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Ändringssökande och motparter 

Rättegången i hovrätten 

Åklagarnas.besvär 

Ledande häradsåklagare Peter Levlin 
Häradsåklagare Jarmo Rintala 

,,-:<;.. . -

-· Yrkanden 

Åklagarna har yrkat att- tillräknas de i åtalets punkter 
1-19 beskrivna gäming~mningsansökan som ett enhetligt 
naturskydds brott, vars gärnings tid är 7 .2.1999-8.11.2011. Åklagarna har 
sekundärt yrkat att de i åtalets punkt 2, bilaga A2 nämnda äggen förverkas till 
staten på basis av bestämmelserna angående brott emot bestämmelserna i 
jaktlagen. Åklagarna_har vidare yrkat att äggen och de andra naturaliema i 
första hand döins förverkade till staten på basis av tillräknat brott och 
sekundärt i enlighet med stadgandena ~nde förverkande av hjälpmedel vid 
brott. Åklagarna har även yrkat att det- ådömda villkorliga fängelsestraffet 
i varje fall höjs till åtminstone 1 år 6 månader. Åklagarna har slutligen yrkat 
att - åläggs ersätta staten bevisningskostnaderna i hovrätten. 

Grunder 

En eller flera gärningar samt preskription (åtalets punkter 1, 4, 7, 8, 11, 18 
och 19) 

- förfarande i punkterna 1-19 ska ses som ett enhetligt naturskyddsbrott, 
vars gärningstid är 7.2.1999-8.11.2011 ... har utan avbrott fortsatt 
verksamheten och i bakgrunden har hela tiden funnits samma 
motivationsgrund och gärningarna har berört samma skyddsobjekt, naturen. 
~har agerat uppsåtligt och fOrfarandet bör ses som en helhet. 

Tingsrättens slutsats att vissa delgärningar utgör ett enhetligt brott, men 
preskriberas självständigt är ologisk. Preskriptionstiden borde börja löpa från 
och med den sista delhandlingen eller underlåtelsen. 
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Kommersialism (åtalets punkter 5, 10, 13 och 17) 

.. har handlat i kommersiellt syfte. Eftersom åtalets punkter 5, 10, 13 och 
17 har baserat sig på 44 § naturvårdslagen (hädanefter NVL) och artikel 8 
Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter 
genom kontroll av handeln med dem (hädanefter Cites-förordningen) ska 
begreppet "försäljning" likställas med begreppet "byte". Det är ostridigt att 
- har idkat byteshandel med fågelägg. Begreppet kommersialism kräver 
inte någon viss form av vederlag. 

Innehav som följer av olaga import (åtalets punkter 4, 6, 9, 10, 12, 13 och 19) 

Tingsrättens tolkning, att innehavsförbudet i NVL 49 § 2 mom. enbart skulle 
röra exemplar som härstammar från Finland saknar grund. Innehav av 
~ägg som sker efter olaga import ska straffas såsom naturvårdsförseelse. 
~ar innehaft fågeläggen tills beslagstidpunkten 8.11.2011 och från detta 

datum har preskriptionstiden för åtalsrätten börjat löpa. 

Naturvårds lagens tillämpning på viltarter och ofredade arter (åtalets punkter 
2, 3, 6 och 9) 

Alla arter i punkterna 2 (bilagorna A2 och A3), 6 (bilagorna B5, B6 och B7) 
och 9 (bilagorna E2 och E5) häckar inom Europeiska unionens område och hör 
som utgångspunkt till tillämpningsområdet för Rådets direktivs 2009/ 14 7 /EG 
om bevarande åv vilda fåglar (hädanefter fågeldirektivet). Innehavsförbudet i 

- · ,~~· '~49 § 2 mom. gäller även viltarter ochjcke-fredade arter. De enda 
undantagen från bestämmelsen, som stadgas i fågeldirek:tivets artikel 6 (2) och 
6 (3), gäller enbart fåglar som på ett lagligt sätt har dödats eller fångats. 
Undantagen omfattar inte heller fågelägg. De i jak:tföro_:r:dningens 24 § och 25 a 
§ stadgade fredningstiderna täcker i praktiken viltarternas och de icke-fredade 
arternas hela häckningstider och det är förbjudet att störa dessa fåglars 
häckning. 

Förverkandeyrkanden 

__ f3aserat på brott mot jaktlagstiftningen. 

Tingsrätten har inte i sin dom tagit ställning till åklagarnas sekundära yrkande 
att förverkandepåföljd bör dömas ut i punkt 2, bilaga A2 på grund av att . 
har gjort sig skyldig till ett preskriberat brott mot jaktlagstiftningen då han har 
samlat viltfåglars ägg ur naturen. Ifall- förfarande inte uppfyller 
rekvisiten för naturskyddsförseelse, bör äggen förverkas till staten enligt detta 
sekundära yrkande. 

Hjälpmedel vid brott 

Samlingen som sådan har ett nära samband med det handlagda ärendet och den 
är till sina egenskaper särskilt lämpad för begående av ett uppsåtligt brott. 
mverksamhet och motivationsgrund måste se som en helhet. 

Straffmätningen 

I straffmätningen bör beaktas samlingens och insamlandets omfång och att 
insamlingen har skett under många års tid systematiskt och planmässigt
har även importerat en stor mängd fågelägg och fåglar·till Finland.~ 
genom sin verksamhet visat likgiltighet för den effekt den har haft på naturen. 
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Yrkande 

. har yrkat att åklagarnas besvär förkastas. 

Grunder 

En eller flera gärningar samt preskription 
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Åtalspunkterna 1-19 kan inte anses vara ett enhetligt naturskyddsbrott. Varje 
innehav ska ses som en skild gärningsform och särskiljas från insamlandet. 
Även insamlandet ska ses som skilda gärningar och det ska uppmärksammas 
huruvida det har skett i Finland eller i utlandet och under vilka 
omständigheter. 

miiar hänvisat till sina egna besvärsgrunder vad gäller punkterna 3, 4, Sa, 6, 
14, 15a, 15b, 16 och 17. Varje delhandling eller delförsummelse ska ses som 
skilda brott. 

Kommersialism 

Tingsrätten har riktigt konstaterat a~nte har innehaft fågelägg i 
kommersiellt syfte. 

Innehav som följer av olaga import 

Innehav som följer av olaga import är inte straffbart. Innehavsförbudet i NVL 
49 § 2 mom. gäller enbart exemplar som härstammar från Finland. 

Naturvårds/agens tillämpning på viltarter och ofredade arter 

Tingsrättens tolkning är riktig vad avser de förkastade åtalen i punkterna 2 
(bilagorna A2 och A3), punkt 6 (bilagorna B5, B6 och B7) samt punkt 9 
(bilagorna E2 och E5). 

NVL 49 § ska inte tillämpas på fågelägg. Enbart i miljöministeriets 
förteckning över värden nämns ägg samt även i fågeldirektivet. 

Samtliga fåglar och tagelägg som finns upptagna i jaktlagens 5 § och i 6.2 och 
6.3 fågeldirektivet är lagliga att inneha. 

Förverkandeyrkanden 

•

har upprepat sina egna besvärsgrunder vad gäller förverkandeyrkandena. 
har bestridit förverkandet av samtliga äggskal i bilagorna A 1-3, B 1-7, 

El-6 och F l -4 samt förverkandet av de i hans besvär uppräknade fåglarna och 
etiketterna. 

Det finns in_gen grund att förverka äggsamlingen i dess helhet till staten med 
stöd av 10 kap. 4 § 2 mom. 2 p. strafflagen. Samlingen kan inte anses vara 
särskilt lämpad för begående av ett uppsåtligt brott. Den största delen av 
äggskalen har samlats av andra ä~ Innehav av äggskal från utlandet har 
inte åsamkat Finland någon skada. En stor del av äggskalen är insamlade inom 
ramen för de lagar som fanns när dessa har samlats. 
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Yrkanden 

- ar yrkat att tingsrättens tillräknande ändras och: 

- åtalet angående naturskyddsbrott i punkt 1 förkastas till den del det gäller 
följande äggskal i bilaga Al: snatterand (1449), råka (1410, 1010, 443 och 
444 ), svartvit flugsnappare (1329 och 515), stare (1036), järnsparv (1077), 
silltrut (1054), tornsvala (524 och 333), backsvala (522), talgoxe (487), 
fisktäma (484 och 491), stjärtmes (495), gärdsmyg (504), skrattmås (480 och 
479), fiskmås (483), backsvala (420), bofink (418), rödvingetrast (398), 
hussvala (329), pilfink (290), blåmes (222) och ladusvala (1072), 
- åtalet angående naturskyddsbrott i punkt 2 förkastas i sin helhet, i åtalspunkt 
4 medges dock naturskyddsförseelse för ägg av kaja, drillsnäppa, knölsvan, 
storspov och taltrast förutom fågeläggen av berguv, 
- åtalet angående naturskyddsbrott i punkt 3 förkastas vad gäller de i bilaga El 
nämnda fågeläggen, 
- att förverkandeyrkandet förkastas vad gäller samtliga äggskal i bilagorna AI, 
A3, Bl, B2, E I och F 1, de uppstoppade fåglarna och fåglarna från frysen: 
glada (s. 476), ormvråk (s. 476), pilgrimsfalk (s. 476), hökuggla gammal (s. 
479 nr 2), rördrom (s. 477), tornfalk (s. 476), gråhakedopping (s. 478), blåmes 
(s. 478), entita (s. 478), lövsångare (s. 477), vattenrall (s. 478), gråsparv (s. 
480), gråsiska (s. 478), gråspett, hane (s. 48 1 nr1), gulsparv (s. 478), stare (s. 
479), silltrut (s. 478), svärta (s. 480), storskrake (s. 479), temmincks tragopan 
(s. 493 nr 10, 496 nr 18), rödhalsad gås (s. 501nr30 2 st, 503 nr 3 +vinge och 
huvud) samt vad gäller samtliga etiketter. I andra hand har- yrkat att 
förverkandeyrkandet förkastas till den del det gäller etiketterna, som hör till de 
äggskal som redan bar återlämnats till - eller som hör till de äggskal 
angående vilka åtalet förkastas, 
- att han befrias från skyldigheten att ersätta staten de förverkade föremålens 
värde eller att hela beloppet i andra hand jämkas till noll, 
- att yrkandena angående skingringsförbud och kvarstad förkastas och 
- att staten åläggs erlägga hans rättegångskostnader i hovrätten med 12.710 
euro jämte laga dröjsmålsränta. 

Grunder 

Naturskydds brott (punkt 1) 

- har inte samlat de i yrkandena nämnda äggskalen, förutom vad gäller 
ladusvalans (1072) äggskal. Dessa har dock inte samlats i strid med 
naturvårdslagens bestämmelser, eftersom de hade avlägsnats från byggnader 
där livsmedelsproduktion har pågått i överensstämmelse med 
Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) anvisningar. 

Naturskyddsbrott (punkt 2) 

Åtalspunkt 4 

- hade erhållit de två berguvsäggskalen (bilaga B 1 nr 238) i mitten av 
1990-talet. Inget brott hade begåtts i sam.band med gärningen och- var 
även vid tidpunk.ten minderårig. Åtalsrätten gällande berguvsäggen är 
preskriberad. 
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Åtalspunkt 6 

En stor del av äggskalen i bilaga B4 har inte avskiljts från naturen i strid med 
naturvårdslagen, eftersom de hade avskiljts innan sanktioner mot insamlandet 
hade trätt ikraft. Innehav av lagligt insamlade äggskal kräver inte tillstånd. 
Flera äggskal har inte heller sitt ursprung i Finland. Åtalsrätten är 
preskriberad. 

Åtalspunkt 3 

De av tingsrätten tillräknade äggskalen i bilaga A3 har insamlats för över tjugo 
år sedan och åtalsrätten är preskriberad. 

Åtalspunkt 5 a 

Äggskalen i bilaga B2 har till största delen insamlats vid sekelskiftet 
1800-1900. Åtalsrätten är preskriberad. 

Åtalspunkt 16 

De flesta fåglar och delar av djur har avskiljts från naturen lagligt. Åtalsrätten 
är preskriberad. 

Åtalspunkter 14 och 17 

Det har inte varit fråga om kommersiellt syfte och åtalsrätten är preskriberad . 
• har inte själv eller i samband med sin firma - handlat med 
uppstoppade fåglar. 

Åtalspunkter I Sa och 1 S b 

• har inte idkat kommersiell handel eller samlande .• har inte innehaft 
dessa fåglar I djur i kommersiellt syfte. Fåglarna i bilaga H2 hade dött en 
naturlig död. Den rödhalsade gåsen har härstammat från laglig fångenskap. 
Åtalsrätten är preskriberad. 

Naturskyddsbrott (punkt 3) 

Åtalspunkt 8 

Naturvårdslagens bestämmelser gäller enbart fridlysta växt- och djurarter. 
Största delen av äggskalen är insamlade utomlands av andra än lm Man bör 
beakta de bestämmelser, som har varit i kraft vid insamlandet. 

En eller flera gärningar och preskription 

Åtalspunkterna 3, 4, Sa, 6, 14, 15a, 15b, 16 och 17 ska inte betraktas som en 
brottslig gärning. Varje delgärning utgör ett brott. Innehav utan tillstånd ska 
inte betraktas som enbart en brottslig gärning, eftersom emottagandet av olika 
partier av äggskal kan urskiljas. Tidpunkten för erhållandet av äggskalen 
framgår"från rättegångsmaterialet. Rekvisiten för varje straffstadgande avgör 
när ett brott är fullbordat. 

Naturskyddsbrott, som har begåtts genom insamlande av äggskal, är i detta fall 
preskriberat om insamlandet har skett före 26.8.2003. Naturskyddsförseelserna 
är även preskriberade i sin helhet, eftersom samtliga äggskal har kommit i 
.. besittning före 26. 8.2011. 
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Legalitetsprincipen och förutsebarhet 

Fågeldirektivet trädde ikraft 1995 i Finland. Naturvårdslagen trädde ikraft 
1.1.1997. De ifrågavarande äggskalen hade insamlats lagligt före 
fågeldirektivets ikraftträdande 1.1.1997, då det inte har funnits några 
sanktioner för insamlandet. Innehavarna av fägeläggen har inte v id lagens 
ikraftträdande varit förpliktigade att ansöka om tillstånd för gamla äggskal. 
• har inte kunnat förutse att innehav, emottagande eller import av äggskal 
skulle vara kriminaliserat. 

Dokumentation 

Åtalet bygger till största delen på dokumentationen, som har beslagtagits av 
lm En stor del av dokumentationen är inte uppgjord~ Det har 
framkommit att en del etiketter är felaktiga, eftersommerrer donatorerna 
har gjort artbestämningen fel. Mätningen av äggskalen kan inte läggas som 
grund för artbestämningen. Flera fågelarters ägg överlappar varandra i storlek 
och utseendemässigt kan de inte särskiljas. 

Innehav som följer av olaga import 

Fågeläggen har kunnat införas till Finland, eftersom de bar varit lagligt 
plockade i ursprungslandet. 

Naturvårds/agens tillämpning på viltarter och ofredade arter 

- har beträffande naturvårdslagens tillämpningsområde framfört samma 
grunder som i sitt bemötande till åklagarnas besvär. 

Kommersialism 

11111 innehav av ägg har inte haft något kommersiellt syfte .• har samlat 
äggskal och fåglar av ett vetenskapligt intresse. 

Förverkandeyrkanden 

• har dömts till flera straffrättsliga påföljder och ersättningsskyldighet för 
samma brott. 

Naturskyddsmässiga värdet· 

Till den del åtalet inte gäller NVL 58 § kan inget förverkande ske. Om inget 
brott bar begåtts kan inte förverkande utdömas. 

NVL 59 § reglerar endast ersättningsskyldigbet för de växter och djur som är 
fridlysta enligt finsk lagstiftning. Stadgandet gäller inte lagligt insamlade 
äggskal. Miljöministeriet har inte befogenhet att utsträcka ersättningen till 
äggskal. Miljöministeriets förordning om riktgivande värden på fridlysta djur 
och växter lämnar det dessutom oklart om stadgandet i dess 10 § gäller 
äggskal eller ägg med embryo. Äggskal från fåglar i fångenskap kan inte 
förverkas och beläggas med ersättningskrav. Gärningstidpunk.ten bestämmer 
vilken årgång av Miljöministeriets förordningar som ska användas. 

Förverkandepåföljden kan endast utdömas om en skada på Finlands natur har 
åsamkats. Finska staten kan inte kräva ersättning för äggskal, som har 
insamlats i ett annat land. I uträkningen av äggskalens värde har man även 
förbisett huruvida det har varit fråga om äggskal från en och samma kull eller 
om det har varit fråga om flera kullar. 



Åklagarnas bemötande 

7 (27) 

Förverkandepåföljden av äggens värde ska i varje falljämkas. 111111 innehav 
av äggskal från utlandet har inte åsamkat Finlands natur någon skada. Största 
delen av äggskalen har insamlats av andra än . och redan före !ml 
födelse. 

Med hänsyn till brottets och egendomens art och den yrkade ersättningen är 
det oskäligt att döma ut en förverkandepåföljd. 

Förverkande av redskap och samlingar 

Inga av äggskalen i de i yrkandena nämnda bilagorna bör förverkas till staten, 
eftersom det är svårt att reda ut vilka ägg som ska återbördas. 

Säkrings åtgärder 

Det finns ingen grund för att beläggalm! egendom med kvarstad och 
skingringsförbud. --har som avsikt att fortsätta med sin växthusnäring i 
- Kvarstadeil9 skingringsförbudet är oskäligt och kan inte ses som 
försvarliga med beaktande av omständigheterna i ärendet. 

Yrkanden 

Åklagarna har yrkat att besvären förkastas och att . åläggs ersätta staten 
bevisningskostnadema i hovrätten. Åklagarna har sekundärt yrkat att. i 
alla fall ska dömas till straff för något av de i åtalet angivna sekundära 
straffyrkandena. 

Grunder 

Naturskyddsbrott (punkt I) 

• har i hovrättsskedet ändrat sitt medgivande och bestridit insamlandet av 
en del ägg, vilkas samlande han i tingsrätten antingen inte hade tagit ställning 
till eller medgivit. Tingsrätten har riktigt grundat sitt avgörande på Närings-, 
Trafik och Miljö-centralens (NTM-Centralen) biolog 
utredning, som har baserat sig pålm! egen dokumentation (domens. 36) och 
det finns inte anledning att bedöma saken annorlunda i hovrätten. 

Även om ett specificerat ägg eller en kull i bilaga A 1 inte skulle vara samlad 
av lm så uppfylls ändå det sekundära straffyrkandet beträffande 
naturskyddsförseelse. 

- har inte haft rätt att foga ladusvaleboet till sin samling. Hans förfarande 
uppfyller i varje fall det sekundära straffyrkandet beträffande 
naturskyddsförseelse. 

Naturskyddsbrott (punkt 2) 

Åtalspunkt 4 

111111 noggranna dokumentation, i vilken han har antecknat att han hade 
erhållit de två i bilaga Bl nämnda berguvsäggen 16.7.2005, ska läggas som 
grund för tillräknandet. 
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Åtalspunkt 15 

Tingsrättens slutsats om kommersialism i samband med uppstoppningen av 
djur (domen s. 33) är korrekt. Åklagarna har i övrigt hänvisat till grunderna i 
sina egna besvär. 

Tillståndsplikten kvarstår även, fastän en fågel bar härstammat från laglig 
fångenskap eller den bar dött en naturlig död. 

En eller flera gärningar samt preskription 

Åklagarna har upprepat grunderna i sina besvär vad gäller om det är fråga om 
en eller flera gärningar samt angående delgärningarnas preskription. Det 
brottsliga i samband med innehav är att upprätthålla ett lagstridigt tillstånd och 
därmed börjar preskriptionstiden löpa först när det lagstridiga tillståndet i detta 
fall hade upphört 8.11.2011. 

Legalitetsprincipen och Jörutsebarhet 

Under varje åtalspunkt i stärnningsansökan finns uppgiven den under den 
ifrågavarande gärningstiden ikraftvarande lagstiftningen. Åklagarna har 
hänvisat till motiveringarna i tingsrättens dom (s. 29) vad beträffar lagens 
förutsebarhet. 

Dokumentation 

Tingsrätten har riktigt som grund för domen lagt arbete, vilket i sin 
tur har baserat sig pållll eget arbete (tingsrättens doms. 33-35). Gällande 
artbestämningarna och tidpunkterna för fånget kan inte uppstå något rimligt 
tvivel om huruvida tingsrätten har bedömt bevisningen på rätt sätt, då man ser 
på rättegångsmaterialet som en helhet. 

Innehav som följer av olaga import 

Avsikten med NVL 45 § är att myndigheterna kan övervaka importen och 
följaktligen också innehavet av arter, som i den finska naturvårdslagstiftningen 
bar blivit fridlysta. För att det ska vara olagligt att importera arter förutsätts 
inte i 48 kap. 5 § 1 mom. 2 p. strafflagen att objektet i fråga har skiljts från 
naturen i strid med ursprungslandets naturvårdslagstiftning. 

Kommersialism 

Beträffande kommersialismen har åklagarna hänvisat till det de har framfört i 
sina egna besvärs grunder. 

Naturvårdslagens tillämpning på viltarier och ofredade arter 

Åklagarna har hänvisat till sina egna besvärsgrunder vad gäller 
innehavsförbudet och NVL 49 § 2 mom. tillämpningsområde. 
Tillståndsplikten gäller även gamla äggsamlingar, som har insamlats före 
nuvarande naturvårdslags ikraftträdande. Tingsrättens slutsats att - borde 
ha ansökt om tillstånd är korrekt och motsvarar även fågeldirektivets syfte. 

11111 förfarande bör ses som en helhet. - har aktivt både genom att samla 
från naturen och på andra sätt strävat efter att utöka sin samling och han har 
också använt exemplar av sin samling, däribland även gamla exemplar, som 
bytesobjekt. Hela samlingen har varit en aktiv helhet. Dylik samlarverksamhet 
är i sin helhet tillståndspliktig verksamhet. 



Åklagarnas motbesvär 
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• bör i varje fall dömas till straff enligt det sekundära åtalet. 

F'örverkandeyrkanden 

Naturskyddsmässiga värdet 

Lagstiftaren har då naturvårdslagen stadgades bedömt att ett förverkande av 
det naturskyddsmässiga värdet inte kan anses som oskäligt. Förverkandet 
utdöms i samma straffprocess som straffpåföljden och förverkandet av 
föremålet för brottet. Således strider det inte heller mot förbudet mot 
dubbelbestraffning. 

Ett fägelägg kan definieras som en individ eller en del av en individ och enligt 
miljöministeriets förordning 9/2002 och rättspraxis är det klart att 
förverkandepåföljd även kan förekomma i samband med fågelägg. Också 
tomma fågelägg hör till tillämpningsoimådet för naturvårdslagstiftningen. 
Såväl :fageldirektivet som Cites-förordningen berör även :fagelägg. 

Eftersom också de exemplar, som . har importerat från utlandet, samt de 
gamla äggsamlingarna, har varit föremål för brott, ska ersättningsskyldigheten 
även tillämpas på dessa exemplar och samlingar. 

• har uppgett att det har varit fråga om fågelägg från fåglar i laglig 
fångenskap i bilagorna E4 och F4. Till dessa bilagor hänför inget 
ersättningsvärde i enlighet med NVL 59 §,eftersom det inte har varit möjligt 
att bestämma ett värde till de ifrågavarande arterna. 

Uppdelningen i kullar och enskilda ägg från olika kullar har gjorts av  
 bar gjort sin bedömning på naturvetenskapliga grunder och på basis 

av hur 1111 samling har varit uppbyggd. Det finns inte anledning att ändra 
tingsrättens slutsatser vad gäller detta. 

Åklagarna har hänvisat till sina besvärsgrunder vad beträffar 
förverk.andepåföljderna samt till tingsrättens motiveringar på sidorna 57-58. 

Straff mätningen 

Åklagarna har beträffande straffmätningen hänvisat till sina egna 
besvärsgrunder. 

Säkrings åtgärder 

Tingsrätten har i sin dom hållit ikraft den 28.5.2012 fastställda 
säkringsåtgärden och det finns inte skäl att ändra på tingsrättens avgörande. 

-~ 

Åklagarna har yrkat att det av tingsrätten utdömda förverkandet av värdet av 
fågelägg, fåglar och andra naturalier höjs med 150.000 euro till sammanlagt 
400.000 euro. 

I samband med förverkandepåföljden bör beaktas samlingens och 
insamlandets omf'ang och att insamlingen har skett under många års tid 
systematiskt och planmässigt. mEar även importerat en stor mängd 
fågelägg och fåglar till Finlanct.m har genom sin verksamhet visat 
likgiltighet ror effekten, som den har haft på naturen. Med beaktande av 
skadan, som. har åsamkat, bör ersättningsskyldigheten höjas. I yrkandet 
har jämkningen beaktats. 
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• har yrkat att åklagarnas motbesvär förkastas . 

• har bestridit samtliga förverkandeyrkanden gällande fågeläggskal och 
fåglarnas värde . • har upprepat grunderna i sina egna besvär. Tingsrätten 
har vid uträkningen av förverkandepåföljderna använt värden som inte 
förekommer i förordningen. 

Huvudförhandling och bevisning 

Hovrätten bar hållit huvudförhandling i målet 9.-13.5.2016. Över 
huvudförhandlingen har uppgjorts särskilt protokoll. 

Skriftlig bevisning 

1-3, 5-7, 10-11samt13-17. Fotografibilagor 
4. Tabell angående fågelbon 
8-9. Eviras utlåtanden 27.1.2012 och 2.2.2012 
12. Kopia av e-post från överkonservator 12.12.2012 
18./21. Rapport över datateknisk utredning för tiden 9.11.2011-15.2.2013 
19. ~blåa diariemappar 
20. Tabell angående ägg som inte hittades 
22. Rapport över datateknisk utredning för tiden 9.11.2011-4.2.2013, 
23. Utlåtande angående prisnivåer i Frankrike 
24. Kopia av textmeddelande till 
25. E-post till 14.2.2008 
26. E-postkorrespondens februari 2010 
27. Kopia av fotografi 
28. Utlåtande från Finlands viltcentral 12.10.2012 
29 och 31. Utlåtanden frånNTM-centralenjämte bilagor 25.1.2013 och 
30.1.2013 
30, 32-42. Utlåtanden från Finlands miljöcentral 13.12.2012, 15.11.2012 (2 
stycken, 26.10.2012 (8 stycken}, 13.2.2013 
43. betyg från naturbruksgymnasiet i Burträsk, Sverige 
44. studieinformation från konservatorsutbildningen vid Helsingfors 
universitet 
45. lm ringmärkaruppgifter 
46. Overlåtelsehandling-
47. Fotografibilaga 
48. Berättelse om A. Fellman, nr 16 och 36 
49. Bilagorna A-H (redigerade avllll jämte förteckningslista kompletterad 
med mått upprättad av . 9.11.2014 
50. Yale University 14.6.1973, jämte bilaga (2 sidor) 
51. Certifikat 29.12.1997(2 st), Breeding Fann 7 .1.1998, Chippers certification 
for living animals, jämte dokumentation (totalt 10 sidor) 
52. AbeBooks.com 22.2.2012 
53. Utlåtande av 
54. Brev från 
5 5. Intyg från 
56. Brev från 
57. Kopia av 
58. Tidnings 
59. Kopia 
60. E-postfrån 
61. E-post från NTM-centralen i Tammerfors 4.9.2013 
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62. Kopia av etiketter 2 st. 
63. Kopia av 
riktiga äggen 

- etikett 1869 med korrekta måttuppgifter för de 

64. Finn.marksloven 17.6.2005, Kapitel 3, § 21 och 22 
65. (sekretessbelagt) Utlåtande av psykolog·-
66. Sveriges rikes lag, Artskyddsförordningen 2007:845 
67. Fotografier 4 stycken 
68. RSPB 12.7.2006 
69. Svenska Naturskyddsföreningens Tidskrift Nr 4 1953 
70. Bundes Artes Schutz Verordning 
71. An Oological Record of British Raptors by Tony Ladd 
72. E-post 2016.01.11 från llmlllll (Director ofNature Conversation at 
European Commission), med översättning av e-post (totalt 3 sidor) 
73. Skriftligt meddelande 13 oktober 1997 till·-från West 
Y orkshire Police (England) efter att ha varit i kontakt med Belgiska 
ambassaden 
74. ml-- berättelse i tingsrätten 

Under huvudförhandlingen har 
sakkunnig och 

Under hörandet av . har delar av hans förundersökningsberättelse lästs upp. 

I hovrätten har . och samtliga vittnen till väsentliga delar berättat om 
händelserna på det sätt som framgår ur tingsrättens dom. 

11m1 samling och dokumentation 

111111 samling, som har bestått av ungefär 9 .500 f'agelägg samt ett flertal 
uppstoppade eller nedfrysta fåglar och djur, har 8.11.2011 beslagtagits av de 
finländska tullmyndigheterna efter ett tips från den svenska polisen (se 
fotografibilagorna). 

- hade inlett uppbyggandet av sin samling redan före 15 års ålder. Han bar 
blivit straffrättsligt ansvarig 6.2.1999 och åtalet börjar 7 .2.1999 . • har 
främst samlat ägg i men i samlingen finns också ägg från andra 
nordiska länder, Estland och USA. Bland de beslagtagna äggen finns ägg av 
flera utrotningshotade eller nära utrotningshotade fågelarter. En del av äggen 
bar samlats på naturskyddsområden. • har även importerat och exporterat 
fågelägg samt uppstoppade fåglar och djur på det sätt som närmare beskrivs i 
åtalspunkterna. 

111111 samling har enligt vittnesmålen som en helhet varit mycket noggrant och 
skickligt sammansatt. Samlingen har grundat sig på vetenskapliga värden och 
kan jämställas med samlingar som finns på museer . • har noggrant 
dokumenterat fågeläggen. Till fågeläggen hör etiketter, där detaljerade 
uppgifter om äggen och deras fyndplats framgår~ blåa diariemappar). 
Han har haft professionell utrustning för plockning, urblåsning och bevarande 
av ägg. (fotografibilagorna samt ___ och -
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En eller flera gärningar samt preskription 

I hovrätten har åtalets punkter 1-19, som består av såväl naturskydds brott som 
naturskyddsförseelser begångna under tiden 7 .2.1999-8.11.2011, handlagts. 
- har delgivits stämning i ärendet 26.8.2013. Åklagarna har hävdat att 
punkterna 1-19 bildar ett enda naturskyddsbrott, vars preskriptionstid börjar 
löpa från och med 8.11.2011, det vill säga från tidpunkten då - samling 
bar beslagtagits. - har däremot hävdat att samtliga gärningar ska bedömas 
enskilt vad beträffar preskriptionen. 

Enligt strafflagens 8 kapitel 1 § 4 momentet är preskriptionstiden för 
naturskyddsbrott tio år. Enligt bestämmelsens 2 moment 4 punkten är 
preskriptionstiden för naturskyddsförseelse två år. 

Brottsrekvisitet för naturskyddsbrott och -förseelse kan uppfyllas antingen som 
gärnings- eller underlåtenhetsbrott eller också kan det vara fråga om 
fortlöpande brott. Vid gämingsbrott räknas preskriptionstiden från den dag då 
brottet begicks. Om det i brottsrekvisiten föreskrivs att underlåtenhet är 
strafföart, börjar preskriptionstiden för åtalsrätten löpa den dag då den 
underlåtna handlingen senast borde ha utförts. Om den brottsliga gärningen 
omfattar upprätthållande av ett Lagstridigt tillstånd börjar preskriptionstiden 
löpa först från det att detta tillstånd har upphört. (strafflagen 8 kapitel 2 § 1-2 
mom.) 

Vid bedömningen om det är fråga om ett eller flera brott bör beaktas 
gärningarnas samband vad gäller tiden, platsen, verksamheten, det orsakade 
tillståndet, skyddsobjekten och brottsmotivet. De i åtalspunkterna 1-19 
beskrivna gärningarna omfattar såväl gärnings- som underlåtenhets- och 
fortlöpande brott. Tillstånd för insamling av ägg, import av ägg utan tillstånd 
och innehav av ägg utan tillstånd grundar sig på olika lagrum. Åtalspunkterna 
har också olika gärningstider, som även framgår ur rättegångsmaterialet. -
bar främst plockat fågelägg från men samlingen innefattar även 
ägg från andra orter och från utlandet. Plockandet av fågelägg ur naturen kan 
av naturliga skäl endast ske under vissa tidpunkter på året. 

111111 verksamhet har likväl varit kontinuerlig och fortsatt ända till samlingens 
beslagstidpunkt. - har själv plockat en del av de i åtalspunkterna angivna 
fågeläggen från naturen. Han har samtidigt genom olika typer av transaktioner, 
som närmare beskrivs nedan i punkten "kommersialism", erhållit de resterande 
äggen. - har inte sökt några tillstånd för vare sig import., export eller 
innehav av fågeläggen, fåglarna eller djuren. Han har eftersträvat att få en så 
komplett naturvetenskaplig samling som möjligt. Gärningarna har varit 
uppsåtliga på nedan angivna grunder. Det kränkta skyddsobjektet har i 
samtliga fall varit naturen och brotten har riktat sig mot skyddade fågel- eller 
djurarter. I detta fall måste 111111 verksamhet ses som en helhet och det är 
fråga om en enda naturlig brottsenhet och ett fortgående brott i punkterna 
1-19. Preskriptionstiden börjar därför löpa först från och med att det 
lagstridiga tillståndet har upphört 8.11.2011. Detta innebär att inga delar av 
åtalets punkter 1-19 har blivit preskriberade och åtalet kan till alla delar 
prövas. 

Kommersialism 

Enligt NVL 44 § och Cites-förordningens artikel 8 är handel, saluföring, 
innehav i kommersiellt syfte, offentlig förevisning i kommersiellt syfte och 
transport till försäljning av individer av hotade arter förbjudet. I 
Cites-förordningen likställs uthyrning, byte eller utbyte med försäljning och 
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likvärdiga uttryck ska tolkas på samma sätt (Cites-förordningens artikel 2 
punkt p). 

Motsvarande förbud gällande försäljning, byte, saluföring och byteshandel 
finns inskrivna i NVL 45 § vad gäller fridlysta arter, som inte hör till 
Cites-förordningens tillämpningsområde och i NVL 49 § vad gäller individer 
av de djur- eller fågelarter som hör till Rådets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växterhabitat (habitatdirektivet) 
eller fågeldirektivet, med de i bestämmelsen inskrivna undantagen. 

Flera av åtalspunkterna grundar sig på att . har importerat, exporterat eller 
innehaft ägg i kommersiellt syfte utan vederbörliga tillstånd från 
myndigheterna. - bar bestridit att han skulle ha drivit handel med äggen, 
men han bar medgett att han har bytt ägg med samlare från Sverige och 
Finland (exempelvis skriftligt bevis 24 ). Han har uppgett att syftet har varit att 
fa en så omfattande och vetenskapligt värdefull samling som möjligt samt att 
dokumentera äggen för framtiden. 

Det har visats att det finns en svart marknad för faglar och ägg. De byts såväl 
mot pengar som mot andra föremål (vittnena .. _ och
samt skriftligt bevis 23).111111 sökningar på internet med termerna 
"äggsamling" eller "äggsamling+auktion" på sidor såsom blocket.se eller 
tradera.com visar att . har haft ett intresse för handel med ägg (skriftliga 
bevis 18/21 och 22). Det har utretts attg;· enstaka fall har köpt fåglar eller 
ägg (skriftliga bevis 26 och 27). Enligt har de köpta äggen dock kommit 
från fåglar i f'angenskap, införskaffats före har blivit straffrättsligt 
ansvarig eller annars varit legalt införskaffade. 

Kommersiell aktivitet inbegriper förutom handel även utbyte mot andra ägg 
eller mot annat material, andra produkter eller mot tjänster (vittnetllml och 
skriftliga bevisen 30 och 32). 

Det är ostridigt att - har idkat byteshandel med ägg. - har i utbyte mot 
en myntsamling erhållit ___ samling. Han har haft ett 
omfattande kontaktnät till andra äggsamlare, uppstoppare och fågelfarmare 
--Han har köpt böcker från äggsamlare i Sverige och 
samtidigt erhållit ägg, ibland i form av donationer, såsom-
samling (skriftliga bevis 24-25 och 46). 111111 penningtransaktioner, som har 
antecknats i tingsrättens dom på sidorna 30-31, är ostridiga. 

I det beslagtagna materialet finns för övrigt flera kullar av samma fågelarts 
ägg, vilket i sig möjliggör byten av ägg. I materialet har man även hittat 
etiketter utan ägg och anteckningar såsom "bortbytta" eller "deleted" 
(avlägs~ har också använt delar av gamla samlingar till byten 
(vittnet- och skriftligt bevis 20). Det bör dock beaktas att något 
enstaka ägg, som har antecknats som bortbytt i dokumentationen, kan finnas 
på någon av de andra listorna ~ och vittnet- - har berättat att 
det i vissa fall har varit fråga om kasserade etiketter eller dupletter. 

I naturvårdslagen och Cites-förordningenjämställs byte av fågelägg med köp. 
Bestämmelserna förutsätter inte någon viss typ av vederlag.111111 samling 
måste bedömas som en helhet. Hovrätten konstaterar att även om 111111 
huvudsakliga motiv har varit att få en så komplett samling som möjligt har 
verksamheten som en helhet haft kommersiella drag på grund av ovannämnda 
transaktioner och omständigheter. Verksamheten bör betraktas som 
kommersiell vid bedömningen av tillståndsplikten i samband med NVL 44 §, 
45 §och 49 §samt i samband med Cites-förordningens artikel 8. 
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Tillförlitligheten av artbestämningen 

Hovrätten godkänner tingsrättens domskäl och slutsatser på sidorna 33-35 vad 
beträffar tillförlitligheten av artbestämningen, som- har gjort och som 
har baserat sig på lml egen dokumentation, fotografier samt 
kontrollmätningar. 

Legalitetsprincipen och uppsåt 

Enligt strafflagens 3 kapitel 1 § får en person betraktas som skyldig till ett 
brott endast på grund av en gärning som uttryckligen var straffbar enligt lag 
när den begicks. Straff och andra straffrättsliga påföljder skall grunda sig på 
lag . 

• har ansett att lagstiftningen, som ligger till grund för åtalet, är 
svårbegriplig och att han inte uppsåtligen har brutit mot stadgandena i 
punkterna 2-19. 

lml kunskaper inom naturvård har visats vara avsevärt bättre än gemene 
mans i och med hans studier till konservator, befattning som ringmärkare och 
stora intresse laing ämnet (skriftliga bevis 43-45 och 48) . • har till största 
delen även haft goda kunskaper om naturvårdslagstiftningen (skriftligt bevis 
48). Han har exempelvis i dokumentationen på vissa ställen antecknat att ägget 
hör till en fågel, som är utrotningshotad - och de blåa diariemapparna). 

Insamling av ägg inverkar skadligt på fåglarnas häckningsresultat och i 
synnerhet i fråga om utrotningshotade eller nära utrotningshotade arter kan 
insamling av ägg och i synnerhet av hela kullar försämra till och med hela 
artens gynnsamma skyddsnivå, framförallt om ägg samlas flera år efter 
varandra i samma område. Insamlingen av äggen har i flera fall även förutsatt 
att själva häckningsplatsen I boet har förstörts för att man ska komma åt äggen. 
I samband med insamling av ägg som lätt går sönder är det även sannolikt att 
utöver de ägg, som ingår i samlingen, bar en del ägg gått sönder under 
insamlingen och transporten - samt skriftligt bevis 29). 

Hovrätten konstaterar att den finska naturvårdslagstiftningen till den del den 
baserar sig på EU:s bestämmelser (se tingsrättens dom sidorna 27-28) är 
svårare att förstå på grund av hänvisningstekniken och de gemenskapsrättsliga 
bestämmelsernas art och uppbyggnad. Till den del lagstiftningen inte har varit 
klar för . har han ändå haft en skyldighet att inhämta kunskap eller 
anvisningar från myndigheterna för att kunna idka sin verksamhet på ett lagligt 
sätt. Med dessa tillägg godkänner hovrätten tingsrättens motiveringar om 
lml uppsåt på sidan 29. Legalitetsprincipen hindrar inte prövningen av åtalet, 
men den har särskilt beaktats nedan i punkterna 2, 3, 6, 9, l l , 12, 14 och 16. 

Naturskyddsbrott och -förseelse (åtalspunkt 1) 

Enligt 39 § 1 momentet 2 punkten NVL är det i fråga om individer som hör till 
de fridlysta djurarterna förbjudet att ta bon samt ägg och individer i andra 
utvecklingsstadier, att flytta dem eller att avsiktligt skada dem på något annat 
sätt . 

• har i hovrätten bestridit att han skulle ha plockat de i besvären nämnda 
fägeläggen. Han har i tingsrätten bestridit att han skulle ha plockat en del av de 
ifrågavarande äggen, men han har dessutom i hovrätten bestridit sådana ägg, 
som han inte alls har kommenterat i tingsrätten (skriftligt bevis 49). 
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- som har hörts som sakkunnig, har i hovrätten berättat att bilagorna till 
stämningsansökan (Al-14) har varit baserade på, egen dokumentation. 
- hade antecknat i bilagan A 1 de ägg, som enligt uppgifterna i 
dokumentationen själv hade plockat ur naturen. hade haft separata 
etiketter, som hade fyllts i i terrängen, och mera kompletta etiketter, som hade 
fyllts i efteråt. De kompletta etiketterna hade innehållit fakta om fågelns 
latinska namn, namnet på svenska, äggets fyndplats, koordinaterna, 
klockslaget för plockandet, äggets kläckningsgrad samt embryos 
utvecklingsstadium vid urblåsningen. Samtliga ägg, som hade antecknats i 
bilaga A 1, hade haft samma typ av noggrann dokumentation och vid ett flertal 
av äggen hade dessutom varit antecknat "collectorlllll (samlarelllll 
En del av äggen hade även haft ett signum, som hade visat att - hade blåst 
ur dem. De i hovrätten bestridda äggen hade alla dokumenterats på samma sätt 
och med samma handstil. 

Med beaktande av - berättelse samt vad som ovan har sagts om hans 
noggranna arbete i samband med artbestämningen lämnar det inget rimligt 
tvivel om att . själv bar plockat även de i besvären nämnda äggen i punkt 
1. 

Hovrätten godkänner tingsrättens motiveringar på sidan 35 vad beträffar 
ladusvalans ägg (1072). Det har framkommit att . även har plockat äggen 
från korp (B41) och järnsparv (B69) i bilagan B 1 (skriftligt bevis 49). 

Hovrätten godkänner tingsrättens motiveringar på sidan 36 angående att det 
har förblivit oklart huruvida . bar avskilt fyra mindre strandpipares ägg 
från naturen . • har dock haft dessa i sin besittning utan tillstånd från 
myndigheterna och hans verksamhet har som en helhet på ovannämnda 
grunder även varit kommersiell och därmed uppfylls för dessa ägg det 
sekundära åtalet angående naturskyddsförseelse. För övrigt tillräknas . 
naturskyddsbrottet i punkt 1 i enlighet med åtalets primära 
gämingsbeskrivning vad beträffar bilagorna Al (undantaget strandpipares ägg) 
och G samt korpen och järnsparven i bilagan B 1. 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 2) 

Enligt NVL 49 § 2 momentet är det förbjudet att inneha, transportera, sälja och 
byta samt att saluföra och byteshandla med individer av de djurarter som 
nämns i bilaga IV (a) till habitatdirektivet förutom det vilt och de icke fredade 
djur som avses i 5 § i jaktlagen. Förbuden gäller även de väx.ter samt de 
växtarter soni avses i bilaga IV (b) samt delar eller avledningar av dem. 
Detsamma gäller de fåglar som nämns i artikel 1 i fågeldirektivet, med de 
undantag som följer av artikel 6.2 och 6.3 i direktivet. 

Europeiska gemenskapens specialbestämmelser om artskydd har 
implementerats i finsk rätt genom stadgandena i naturvårdslagen. 
Fågeldirektivet behandlar bevarandet av samtliga fågelarter som naturligt 
förekommer inom medlemsstatemas europeiska territorium på vilket fördraget 
tillämpas. Direktivet gäller för fåglar samt för deras ägg, bon och livsmiljöer. 
Medlemsstaterna ska enligt direktivets 5 artikel c punkten vidta nödvändiga 
åtgärder för att införa ett generellt system för skydd av samtliga fågelarter som 
avses i artikel 1, där särskilt insamling av fågelägg i naturen och behållande av 
dessa, även om de är tomma, ska förbjudas. 

I hovrätten är det fråga om huruvida stadgandena i NVL 49 § 2 mom. även ska 
tillämpas på ägg från fåglar, som är nämnda i jaktlagens 5 §.Det är ostridigt 
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att. har haft äggen i bilagan A2 i sin besittning utan något tillstånd utfärdat 
av myndigheterna. 

Åklagarnas vittne llml har i hovrätten berättat att tillståndsmyndigheternas 
tolkning av NVL 49 § 2 mom. är att bestämmelsen inte ska tillämpas på 
jaktlagens fåglar. Bestämmelsen ska tillämpas på fåglarna, som är fridlysta 
enligt naturvårdslagen, och även på delar eller produkter gjorda av dem 
(skriftliga bevis 30, 32 och 33). Äggplockning av jaktbara och icke-fredade 
arter är förbjudet i Finland enligt bestämmelserna i jaktlagen (se även skriftligt 
bevis 30). Undantagstillstånd för plockning av ägg kan beviljas i vissa fall, 
dock inte enbart för syftet att ha ägg i en samling (skriftligt bevis 28). 

Med beaktande av fågeldirektivets vida tillämpningsområde och ordalydelsen i 
NVL 49 § 2 mom. kan innehavsförbudet tolkas så att det även gäller ägg från 
fåglar som nämns i jaktlagens 5 §.Med beaktande av- utlåtande samt av 
bestämmelsens oklara hänvisningar till jaktlagen kan--ändå inte dömas för 
den i åtalspunkten beskrivna förseelsen i enlighet med legalitetsprincipen och 
åtalspunkt 2 förkastas. Hovrätten godkänner med dessa preciseringar 
tingsrättens slutsatser i punkt 2 (tingsrättens doms. 37). 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 3) 

Hovrätten har ovan konstaterat attllml verksamhet som en helhet har varit 
kommersiell. På de i punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det 
har varit fråga om ägg, som hör till fåglar som nämns i jaktlagens 5 §. 

Tillståndsplikten i NVL 49 § 2 mom. gäller samtliga fåglar, som är skyddade 
enligt naturvårdslagen och även äggskal samt ägg med embryo i (vittnet 
- Det är ostridigt att . har haft de i bilagan A3 berörda äggen i sin 
besittning utan tillstånd från myndigheterna. - har därmed gjort sig skyldig 
till naturskyddsförseelse i enlighet med åtalet vad beträffar följande fåglar: 
trädkrypare (B77), domherre (B58a), tofsmes (B56b), svarthätta (B73b), 
fiskmås (Bl lb), skrattmås (B62b), silvertärna (4), taltrast (B 14a), 
rödvingetrast (B14b), strandskata (B22), fisk- eller silvertärna (B23b), tofsvipa 
(B29b), taltrast (42), ladusvala (B48b), hussvala (B48b), backsvala (B48b), 
talgoxe (B56a), talltita (B56a), blåmes (B56b), talgoxe (B56b), ängspiplärka 
(B57b ), sädesärla (B57b ), bofink (B58b ), grönfink (B58b ), bergfink (B58b ), 
rosenfink (B58b), pilfink (B59b), rödstjärt (B69a), blåhake (B69a), näktergal 
(B69a), grå flugsnappare (B69b), svartvit flugsnappare (B69b), rödstjärt 
(B69b), lövsångare (B73b) och trädkrypare (B77). Till övriga delar förkastas 
åtalet i punkt 3. 

Naturskyddsbrott och -förseelse (åtalspunkt 4) 

- har i åtalspunkt 4 åtalats för att ha köpt eller annars tagit emot ägg, som 
har avskiljts från deras omgivning i strid med naturvårds lagen. Genom llml 
dokumentation har det på ett tillförlitligt sätt blivit utrett att han har erhållit de 
i bilagan B 1 nämnda äggen efter 7 .2.1999, förutom vad beträffar berguvens 
ägg (8). Även äggen, som. har erhållit från Sverige, hade ursprungligen 
plockats i Finland i strid med naturvårdslagens stadganden. Åtalspunkten 
gäller inte brott mot importbestämmelserna och äggen i bilagan B 1 (borträknat 
de i punkt 1 nämnda äggen) förekommer inte i någon av de andra 
åtalspunkterna. Således finns det inget hinder att även tillräkna äggen, som har 
importerats. Det primära åtalet angående naturskyddsbrott har blivit styrkt i sin 
helhet, förutom vad beträffar de ovan nämnda berguvsäggen. 
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• har berättat att han hade erhållit berguvsäggen i mitten av 1990-talet av 
vittnet .. 111111--berättelse i tingsrätten har styrkt lllm 
berättelse. För berguvsäggens del har . sålunda gjort sig skyldig till 
naturskyddsförseelse i enlighet med det sekundära åtalet genom att ha 
berguvsäggen i sin besittning i kommersiellt syfte utan tillstånd. 

Naturskyddsbrott (åtalspunkt 5) 

Enligt NVL 44 § 1 momentet gäller i fråga om import, export, återutförsel och 
transitering eller handel, saluföring, innehav i kommersiellt syfte, offentlig 
förevisning i kommersiellt syfte och transport till försäljning av individer av 
de växt- och djurarter eller delar eller avledningar därav som avses i rådets 
förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda växter och djur genom reglering 
av handeln med dem vad som stadgas i nämnda förordning. 

Enligt Cites-förordningens 8 artikel 1 punkten är det är förbjudet att köpa, att 
erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för 
kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och 
att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning 
transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A. Enligt 5 punkten 
skall de förbud som anges i punkt 1 också tillämpas på exemplar av de arter 
som upptagits i bilaga B, utom då den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten har övertygats om att exemplaren har förvärvats och, om de har 
sitt ursprung utanför gemenskapen, att de har införts i enlighet med gällande 
lagstiftning för bevarande av vilda djur och växter. 

Tillstånd och intyg för Cites-arter kan beviljas enbart, ifall den sökande för 
tillståndsmyndigheten kan visa, att exemplarets ursprung är lagligt enligt EU:s 
Cites-lagstiftning samt att exemplaret är införskaffat i enlighet med nämnda 
lagstiftning. De undantagsintyg, som är möjliga för gamla exemplar, som har 
förvärvats i eller införts till gemenskapen innan den berörda arten för första 
gången infördes i bilagorna till konventionen, måste anhållas av 
myndigheterna. Bestämmelserna gäller både vilda och i fångenskap födda 
exemplar samt gamla exemplar. Vad beträffar fågelägg krävs alltid tillstånd 
och intyg oberoende av hur gamla äggen är när det är fråga om kommersiella 
aktiviteter (vittnetllllm och skriftligt bevis 30) . 

• har haft de ifrågavarande äggen i bilagorna B2 och B3, vilka hör till 
Cites-förordningens tillämpningsområde, i sin besittning utan tillstånd eller 
intyg från myndigheterna. llllm verksamhet har som en helhet varit 
kommersiell. Eftersom inga av Cites-undantagen är tillämpliga pålllm 
samling i punkt 5, har han gjort sig skyldig till naturskyddsbrott enligt åtalets 
primära gärningsbeskrivning. 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 6) 

På de i punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det har varit 
fråga om ägg, som hör till fåglar som nämns i jaktlagens 5 §. Hovrätten 
godkänner därmed tingsrättens slutsatser på sidan 43 vad beträffar fågeläggen i 
bilagorna B5, B6 och B7. 

Vad gäller bilagan B4 är det ostridigt att ~haft fågeläggen i sin 
besittning utan tillstånd från myndigheterna.mlll verksamhet har som en 
helhet varit kommersiell. Åtalets punkt 6 gäller endast innehav av ägg utan 
tillstånd och inte import och således finns det inget hinder att även tillräkna 
äggen, som har importerats . • tillräknas därmed naturskyddsförseelse i 
enlighet med åtalets gärningsbeskrivning, förutom vad gäller fjällgås (B 13) 
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och vaktelägg 22 stycken (82), vilka har tagits bort från bilagan i samband 
med tingsrättens handläggning. Sjöorrarna (B63) har i tingsrätten korrigerats 
till svärta. 

Naturskyddsbrott och förseelse (åtalspunkt 7) 

Hovrätten godkänner tingsrättens motiveringar på sidorna 27-28 angående att 
ett förfarande, som strider mot Cites-förordningen inte kan vara straffbart som 
naturskyddsbrott, utan endast som naturskyddsförseelse, före ändringen av 
strafflagen 1073/2010, som kom i kraft 25.12.2010. 

I bilagorna Cl-C2 och Dl-D2 finns sådana fågelägg, som enligtllll 
dokumentation och vad som har framkommit i samband med 
förundersökningen någon gång har funnits i lml besittning, men som inte 
längre har funnits hos ~lagstidpunkten 8.11.2011, eftersom de har 
blivit bortbytta (vittne~ 

lml verksamhet har på ovan nämnda grunder som en helhet varit 
kommersiell. . har inte haft tillstånd eller intyg till byte och export av de 
ifrågavarande äggen. Transaktionerna av ägg har därmed gjorts i strid med 
NVL 44 §,vad gäller arterna som är skyddade enligt Cites-förordningen och i 
strid med NVL 45 §, vad gäller de övriga arterna som är fridlysta. På de i 
punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det har varit fråga om 
ägg, som hör till fåglar som nämns i jaktlagens 5 § (brunand, gräsand, skata, 
sädgås och storskrake ). 

Vad beträffar följande ägg i bilagan C2: struts, emu, svangås, stripgås, 
hjelmvaktel, guldfasan, silverfasan, påfågel, tofsduva, pärlhalsduva och och 
röd djungelböna är de inte fridlysta enligt NVL, fågeldirektivet eller 
Cites-förordningen. Dessa arter är således inte skyddade enligt lagen och 
hovrätten förkastar åtalet vad gäller dessa . • tillräknas naturskyddsförseelse 
för de arter som är skyddade enligt NVL 44 § och Cites-förordningen, 
eftersom det inte har visats att bytena och exporten av äggen skulle ha skett 
efter 25.12.2010. Vad beträffar arterna, som är skyddade enligt NVL 45 §, 
tillräknas . naturskyddsbrott till övriga delar. 

Naturskyddsbrott (åtalspunkt 8) 

Enligt NVL 45 § är det förbjudet att utan tillstånd av närings-, trafik- och 
miljöcentralen importera, exportera, sälja, byta, saluföra eller byteshandla med 
individer eller delar eller avledningar av fridlysta växt- eller djurarter som inte 
hör till dem som avses i 44 §. 

Eftersom. inte har haft tillstånd att importera de i bilagan El nämnda 
fågeläggen, som kommer från fågelarter som är fridlysta enligt NVL, har han 
gjort sig skyldig till naturskyddsbrott i enlighet med åtalets primära 
gärnings beskrivning. 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 9) 

På de i punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det har varit 
fråga om ägg, som hör till fåglar som nämns i jaktlagens 5 §.Hovrätten 
godkänner därmed tingsrättens slutsatser vad beträffar fågeläggen i bilagan ES. 
Åtalet förkastas även vad beträffar de fågelägg i bilagan E2, som hör till fåglar 
som nämns i jaktlagens 5 § (från och med storskrake (B26a) till och med kråka 
(47) samt alfågel (10)) . 

• har haft i sin besittning äggen i bilagan E2 utan tillstånd från 
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myndigheterna. Verksamheten har som en helhet varit kommersiell. 
Åtalspunkt 9 rör inte brott mot importbestämmelserna. Äggen i bilagan E2 
förekommer inte i någon av de andra åtalspunkterna. Således finns det inget 
hinder att även tillräkna äggen, som bar importerats. Åtalet angående 
besittning utan tillstånd har således blivit styrkt vad beträffar bilagan E2, 
undantaget arterna som i tingsrätten har blivit borttagna (dvärgkanadagås 
(1506), svart frankolin (B76), rödhöna-art (B76), diamantfasan (1513, 1349, 
B76), guldfasan (1508, 1507, 1511, 1512, 789, 805 och 802), rödhöna (722), 
fasan-art (82) samt de ospecificerade arterna) samt de ovan nämnda arterna, 
som hör till jaktlagens tillämpningsområde . • har gjort sig skyldig till 
naturskyddsförseelse. 

Naturskydds brott och förseelse (åtalspunkt 10) 

- har erhållit och haft i sin besittning äggen i bilagorna E3 och E4 utan 
tillstånd eller intyg av myndighetema. 11111 verksamhet har som en helhet 
varit kommersiell. Åtalet gäller inte brott mot importbestämmelserna, utan 
endast anskaffning och innehav av ägg. Således finns det inget hinder att även 
tillräkna äggen, som har importerats . • har därmed gjort sig skyldig till 
naturskyddsförseelse vad beträffar gärningarna före 25.12.2010 och därefter 
till naturskyddsbrott i enlighet med åtalet, undantaget papegojart 11 stycken 
(B49a), som i tingsrätten har blivit borttagna. 

Naturskyddsbrott (åtalspunkt 11) 

Eftersom- inte har haft tillstånd att importera de i bilagan F 1 nämnda 
fågeläggen, som kommer från fågelarter som är fridlysta enligt NVL, har han 
gjort sig skyldig till naturskyddsbrott i enlighet med åtalets primära 
gärningsbeskrivning, förutom vad beträffar salslcraken, som i tingsrätten har 
blivit korrigerad till alfågel (B26b) och som är skyddad enligt jaktlagen. 

Naturskyddsforseelse (åtalspunkt 12) 

har innehaft fågeläggen i bilagan F2 utan tillstånd från myndigheterna. 
verksamhet har som en helhet varit kommersiell. På de i punkt 2 nämnda 

grunderna förkastas åtalet till den del det har varit fråga om ägg, som hör till 
fåglar som nämns i jaktlagens 5 § (gräsand (B63a), björktrast (1 ), dalripa (39) 
och fjällripa (B20b)). För övrigt tillräknas • naturskyddsförseelse i enlighet 
med åtalets gämingsbeskrivning, med de undantag som har gjorts i tingsrätten 
(spetsbergsgrissla (439) och strömand (43)). 

Naturskyddsbrott och förseelse (åtalspunkt 13) 

- har erhållit och haft i sin besittning äggen i bilagorna F3 och F4 utan 
tillstånd eller intyg från myndigheterna.11111 verksamhet har som en helhet 
varit kommersiell . • har därmed gjort sig skyldig till naturskyddsförseelse 
vad beträffar gärningarna före 25.12.2010 och därefter till naturskyddsbrott i 
enlighet med åtalet. 

Naturskyddsforseelse (Jl'/j11punkt 14) 

Det är ostridigt att . har haft de i bilagan H l nämnda fåglarna och djuren i 
sin frysbox utan tillstånd från myndigheterna. Vittnet- har i hovrätten 
på basis av fotografierna gjort bedömningen att fåglarna har varit i ett så dåligt 
skick att det inte skulle ha varit någon ide att stoppa upp dem (skriftligt bevis 
6). 

På de i punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det har varit 
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fråga om fåglar, som hör till jaktlagens 5 § (knipa, knipa unge och småskrake ). 
Med beaktande av faglarnas och flygekorrarnas antal i bilagan H l samt det 
faktum att - har utövat uppstoppning av djur och även det som ovan har 
sagts om verksamhetens kommersialism godkänner hovrätten trots -
utlåtande i övrigt tingsrättens domskäl och domslut i punkt 14 (tingsrättens 
dom sidorna 49-50). - har gjort sig skyldig till naturskyddsförseelse. 

Naturskyddsbrott (åtalspunkt 15) 

Det är ostridigt att - har innehaft de ifrågavarande fåglarna och djuren i 
frysen, som närrms i bilagorna H2 och H3, utan tillstånd eller intyg från 
myndigheterna. På samma grunder som i punkt 14 godkänner hovrätten 
tingsrättens domskäl i punkt 15 (domen sidan 50). Åklagaren har avstått från 
åtalet till den del det har gällt tre stycken cabots tragopan. 

Naturskyddsforseelse (åtalspunkt 16) 

På de i punkt 2 nämnda grunderna förkastas åtalet till den del det har varit 
fråga om fåglar, som hör till jaktlagens 5 § (storskrake). 

Det är ostridigt att . har innehaft de ifrågavarande uppstoppade fåglarna 
och flygekorren i bilagan Il utan tillstånd från myndigheterna. Vittnet 
- har i hovrätten styrktlllll berättelse angående att de uppstoppade 
fåglarna är gamla exemplar (skriftligt bevis 10). 

Naturvårdslagen förutsätter att man har ett tillstånd från NTM-Centralen för att 
stoppa upp fridlysta djur antingen de stoppas upp för eget bruk eller för någons 
annans räkning. Uppstoppade fridlysta djur kan inte heller överföras till annan 
part utan tillstånd. NVL 49 § 2 momentet kräver inte i sig att det har varit 
fråga om någon kommersiell aktivitet, utan innehav av de ifrågavarande 
exemplaren är rorbjudet även i det fall att motiven för innehavet är 
vetenskapliga eller estetiska (vittnet 11111 och skriftliga bevisen 30 och 31 ). 

Tillståndskraven i NVL 49 § 2 momentet är absoluta och undantaget i 
habitatdirektivets artikel 12, 2 momentet, som gäller sådana exemplar, som har 
samlats på lagligt sätt före genomförandet av direktivet är enligt ordalydelsen i 
NVL 49 § 2 inte tillämpligt i detta fall. De ifrågavarande uppstoppade fåglarna 
faller inte heller under undantagen i fågeldirektivets artikel 6 punkterna 2-3. 
Med dessa tillägg ~änner hovrätten tingsrättens slutsatser på sidorna 50-5 l 
och konstaterar att~ar gjort sig skyldig till naturskyddsförseelse. 

Naturskyddsbrott (åtalspunkt 17) 

Det är ostridigt att - har innehaft de ifrågavarande uppstoppade fåglarna 
och djuren utan tillstånd eller intyg från myndighetema. 111111 verksamhet har 
som en helhet varit kommersiell. Vittnet - har i hovrätten styrktllll 
berättelse angående att de uppstoppade fåglarna är gamla exemplar (skriftligt 
bevis 10). 

Enligt kommissionens förordning 865/2006 (Cites genomförandeförordning) 
62 artikeln 3 punkten är bearbetade exemplar som förvärvats för mer än 50 år 
sedan enligt artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97 undantagna från förbuden 
i artikel 8.1 och inget intyg skall heller krävas för dem. För att bestämmelsen 
ska vara tillämplig krävs det att den sökande på ett tillfredsställande sätt ska ha 
visat för den behöriga administrativa myndigheten att de i bestämmelsen 
angivna villkoren har uppfyllts (EU domstolens avgörande i ärendet C-154/02 
av den 23 oktober 2003 punkterna 48 och 49). 
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Finlands miljöcentral har uppgett att för exemplar av A-listade arter, som i 
bearbetat skick har förvärvats före 3.3.1947 behövs inget EU-intyg för handel 
inom EU. Förutsättningen är att exemplaret inte har ändrats efter detta och att 
miljöcentralen vid behov kan försäkra sig om att villkoren uppfylls. Förutom 
åldern bör man kunna visa att förväivet är lagligt (skriftligt bevis 32). 

Eftersom - inte i något skede har uppvisat de ifrågavarande exemplaren för 
myndigheterna och han har förvärvat dem efter 3 .3 .194 7, har inte något av 
Cites-undantagen varit tillämpliga i detta fall. - har gjort sig skyldig till 
naturskyddsbrott i enlighet med åtalets primära gärningsbeskrivning. 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 18) 

Eftersom - inte har haft tillstånd att importera de i bilagan 14 nämnda 
uppstoppade fåglarna, som är fridlysta enligt NVL, har han gjort sig skyldig 
till naturskyddsförseelse på grund av att gärningen med avseende på 
naturskyddet är av ringa betydelse. 

Naturskyddsförseelse (åtalspunkt 19) 

- har inte haft tillstånd att importera de två vesslorna från Sverige och 
därför har han gjort sig skyldig till naturskyddsförseelse på grund av att 
gärningen med avseende på naturskyddet är av ringa betydelse. 

Tillräknande 

- har uppsåtligen avskilt från deras omgivning de i punkt I nämnda äggen, 
fågelbona och bomaterialen samt tagit emot de i punkt 4 nämnda äggen, vilka 
kommer från fågelarter, som är fridlysta enligt naturvårdslagen. Han har också 
i strid med naturvårdslagens bestämmelser utan tillstånd av myndigheterna 
importerat fågelägg, fåglar eller djur i punkterna 7, 8 och 11. Han har därtill i 
strid med Cites-förordningens och naturvårdslagens bestämmelser innehaft, 
importerat, exporterat och bytt fågelägg, uppstoppade eller nedfrusna fåglar 
och djur utan tillstånd eller intyg från myndigheterna i punkterna 5, 10, 13, 15 
och 17. 

- har utan av myndigheterna utfärdat tillstånd haft i sin besittning eller 
importerat de i punkterna 1, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18 och 19 nämnda äggen, 
uppstoppade eller nedfrysta fåglarna och djuren i strid med naturvårds la gens 
bestämmelser samt i punkterna 7, 10 och 13 i strid med Cites-förordningen 
samt naturvårdslagens bestämmelser. 11111 verksamhet har som en helhet varit 
kommersiell. 

På ovan nämnda grunder är det fråga om ett fortgående naturskyddsbrott, som 
innefattar naturskyddsbrott i punkterna 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 , 13, 15 och 17 samt 
naturskyddsförseelser i punkterna 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 och 19. 
N aturskyddsbrotten och -förseelserna har begåtts 7.2.1999-8.11.2011. - har 
begått gärningarna före 6.2.2002 som ung person. 

Straff mätning 

- har tillräknats ett enda fortgående brott som innefattar såväl 
naturskyddsbrott som naturskyddsförseelser. Gärningshelheten är allvarlig, 
eftersom äggen har samlats in under flera års tid och även på flera 
naturskyddsområden. - har med sin utbildnings bakgrund och sitt starka 
intresse för fåglar varit medveten om sin verksamhets inverkan på 
fågelbeståndet samt att verksamheten har varit olaglig. I straffrnätningen bör 
dock beaktas att utredningen av brotten har inletts under hösten 2011 och att ä 
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rendet således har handlagts i nästan fem år. Hovrätten godkänner tingsrättens 
motiveringar angående straffmätningen och konstaterar med hänsyn till 
ändringarna i tillräknandet att det . ådömda fängelsestraffet bör höjas till 
ett år fyra månader. Från fängelsestraffet ska avräknas den tid - har varit 
frihetsberövad. 

F örverkandepåföljder 

Konfiskation av brottsföremålet 

I enlighet med naturvårdslagens 59 § döms . att till staten förverka 
föremålen (fågeläggen, de uppstoppade eller nedfrusna fåglarna och djuren 
samt övrigt material) i de ovan tillräknade åtalspunkterna. 

Konfiskation av hjälpmedel vid brott 

Enligt stra~gens 10 kapitel 4 § 2 momentet 2 punkten kan förverkande 
beslutas också i fråga om föremål som har ett nära samband med ett uppsåtligt 
brott som behandlas i rättegång, när föremålet uteslutande eller huvudsakligen 
har anskaffats eller tillverkats med tanke på ett uppsåtligt brott eller till sina 
egenskaper är särskilt lämpade för begående av ett uppsåtligt brott Enligt 3 
momentet skall vid prövningen av om det är nödvändigt att döma föremål eller 
egendom förverkade särskild uppmärksamhet fästas vid förebyggandet av nya 
brott. 

Hovrätten konstaterar att det har visats att det finns en svart marknad för fåglar 
och fågelägg och att värdet för sällsynta exemplar kan vara högt. Det har i 
ärendet blivit utrett att - har idkat byteshandel och att verksamheten har 
varit kommersiell. De i de helt eller delvis förkastade åtalspunkterna nämnda 
fageläggen, uppstoppade eller nedfrusna fåglarna jämte deras etiketter har ett 
klart samband med de övriga tillräknade punkterna och har varit en del av 
11111 omfattande samling. Det finns en risk för att exemplaren kan användas 
vid begåendet av nya brott, eftersom etiketterna innehåller exakta uppgifter om 
var fageläggen kan plockas och exemplaren kunde också fungera som vederlag 
i samband med ny byteshandeL Således bör även de resterande fågeläggen, 
uppstoppade och nedfrusna fåglarna samt samtliga etiketter (11111 blåa 
mappar) förverkas till staten i enlighet med stadgandena om hjälpmedel vid 
brott. Med beaktande av att fågeläggen på denna grund blir förverkade, finns 
ingen orsak att närmare yttra sig om det sekundära förverkandeyrkandet enligt 
jaktlagens stadganden. Beslagen förblir i kraft tills fOrverkandepåföljden 
verkställs eller något annat bestäms om saken. 

Värdekonfiskation 

Enligt naturvårdslagens 59 § ska dessutom det värde som ett fridlyst djur har 
som representant för sin art dömas förverkat, med beaktande av de riktgivande 
värdena, som miljöministeriet har fastställt. Enligt 10 § i miljöministeriets 
förordningen motsvarar värdet på en unge som lämnat boet det riktgivande 
värdet på en vuxen individ. I övrigt motsvaras en vuxen individ hos fåglarna 
av ägg i boet eller en eller flera ungar i boet. I fråga om fjällvråken och 
pilgrimsfalken är värdet på ett enstaka ägg eller en enstaka unge detsamma 
som det riktgivande värdet på en vuxen individ. 

Naturvårdslagens stadganden om värdekonfiskation måste alltid dömas vid 
sidan av förverkandet av brottsredskapen och -objekten, då någon har gjort sig 
skyldig till naturskyddsbrott eller -förseelse. Den fmska 
värdekonfiskationsbestämmelsen är unik (se exempelvis svenska miljöbalken 
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och brottsbalken angående förverkande) och bygger på en speciell 
konstruktion, där såväl föremålet som värdet förverkas till staten . • har 
hävdat att värdekonfiskationen är en form av förbjuden dubbelbestraffning. 

Värdekonfiskationen har varit inskriven redan i den gamla naturvårdslagen 
och den har ansetts vara lagenlig i samband med beredningen av den 
nuvarande naturvårdslagen. Bestämmelsen har inte heller påverkats av vårt 
tillträde i Europeiska unionen. Det bör noteras att stadgandena angående 
konfiskation av brottsredskap och-föremål är uppbyggda kring tanken att 
föremålet för brottet inte kan lämnas oförverkat, ifall man har i sin besittning 
något som enligt lagbestämmelserna kräver ett undantagstillstånd. 
Konfiskationsbestämrnelserna har också ett nära samband med förhindrande 
av nya brott. Naturvårdslagens bestämmelse om värdekonfiskation kan istället 
likställas med en skadeståndsrättslig följd, fastän den till sin natur är 
straffrättslig. Svaranden är skyldig att ersätta staten och det allmänna den 
skada på naturen som han I hon har gjort. Syftet med värdekonfiskation är att 
effektivera följande av lagen och uppmärksamma de samhälleliga kostnaderna 
i samband med naturskyddsbrott. 

Hovrätten konstaterar att värdekonfiskationen endast är tillämplig på 
tillräknade brott. Värdekonfiskationsbestämmelsen är absolut och det finns 
inga undantag stipulerade angående exempelvis ägg, som har plockats i 
utlandet eller gamla äggsamlingar. Bestämmelsen gör inte heller någon 
skillnad mellan tomma ägg och ägg med embryo i. Hovrätten godkänner 

arbete vad beträffar sammanställningen av fågeläggen och 
indelningen i enstaka ägg eller kullar, på vilket äggens värde har räknats ut. 

Värdet som ska förverkas till staten uppgår till: 

bilaga Al 76.852 euro (åtalspunkt 1) 
bilaga A3 3.093 euro (åtalspunkt 3) 
bilaga B 1 7 .118 euro (åtalspunkt 4) 
bilaga B2 51.323 euro (åtalspunkt 5) 
bilaga B4 89.073 euro (åtalspunkt 6) 
bilaga Dl 891 euro (åtalspunkt 7) 
bilagå D2 420 euro (åtalspunkt 7) 
bilaga El 163.245 euro (åtalspunkt 8) 
bilaga E2 19.865 euro (åtalspunkt 9) 
bilaga E3 40.302 euro (åtalspunkt 10) 
bilaga Fl 18.455 euro (åtalspunkt 11) 
bilaga F2 5.590 euro (åtalspunkt 12) 
bilaga F3 5.887 euro (åtalspunkt 13) 
bilaga H 1 11.237 euro (åtalspunkt 14) 
bilaga H2 16.907 euro (åtalspunkt 15) 
bilaga H3 1.200 euro (åtalspunkt 15) 
bilaga Il 21.755 euro (åtalspunkt 16) 
bilaga 12 25.847 euro (åtalspunkt 17) 
bilaga 14 2.052 euro (åtalspunkt 18) 
vesslorna 68 euro (åtalspunkt 19) 

Sammanlagt: 561.180 euro 

Jämkning av värdekonfiskationen 

Domstolen har getts möjlighet att jämka förverkandepåföljden bland annat om 
det med hänsyn till brottets och föremålets eller egendomens art, svarandens 
ekonomiska ställning samt övriga omständigheter vore oskäligt att döma ut 
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förverkandepåföljden (strafflagen 10 kapitel 10 § 1 mom. 3 punkten). 

Vid bedömningen av huruvida det finns skäl att jämka förverkandepåföljden 
måste dels beaktas att det i detta fall har varit fråga om ett uppsåtligt brott, som 
har varat en lång tid och som allvarligt har kränkt naturskyddsvärden. 111111 
verksamhet har som en helhet även haft kommersiella drag. I värderingen ska 
dock också beaktas att . har gjort en del av gärningarna som Wlg person 
samt hans personliga omständigheter, som har påverkat samlandet 
(psykologutlåtande, skriftligt bevis 65). Till sin verkan måste 
värdekonfiskationen också jämställas med straff och den skulle i detta fall ha 
en ruinerande verkan. Med hänsyn till dessa omständigheter samt att 111111 
samling som en helhet har förverkats till staten samt att den förmodligen kan 
användas i vetenskapligt syfte i framtiden föreligger det skäl att jämka det 
annars annars oskäliga slutresultatet. Hovrätten jämkar värdekonfiskationen 
till 250.000 euro, vilket belopp . åläggs ersätta staten. 

Kvarstad 

Hovrätten godkälUler tingsrättens motiveringar angående kvarstaden 
(Österbottens tingsrätts beslut 28.5.2012 nr !ml tingsrättens dom sidan 59). 
Kvarstaden ska hållas i kraft för att säkerställa betalningen av 
värdekonfiskationen. Verkställigheten ska sökas inom tre månader från 
hovrättens avgörande. 

Rättegångskostnader 

Med beaktande av slutresultatet förkastas !ml yrkanden angående 
rättegångskostnader. 

Bevisnings kostnader 

• åläg~taten bevisnin~ma i hovrätten med 708,78 euro 
(vittnena---och--

Domslutet på skild blankett. 
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Vasa hovrätt Domslut -Ärendenummer 
01.07.2016 -

Svarande --.. -~ 
Förkastade åtal 

Tillräknat brott 

Straffpåföljder 

Ändringar till tingsrättens dom: 

2. N aturskyddsförseelse (delgärning) 08.11.2011 

1. Naturskyddsbrott och-förseelse begånget delvis som ung person 
(delgärningar 1, 3-19) 07.02.1999- 08.11.2011 
Tillräknandet har ändrats. Inga ändringar i tillräknandet av punkt 20 
(tingsrättens tillräknade punkt 4, skjutvapenförseelse ). 
Strafflagen 48 kap. 5 § 
Naturvårdslag 39 § 1 
Naturvårdslag 49 § 2 
Naturvårdslag 44 § 
Naturvårdslag 58 § 2 
Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter 
genom kontroll av handeln med dem 8 art. 
Naturvårdslag 45 § 
Strafflagen 6 kap. 8 § 1 I 1 

Gemensamt straff 
Tillräknade brott 1, 20 
Fängelse i 1 år 4 månader 
Tiden för frihetsberövande är 8. - 9.11.2011och7. - 10.2.2012 
Fängelsestraffet är villkorligt. 
Prövtiden har börjat den dag tingsrätten meddelat dom och upphör 20.2.2017 
Det kan bestämmas att ett villkorligt straff ska verkställas, om den dömde 
under prövotiden begår ett brott för vilket han/hon döms till ovillkorligt 
fängelse och för vilket åtal har väckts inom ett år efter prövotidens utgång. 

Övriga straffrättsliga påföljder 

Övriga utlåtanden 

Fågeläggen, fåglarna, djuren och övriga naturalier i bilagorna A2, A3, B3, B4, 
B5, B6, B7, E2, E3, E4, E5, F2, F3, F4, 13och14 samt vesslorna döms 
förverkade till staten i sin helhet. Beslagen 9010/R/4861111/KEY/3, 
9010/R/4861/11/KEY/4 och 9010/R/4861/11/KEY/7 förblir i kraft tills 
förverkandepåföljden verkställs eller något annat bestäms om saken. 

NaturvårdslageJ?.J9 §och strafflagen 10 kap. 4 § 

Österbottens tingsrätts beslut 28.5.2012 m- i ärendet
gällande skingringsförbud och kvarstad hålls i kraft tills ersättningarna har 
betalats eller utmätning i laga ordning har fastställts. 
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Tvångsmedelslagen 6 kap. 7 § och 11 kap. 6 § 

Hovrätten har gjo1t tillägg i förverkandepåföljderna och ändrat grunderna för 
värdekonfiskationen, fastän värdet har förblivit det samma. 

I övrigt har tingsrättens avgörande inte ändrats. 

Utlåtanden som gäller rättegång i hovrätten -•11111 • åläggs ersätta staten bevisningskostnadema i hovrätten 
med 708,78 euro. 

11111 yrkanden angående rättegångskostnader förkastas. 



Ändringssökande 

Ärendet har avgjorts av: 

Beredare: 

Avgörandet är enhälligt. 
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Ändring i detta avgörande får sökas hos högsta domstolen genom besvär 
endast om högsta domstolen på de särskilda skäl, som framgår av bifogade 
besvärsanvisning, meddelar besvärstillstånd. I besvärsanvisningen nämnd tid 
för ansökan om besvärstillstånd och för anförande av besvär utgår 30.8.2016. 

Hovrättslagmannen Robert Liljenfeldt 
Hovrättsrådet Antti Vaittinen 
Hovrättsrådet för viss tid Samuli Nyblom 

Fiskal Sandra Wallin 




