
Skadebaserad dispens för avlivning av 

säl



•
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www.riista.fi
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Ansökan om dispens på skadegrund, JL 41 § a 1 mom

-Skadebaserad dispens söks under tiden 1.1-15.4 ifall skador

då uppstått. Behandlingstiden snabb ifall allt är korrekt ifyllt och området inte ligger på

något statligt ägt skyddat vattenområde. (i så fall krävs utlåtande från Ely-centralen o

Forststyrelsen vilket kräver längre behandlingstid) Beslut kan ges med omedelbar

verkställighet ifall skadan uppstår plötsligt och oförutsett)

• Bekanta er grundligt med hur man ansöker och ansökningsblanketten

samt avgift:

• https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-

dispenser/dispensblanketter/?doing_wp_cron=1669291077.5340969562

530517578125

https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/dispensblanketter/stora-rovdjur-utter-salar-

europeisk-baver-iller-mard-skogshare/

https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/lupamaksut/

- 70€ kostar beslutet (positivt/negativt) 

https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/dispensblanketter/?doing_wp_cron=1669291077.5340969562530517578125
https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/dispensblanketter/stora-rovdjur-utter-salar-europeisk-baver-iller-mard-skogshare/
https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/lupahallinto/lupamaksut/


Finlands viltcentral kan bevilja dispens på skadegrund

• Om det inte finns någon annan tillfredsställande 

lösning och beslutet inte inverkar menligt på 

möjligheterna att upprätthålla (eller uppnå) 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 av något av följande skäl:
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• Att bevara vilda djur eller växter.

• Att förebygga allvarlig skada på odlingar, 

boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, 

renhushållning, vattendrag eller annan 

egendom.

• 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.
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• 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 dispens 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.



Skadedispensansökan för skadedrabbad fiskare

• Grundligt skriven utredning över skadan (eller annat) 

som ligger till grund för ansökan.

• En uppskattning av skadans, (skaderiskens) storlek (i 

euro).

• Åtgärder som vidtagits för att förebygga skadan.

• Utredning till ev. utvidgad ansökan dvs. motiveringar till 

dispensansökan för avvikande från jaktlagens 

bestämmelser; t.ex. förbjudna fångstredskap eller 

fångstmetoder (obligatorisk)

• Karta över var fiskredskapet som skall skyddas befinner 

sig, utmärks med tex. X och redskapets omedelbara 

närområde inringas, (=ansökt dispensområde). 
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Dispensansökningsblankett

• https://riista.fi/wp-

content/uploads/2017/08/poikkeuslupahakemus

_41-a-

%C2%A7_vahinkoperusteinen_svenska_muokat

tu_2017.pdf
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https://riista.fi/wp-content/uploads/2017/08/poikkeuslupahakemus_41-a-%C2%A7_vahinkoperusteinen_svenska_muokattu_2017.pdf


Nationell lagstiftning som måste följas också 

vid användning av dispens

- Dispensanvändaren måste ha jakträtt på ifrågavarande 

dispensområde. (tex.medlem i jaktklubb som innehar 

jakträtten på ifrågavarande vattenområde)

- Minimikrav på kulvapen 222 rem.

- Minimi krav på kulvikt och anslagsenergi 3,2 g /  800J

kula av varminttyp eliminerar rikoschetter.

- Normal jakttid för kvotjakten är 16/4 – 31/12
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Etik

-Säkerheten måste alltid prioriteras samt aldrig äventyras, 

ett oskjutet skott behöver aldrig ångras, 

dispensainnehavaren samt ev.dispensanvändare ansvarar 

alltid själv för ev.skador som uppstår!

-Avstånd – Inse dina begränsningar, öva på skjutbanan

-Skjut inte djur som du inte kan bärga, dessa flyter alltid 

iland någonstans och påverkar samhällets reaktioner 

mycket negativt!
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https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/pages?path=merihylkeet/tutki

musnaytteet-hylkeista/
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https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/pages?path=merihylkeet/tutkimusnaytteet-hylkeista/


https://kvvy.fi/ohjeita-trikiininaytteen-ottamiseen-
riistaelaimista/
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https://kvvy.fi/ohjeita-trikiininaytteen-ottamiseen-riistaelaimista/
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