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159/2011
Lag
om ändring av jaktlagen
Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i jaktlagen (615/1993) 49 § 4 mom., 54 § 2 mom., 57—59, 59 a, 60—71 och 89 §,
av dem 59, 65 och 70 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1009/2002, 59 a och 66 §
sådana de lyder i lag 1009/2002, 60 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1068/2004, 62 §
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1009/2002 och 314/2005 samt 69 ja 89 § sådana de
lyder i lag 314/2005,
ändras 10, 26, 29 och 30 §, 33 § 3 mom., 37 § 1 mom., 38 § 1 mom., 40 och 41 §, 42 §
1 mom., 50 §, 52 § 1 mom., 56 §, 74 § 1 mom., 80 § 2 mom., 83 §, 88 § 1 mom. och 90 §,
av dem 10 och 30 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 314/2005, 26 § sådan den lyder i lag
1009/2002, 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1268/1993, 56 § sådan den lyder delvis ändrad
i lag 1399/1995, 74 § 1 mom. sådant det lyder i lag 516/2002, 80 § 2 mom. sådant det lyder i
lag 876/2001, 88 § 1 mom. sådant det lyder i lag 600/2005 och 90 § sådan den lyder i lag
314/2005, samt
fogas till lagen en ny 10 a §, till 34 §, sådan den lyder i lag 314/2005, ett nytt 3 mom., till
37 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 41 a—41 d och 49 a §, till 52 § ett nytt 3 mom. samt till
lagen nya 83 a—83 c § som följer:
10 §
Jaktlicens och regional kvot
Om jakt kan medföra skada på beståndet
av någon annan än en i 26 § nämnd viltart
eller om en ändamålsenlig jakt i fråga om en
viltart kräver det, ska den som bedriver jakt
ha jaktlicens eller iaktta en regional kvot som
fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om viltarter som jagas med stöd av
jaktlicens eller regional kvot, om villkoren
för beviljande av jaktlicens eller regional
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kvot, om det förfarande som ska iakttas vid
beviljandet och om andra omständigheter
som gäller jaktlicens samt om anmälan av det
byte som erhållits med stöd av jaktlicens eller
regional kvot.
Den årliga tillåtna bytesmängden vid jakt
med stöd av jaktlicens eller regional kvot kan
begränsas. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om vilka viltarter som begränsningen avser, största tillåtna bytesmängder, de jaktbara djurens kön och ålder samt
det område som begränsningarna gäller.
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Finlands viltcentral beviljar i 1 mom. avsedd jaktlicens och ansvarar för övervakningen av jakt som är tillåten med stöd av
regional kvot.

jaktlicens i stället för den tidigare jaktlicensen.

10 a §

Bemyndigande att utfärda förordning om jakt
på hjortdjur

Återkallande av jaktlicens
Finlands viltcentral kan, på framställning
av polisen eller gränsbevakningsväsendet,
återkalla en i 10 eller 26 § avsedd jaktlicens,
om jaktlicensenshavaren bryter mot denna
lag eller mot bestämmelser som utfärdats
med stöd av den. Detsamma gäller om jaktlicenshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i jaktlicensen.
Under samma jaktår beviljas inte den vars
jaktlicens har återkallats någon ny motsvarande jaktlicens förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft
eller återkallandet har upphävts.

30 §

Närmare bestämmelser om sökande av
jaktlicens för hjortdjur och om de villkor som
ska fogas till licensen samt om hundar och
utrustning som används vid jakt på hjortdjur,
om jaktledarens uppgifter och om organiseringen av jakten i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.
Uppgifter om fällda rådjur ska anmälas till
Finlands viltcentral för uppföljning av beståndets utveckling. Genom förordning av
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
vilka uppgifter som ska anmälas samt när och
hur de ska anmälas.
33 §

26 §

Fångstredskap och fångstmetoder

Jaktlicens för hjortdjur

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om förbud mot att åsamka
djur onödig smärta eller plåga finns i 3 § i
djurskyddslagen.

För jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort,
älg, vitsvanshjort och skogsvildren krävs det
jaktlicens.
Jaktlicens enligt 1 mom. beviljas av Finlands viltcentral. När jaktlicenser beviljas ska
man se till att bestånden av hjortdjur inte
äventyras på grund av jakten och att de skador som hjortdjur orsakar hålls på skälig
nivå. För att trafikskador och skador på jordbruk och skog ska bli beaktade ska Finlands
viltcentral årligen höra de regionala intressentgrupperna. När jaktlicenser beviljas för
områden som avses i 8 § ska dessutom uppmärksamhet fästas vid en jämlik fördelning
av möjligheterna till jakt.

34 §
Närmare bestämmelser om fångstredskap
och fångstmetoder
— — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser om tillåten användning av fångstredskap och fångstmetoder
som är förbjudna enligt 33 § får utfärdas
genom förordning av statsrådet.
37 §

29 §
Fredning av viltart
Ny jaktlicens
Om ett hjortdjur som har fällts är så skadat
eller sjukt att mer än hälften av det är odugligt som människoföda och detta inte beror
på jaktlicenshavarens förfarande, ska Finlands viltcentral avgiftsfritt bevilja en ny

Om det behövs för att bevara ett viltbestånd eller trygga en störningsfri fortplantning inom ett viltbestånd, ska viltarten i fråga
fredas för en bestämd tid eller tills vidare.
Bestämmelser om vilka viltarter som ska fredas och om fredningstiderna utfärdas genom
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förordning av statsrådet. Under fredningstiden får vilt inte jagas eller skadas, inte heller
spel, häckning eller ungar störas.
— — — — — — — — — — — — —
Varg, brunbjörn, utter, järv, lodjur och
knubbsäl är alltid fridlysta.
38 §
Begränsning av jakt
Om ett viltbestånd är hotat inom hela eller
en del av det område där det förekommer,
kan jakten på viltarten i fråga förbjudas eller
begränsas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet. Förordningen ska
ange vilket område förbudet eller begränsningen gäller. Förbudet eller begränsningen
kan utfärdas för en tid av högst tre år i
sänder. Förbudet eller begränsningen kan
träda i kraft tidigast två veckor efter det att
förordningen utfärdats. Innan förordningen
utfärdas ska jord- och skogsbruksministeriet
höra Finlands viltcentral och de jaktvårdsföreningar vars verksamhetsområde förbudet eller begränsningen gäller.
— — — — — — — — — — — — —
40 §
Tillstånd till vissa viltvårdsåtgärder
Finlands viltcentral kan för viltvårdsåtgärder eller uppfödning av djur ge en jakträttsinnehavare tillstånd att fånga vilt levande med
fångstredskap eller fångstmetoder som annars
är förbjudna. För nämnda ändamål kan även
beviljas tillstånd att fånga djur under fredningstiden och att ta ägg. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av
tillstånd och om de villkor som ska fogas till
tillståndet utfärdas genom förordning av
statsrådet.
41 §
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Finlands viltcentral kan även vid andra
tidpunkter än under 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 döda eller fånga 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 från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt
32 §, från bestämmelserna om fångstredskap
och fångstmetoder i 33 §, 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.
Genom förordning av statsrådet kan 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 samt om bedömningen
av förutsättningarna för dispens. Genom förordning av statsrådet kan det även utfärdas
bestämmelser om de tider när undantag från
fredning som avses i 37 § får göras.
Den årliga bytesmängden vid jakt som sker
med stöd av dispens och med stöd av i 41 a §
4 mom. avsedd regional kvot kan begränsas.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om vilka viltarter som begränsningen avser, största tilllåtna bytesmängder, de jaktbara
djurens kön och ålder samt om det område
som begränsningarna gäller.

41 a §
Förutsättningar för dispens i fråga om vissa
viltarter

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 §.

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 §
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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.
41 b §
Förutsättningar för dispens i fråga om fågelvilt och icke fredade fåglar
Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar
menligt på möjligheterna att upprätthålla en
gynnsam skyddsnivå, kan dispens enligt 41 §

beviljas för att fånga eller döda fågelvilt och
icke fredade fåglar som avses i 5 §
1) för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten,
2) för att trygga flygsäkerheten,
3) för att förhindra allvarliga skador på
odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och
vattendrag,
4) för att skydda växter och djur, eller
5) i forsknings- och utbildningssyfte, för
att öka och återinföra stammen samt möjliggöra uppfödning för nämnda syften.
Dispens kan även beviljas under strängt
övervakade förhållanden och selektivt för att
döda, fånga eller förvara ett mindre antal
vissa andra än icke fredade fåglar eller för
annan förnuftig användning av dem.
41 c §
Förutsättningar för dispens i fråga om annat
däggdjursvilt
För annat däggdjursvilt än det som nämns i
41 a § kan dispens enligt 41 § beviljas för att
förebygga betydande skador på odlingar,
skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning,
djurhållning, vattendrag eller egendom eller
om det behövs med hänsyn till folkhälsan,
den allmänna säkerheten eller något annat
synnerligen viktigt allmänt intresse. Dispens
kan också beviljas i forsknings-, utbildnings-,
omplacerings- och utplanteringssyfte när det
gäller arterna i fråga.
41 d §
Återkallande av dispens
Finlands viltcentral kan, på framställning
av polisen eller gränsbevakningsväsendet,
återkalla en dispens, om dispenshavaren bryter mot denna lag eller mot bestämmelser
som utfärdats med stöd av den. Detsamma
gäller om dispenshavaren i väsentlig grad
bryter mot villkoren i dispensen.
Under samma jaktår beviljas inte den vars
dispens har återkallats någon ny motsvarande
dispens förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller
återkallandet har upphävts.
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42 §

52 §

Införsel och utsättande i frihet av djur av
främmande ursprung

Hundprov och hunddressyr

Fågel- eller däggdjursarter och viltbestånd
av främmade ursprung får inte importeras
eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Utlåtande om ansökan ska
begäras hos miljöministeriet och Finlands
miljöcentral. Tillstånd ska vägras, om åtgärden kan medföra skada på naturen eller de
vilda djuren. Tillståndet kan förenas med villkor om hur införseln och utsättandet i frihet
ska ske.
— — — — — — — — — — — — —

Finlands viltcentral kan ge dispens från
skyldigheten som förskrivs i 51 § 1 mom. när
hundprov anordnas eller hundar dresseras.
Hundproven och dressyren ska ske så att
fredat vilt inte ofredas under sin fortplantningstid.
— — — — — — — — — — — — —
För anordnande av jaktprov för hundar
som används för jakt på varg, brunbjörn,
utter och lodjur och då sådana hundar dresseras krävs dock Finlands viltcentral tillstånd.
56 §

49 a §

Myndigheter och sammanslutningar

Dispens från förbud mot användning av
fångstredskap och fångstmetoder vid fångst
av icke fredade djur

Den högsta ledningen av och tillsynen över
jakt- och viltvårdsverksamheten ankommer
på jord- och skogsbruksministeriet.
Bestämmelser om Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgifter finns i lagen om
viltoch
fiskeriforskningsinstitutet
(1131/1987).
Bestämmelser om Finlands viltcentral och
jaktvårdsföreningarna finns i viltförvaltningslagen (158/2011).

Finlands viltcentral kan genom dispens tillåta att fångstredskap och fångstmetoder som
är förbjudna enligt 49 § 2 mom. används vid
fångst eller dödande av icke fredade djur.
Dispens enligt 1 mom. kan beviljas för
förhindrande av betydande skador på odlingar, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, djurhållning, vattendrag eller egendom
eller om det behövs med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat synnerligen viktigt allmänt intresse. Dispens kan även beviljas i forskningssyfte kring
arterna i fråga.
50 §
Närmare bestämmelser om fångst och
dödande av icke fredade djur
Genom förordning av statsrådet utfärdas
vid behov närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder som är tillåtna vid
fångst eller dödande av icke fredade djur
samt om användningen av redskapen och metoderna.
Genom förordning av statsrådet kan ett
icke fredat djur fredas eller fångst och dödande av ett icke fredat djur begränsas.

74 §
Jaktförseelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
jagar
1) i strid med ett förbud eller begränsning
som gäller enligt eller som har meddelats
med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 32 §,
33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., eller
2) under den fredningstid som avses i 37 §
1 och 3 mom. eller utan sådan jaktlicens eller
dispens som avses i 10, 26, 41 eller 49 a §
eller 52 § 3 mom. eller i strid med en kvot
som fastställts med stöd av 10 § eller 41 a § 4
mom.,
ska, om inte gärningen utgör brott enligt
48 a kap. 1 § i strafflagen eller om inte
strängare straff för gärningen bestäms någon
annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till
böter.
— — — — — — — — — — — — —
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80 §

83 c §

Förverkandepåföljd

Skyldighet att anmäla dött vilt

— — — — — — — — — — — — —
Om det för jakt på vilt som avses i 1 mom.
krävs jaktlicens enligt 26 §, ska jägaren samtidigt åläggas att betala obetald jaktlicensavgift till staten.
— — — — — — — — — — — — —

Järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som
påträffats döda ska utan dröjsmål anmälas till
ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning samt till jaktvårdsföreningen på området. Ett dött djur eller en del av ett sådant kan
sändas till forskningsinstitutet med institutets
samtycke och på dess bekostnad.
I 83 § 2 mom. avsett vilt som har påträffats
dött ska utan dröjsmål anmälas till den som
innehar jakträtten och till jaktvårdsföreningen
på området.
Närmare bestämmelser om hur anmälan
ska göras utfärdas genom förordning av statsrådet.

83 §
Äganderätt till vilt som påträffats dött
Vilt som har påträffats dött tillhör den som
innehar jakträtten på området, om han eller
hon har rätt att jaga likadant vilt på området.
Om vilt som avses i 1 mom. har jagats med
jaktlicens, tillhör viltet den som innehar jakträtten på området, om han eller hon har likadan jaktlicens och vill behålla viltet. I annat
fall tillfaller viltet jägaren.
Om ingen har jakträtt eller jaktlicens för
viltet och om något annat inte föreskrivs
nedan, får vilt som påträffats dött inte omhändertas.

88 §
Tillsyn över efterlevnaden av lagen
Polisen, gränsbevakningsväsendet och tullmyndigheterna samt de jaktövervakare som
avses i viltförvaltningslagen ska inom sina
verksamhetsområden övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna om jakt följs.
— — — — — — — — — — — — —

83 a §

90 §

Undantag från äganderätten till dött vilt

Omprövnings- och överklagandebestämmelser

En gråsäl eller östersjövikare som påträffats död i fiskeredskap inom havsområdet
tillhör redskapets ägare.
Om ett i 26 § avsett hjortdjur, rådjur eller
vildsvin har dött i trafiken eller avlivats på
grund av trafikolycka, tillhör det krockplatsens jaktvårdsförening.
Fällhorn av hjortdjur tillfaller upphittaren.
83 b §
Rätt att gräva ner eller förstöra dött vilt
Om vilt som påträffats dött orsakar olägenhet, kan den som lider av olägenheten gräva
ner kroppen eller förstöra den på egen bekostnad.

Bestämmelser om begäran om omprövning
och överklagande av beslut som Finlands
viltcentral och jaktvårdsföreningarna fattat
finns i viltförvaltningslagen. I ärenden som
gäller dispens enligt 41 § har även en sådan
registrerad lokal eller regional sammanslutning besvärsrätt vars syfte är att främja natureller miljöskyddet.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
På behandlingen av jaktvårdsdistriktens
och Jägarnas centralorganisations bokslut och
styrelsernas ansvarsfrihet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av
denna lag.
De tillstånd som jaktvårdsdistrikten och
jord- och skogsbruksministeriet beviljat före
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ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.
Detsamma gäller bestämmelser om jakt på
europeisk bäver, gråsäl, östersjövikare, lodjur, brunbjörn, utter och varg som jord- och
skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av
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10 § 2 mom. före ikraftträdandet. De ärenden
som är anhängiga vid jaktvårdsdistrikten och
Jägarnas centralorganisation vid lagens
ikraftträdande överförs till Finlands viltcentral för avgörande.

Helsingfors den 18 februari 2011
Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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