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Finlands lagstiftning Bilaga 3

41 a § jaktlagen lyder:

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.

…

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.

2-4 §§ Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen 24.2.2011/169 lyder:

2 §

Bedömning av förutsättningarna för dispens

Vid bedömning av förutsättningarna för beviljande av dispens som avses i 41 a § 

1 mom. 1–3 punkten, 41 b § 1 mom. 1–4 punkten och 41 c § i jaktlagen ska 

Finlands viltcentral utreda följande:

1) beståndet av den viltart som omfattas av dispensen inom det område som 

ansökan om dispens gäller, på landskapsnivå och i hela landet,

2) beteendet hos den individ av en viss viltart som omfattas av dispensen inom 

det område som ansökan om dispens gäller,

3) ansökningar och anmälningar som polisen, skogscentralen och kommunens 

landsbygdsnäringsmyndighet tagit emot samt åtgärder som genomförs inom det 

område som ansökan om dispens gäller, och

4) vilka åtgärder som kan genomföras i stället för att bevilja dispens.



2

Vid bedömning av de forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och 

utplanteringssyften som avses i 41 a § 1 mom. 4 punkten, 41 b § 1 mom. 5 

punkten och 41 c § i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:

1) konsekvenserna av dispensen för utvecklingen av beståndet av viltarten i 

fråga inom det område som ansökan om dispens gäller och i hela landet,

2) konsekvenserna av dispensen på bestånden av vilda djur inom det område 

som ansökan om dispens gäller, och

3) vilka åtgärder som kan genomföras i stället för att bevilja dispens.

Finlands viltcentral ska i beslutet om dispens ta upp de viktigaste resultaten av 

de utredningar som avses i 1 och 2 mom.

3 §

Dispens för att fånga eller döda individer av vissa djurarter

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas för att fånga eller döda

1) varg inom renskötselområdet 1.10.–31.3. och i övriga delar av landet 1.11.–

31.3,

2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, 

20.8.–31.10,

3) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs av årsunge, 1.12.–28.2, samt

4) utter 1.11.–30.4.

Undantag från fredning av brunbjörn inom renskötselområdet ordnas med stöd 

av en regional kvot så som anges i 7 §.

4 §

Beviljande av och villkor i dispens för jakt på vilt

Dispens beviljas endast för ett begränsat område där de förutsättningar för 

beviljande av dispens som avses i 41 a–41 c § i jaktlagen uppfylls.

I dispens för jakt på järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som har beviljats enligt 

41 a § 1 mom. i jaktlagen ska det anges att namnen på de personer som deltar i 

jakten ska anmälas till den lokala polisinrättningen före jakten och att varje jakt

och fångstområdet ska meddelas till polisinrättningen på förhand. Om jakten sker 

i gränszonen eller i närheten av den, ska även gränsbevakningsväsendet 

underrättas om jakten och fångstområdet. Ovannämnda dispens kan beviljas för 

högst 14 dygn. Dispens för längre tid än så kan dock beviljas av särskilt grundad 

anledning.

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan endast beviljas för områden där 

stammen av arten i fråga är stark.


