28.6.2021
ANVISNING

Anvisning
Intyg för jaktbyte som fällts med stöd av dispens eller regional kvot
Kommersiellt utnyttjande (kött och andra delar) av björn, lo, varg och utter kräver ett
försäljningstillstånd (= EU-intyg) utfärdat av Finlands miljöcentral. Om skinnet eller annan del förs
utomlands behövs ett CITES-exporttillstånd (= CITES-intyg) utfärdat av Finlands miljöcentral.
I praktiken kan för närvarande intyg fås för djurarterna lo och björn som fångats med dispensbeslut
enligt jaktlagens 41 a § 3 mom. sk. stamvårdande dispensjakt eller som fångats enligt jaktlagens 41
a §:n 4 mom. dvs inom ramen för en regional kvot (kvotjakt för björn på renskötselområdet).
För att få EU-intyg eller Cites-intyg kräver Finlands miljöcentral, förutom de egentliga ansökningsblanketterna, ett bilagt intyg utfärdat av Finlands viltcentral om att björnen eller lodjuret fångats
med stöd av dispens eller regional kvot (=bytesintyg).
Vid dispensjakt ansöks bytesintyget från Finlands viltcentral av dispensinnehavaren eller om djuret
är fällt med stöd av regional kvot ansöks intyget av den som fått bytet. Intyget söks från det Finlands
viltcentrals regionkontor som utfärdat dispensbeslutet eller då det är frågan om byte som fällts med
stöd av regional kvot från adressen raportointi@riista.fi. Ansökan inlämnas fritt formulerad.
Tilläggsuppgifter om bytesintygen ges av specialplanerare Harri Norberg, tfn. 029 431 2115.
Ansökningsblanketterna samt ansökningsanvisningar för de ovan nämnda intygen från Finlands
miljöcentral finns på Finlands viltcentrals sidor: https://riista.fi/sv/jakt/kommersiellt-utnyttjandeav-bytet/.
Samma via nätsidan: www.riista.fi → sv → Jakt → Kommersiellt utnyttjande av byte.
Omständigheterna kring jakten på björn och lo kontrolleras som tidigare, dvs aktörerna enligt
jaktlagens 88 § kan övervaka att regler och anvisningar för jakten har efterlevts.
Tilläggsinformation om CITES från www.miljo.fi/cites/ och www.miljo.fi/cites/jaktbara
Finlands miljöcentral tfn. 0295 251 000 (växel), e-post: cites@syke.fi
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