
vapen,
14) blåsrör,
15) mekaniska anordningar som åstadkommer ljud.
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. gäller följande
förbud och begränsningar för jakt:
1) vid jakt på sjöfågel får blyhagel inte användas,
2) vid jakt på däggdjursvilt är användningen av nät med
icke-selektivt utförande eller icke-selektiv användning av
nät förbjuden,
3) om dispens för jakt på brunbjörn har beviljats med
stöd av 41 a § 3 och 4 mom.
a) får det vid jakten inte användas åtlar eller sådana
lockbeten som har samband med föda eller doft och som
har gjorts av människan,

b) får en brunbjörn inte skjutas på en åker där skörden är
obärgad, dock med undantag av vallåker,
c) får en brunbjörn inte drivas ur idet eller skjutas vid
idet.
Undantag från förbudet mot användning av artificiella
ljuskällor enligt 1 mom. 5 punkten kan dock göras genom
att en fast artificiell ljuskälla används vid jakt på vildsvin
och mårdhund på utfodringsplatser för vildsvin.
Bestämmelser om förbud mot att åsamka djur onödig
smärta eller plåga finns i 3 § i djurskyddslagen. Bestämmelser om avlivning av djur finns i 32 § i den lagen.
34 § Närmare bestämmelser om fångstredskap och
fångstmetoder
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
1) egenskaper hos och användningen av skjutvapen och
patroner som avses i 6 § i skjutvapenlagen (1/1998),
2) egenskaper hos och användningen av jaktbåge och
pilar,
3) egenskaper hos och användningen av luftvapen,
4) egenskaper hos och användningen av fällor, snaror,
saxar, fotsnaror, lövblåsare och nät, samt
5) de förfaringssätt som ska iakttas i samband med olika
fångstmetoder.
Utöver vad som föreskrivs i 33 § får begränsningar i
fråga om användningen av fångstredskap och fångstmetoder utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningarna får gälla vissa
1) fångstredskap,
2) fångstmetoder,
2) fångstområden,
4) tidpunkter, samt
5) djurarter.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare
bestämmelser om sådan användning av skjutvapen och
patroner samt sådan användning av artificiella ljuskällor
som avviker från vad som föreskrivs i 33 § vid spårning
och avlivning av skadade eller fångande djur eller djur
som annars befinner sig i hjälplöst tillstånd.
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.
51 § Skyldighet att hålla hundar kopplade
Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är
utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan
kopplas.
Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte
1) hundar som med tillstånd av områdets ägare eller
innehavare hålls på en gårdsplan eller i en trädgård eller
på ett omgärdat område som är reserverat för hundar,
2) hundar som är yngre än fem månader,
3) vall-, ledar- eller vakthundar eller hundar med andra
liknande uppgifter,
4) hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter
eller
5) hundar som dresseras för en uppgift som avses i 3
eller 4 punkten.
Avvikelse från den skyldighet som avses i 1 mom. får
göras då andra än drivande hundar används för jakt.
Avvikelse från förbudet får även göras när hönshundar
eller andra fågelhundar dresseras utan att fredat vilt
ofredas under fortplantningstiden.

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

