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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
RP 28/2017 rd

Ändringsförslag

Johanna Karimäki /gröna föreslår att förslaget till lag om ändring av jaktlagen i övrigt godkänns
enligt jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 8/2017 rd utom att 27, 34 a, 41 och 41
b §, 75 § 1 mom. 5 och 8 punkten och 90 § godkänns enligt följande:

27 §
Förutsättningar för beviljande och användning av jaktlicens för hjortdjur
En förutsättning för beviljande av jaktlicens för hjortdjur är att sökanden förfogar över ett för
jakt lämpligt enhetligt område. Ett område som används för jakt på älg ska ha en landareal på
minst 1 000 hektar och ett område som används för jakt på andra hjortdjur en landareal på minst
500 hektar.
Jaktlicens för hjortdjur beviljas sökande som inom ett i 1 mom. avsett område har rätt att jaga
sådana hjortdjur som nämns i ansökan. Inom andra än i 8 § avsedda områden får jaktlicens för ett
och samma område enligt 1 mom. beviljas på grundval av en och samma ansökan.
Finlands viltcentral ska utesluta sådana områden som inte uppfyller de krav på areal och enhetlighet som avses i 1 mom. från det område som berättigar till licens. Jaktlicensen får användas
endast inom ett i licensen avgränsat område.
Finlands viltcentral får avvika från de krav på areal och enhetlighet som föreskrivs i 1 mom.,
om området är en holme eller det finns motsvarande särskilda skäl till avvikelsen.

34 a §
Lockbeten som har samband med föda
För att tillsynen över jakten på brunbjörn, varg, järv och lodjur ska bli effektivare är det
förbjudet att locka dessa arter avsiktligt med lockbeten som har samband med föda.
Om det behövs för att säkerställa tillsynen över att det förbud som avses 1 mom. iakttas får
det genom förordning av statsrådet utfärdas regionala och tidsmässiga begränsningar av rätten att
använda lockbeten för att avsiktligt locka räv, grävling, iller, skogsmård, mårdhund och mink.

Företag som till handelsregistret uppgett naturfotografering och naturspaning som verksamhetens art eller som verksamhetsområde får dock placera ut lockbeten som har samband med föda
i terrängen för att locka brunbjörn, varg, järv och lodjur. På sådana företag tillämpas konsumentsäkerhetslagen (920/2011).
På den plats där ett lockbete som avses i 3 mom. placerats ska det finnas uppgifter om vem
som svarar för lockbetet och dennes kontaktuppgifter samt var det i konsumentsäkerhetslagen avsedda säkerhetsdokumentet finns till påseende. Anmälan om lockbetet med uppgifter om dess placering ska lämnas till Finlands viltcentral.
Vid användning av lockbeten som har samband med föda ska dessutom iakttas vad som i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om användningen av obehandlade biprodukter vid utfodring av vilda djur och om förstöring
av avfall. Bestämmelser om skyldighet att anmäla uppgifter om platser för utfodring av vilda djur
med kadaver finns i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

41 §
Dispens
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 det förbud i
34 a § 1 mom. som avser användning av lockbeten som har samband med föda och från den begränsning som avses i 34 a § 2 mom.

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.
75 §
Brott mot bestämmelserna i jaktlagen
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) olovligen fångar eller dödar ett icke fredat djur i strid med förbudet i 49 § eller bestämmelserna i en förordning som utfärdats med stöd av 50 §,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) bryter mot ett förbud enligt 34 a § 1 mom., eller underlåter att uppfylla den skyldighet
som gäller identifieringsmärkning eller anmälningsskyldigheten enligt 34 a § 4 mom. eller handlar i strid med en begränsning som utfärdats genom förordning med stöd av 34 a
§ 2 mom.,
ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot
bestämmelserna i jaktlagen dömas till böter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 §
Omprövnings- och överklagandebestämmelser
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 natur- eller miljöskyddet.
____

Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 26 § 2 och 3 mom., 27 § 1–2 och 4 mom., 30 a §,

34 a § samt 41 b § 3–6 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2018. Lagens 27 § 3 mom. träder i
kraft den 1 februari 2019.Skyldigheten att utse en jaktledare för jakt på brunbjörn, varg, järv och
lodjur enligt 30 § träder i kraft den 1 januari 2018.
De förordningar av statsrådet som utfärdats med stöd av 30 § i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna lag samt de förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdats med
stöd av 21 och 28 § i deras lydelse vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft. De jaktlicenser för
hjortdjur och dispenser som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.

Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna får innan
denna lag träder i kraft vidta de åtgärder som verkställigheten kräver.

_____

