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På jakt i Finland
Finland är i syd-nordlig riktning 
omkring 1 200 kilometer långt och 

i öst-västlig riktning omkring 600 kilometer 
brett. Vårt land har en yta på 338 145 kva-
dratkilometer. Av den ytan upptar skogarna 
69 procent, jordbruksmarken 8 procent, övriga 
landområden 13 procent och sjöar och andra 
vattenområden 10 procent. Den sydligaste 
delen av skogarna ingår i lövskogszonen, 
huvuddelen i barrskogszonen och de nordli-
gaste delarna i tundrazonen.

Vattendragen i Finland är mycket talrika, 
enbart sjöarna är 188 000 till antalet. Den 
vackra skärgården utanför kusterna mot havet 
är rik på öar, holmar och skär. Sammanlagt 
81 000 öar och holmar räknar man med i Fin-
ska vikens och Bottniska vikens skärgårdar.

På grund av vårt lands nordliga läge och 
genom att landet är så långsträckt varierar 
viltets livsmiljöer mycket från område till 
område. Den karga naturen och stränga vin-
tern erbjuder relativt få viltarter drägliga för-
hållanden. Därför stannar också vilttätheten 
betydligt under tätheten i exempelvis Mellan-
europa. Särskilt småviltstammarnas storlek kan 
variera kraftigt från år till år.

Till våra viktigaste viltarter räknas tjäder, 
orre, järpe, ringduva, dalripa, skogshare, fält-
hare, älg och vitsvanshjort samt bland sjöfåg-
larna gräsand. Till det pälsvilt som jagas hör 
räv, mårdhund, mink, bäver och mård. Av de 
stora rovdjuren jagas björn, lodjur och varg 
med dispens för att förebygga skador och i 
syfte att vårda stammarna. 

I Finland finns det över 300 000 jägare som 
årligen betalar jaktvårdsavgift (= jaktkort). Av 
dessa jägare är andelen kvinnor fem procent. 
Sex procent av medborgarna i vårt land inne-
har jaktkort. I relation till antalet invånare har 
Finland därför mest jägare i hela Europa.

För att kunna jaga 
i Finland krävs 
att jägaren skaffar 

l	 ett	finskt	jaktkort
l	 jakträtt	eller	ett	av	markägaren	eller	
	 jakträttens	innehavare	beviljat	
	 jakttillstånd
l	 rätt	att	inneha	skjutvapen
l	 vid	jakt	på	hjortdjur	och	björn	ett	intyg		
	 över	avlagt	skjutprov	
l	 för	visst	vilts	del	jaktlicens	eller	dispens

Jaktkort
Var och en som bedriver jakt skall för 
varje jaktår betala jaktvårdsavgift till 

staten. Kvittot för betalning av denna avgift 
tjänar samtidigt som jaktkort för jaktåret ifrå-
ga. Jaktvårdsavgiftens storlek fastställs årligen 

i statsbudgeten men har under de senaste åren 
varit 30 euro. Den som vill betala jaktvårds-
avgift skall dessförinnan ha avlagt jägarexa-
men. För finska medborgare har avläggandet 
av jägarexamen varit obligatoriskt ända sedan 
år 1964. 

Utländsk jägare skall för att få finskt jaktkort 
förete i sitt hemland gällande jaktkort eller 
annan tillförlitlig utredning över att han/hon 
har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. Dessa 
handlingar uppvisas för funktionär inom jakt-
vårdsföreningen. Efter att ha granskat doku-
menten beställer funktionären från jägarregist-
ret ett inbetalningskort för jaktvårdsavgiften 
för personen ifråga. Efter betalning fungerar 
kortet som jaktkort. Om utlänningen ifråga 
inte kan uppvisa en tillförlitlig utredning över 
sin rätt att bedriva jakt skall han/hon avlägga 
finländsk jägarexamen. Jaktvårdsföreningarna 
arrangerar examenstillfällen. Dessa är avgifts-
belagda. I praktiken är det bäst att låta den 
finländska jaktvärden på förhand sköta de 
åtgärder anskaffandet av jaktkortet förutsätter.

Jaktkortet är i kraft ett jaktår. Detta börjar 
den 1 augusti och slutar den 31 juli följande 
kalenderår. I jaktvårdsavgiften ingår en jägar-
försäkring, som ersätter av skjutvapen förorsa-
kad personskada under jakt. Försäkringen är i 
kraft så länge jaktkortet gäller i Finland samt 
under jaktresor till andra nordiska länder och 
EU-länder som varar högst 60 dagar.

Jakträtt
I Finland tillkommer jakträtten 
markägaren, som kan arrendera ut 

sin jakträtt. Av vårt lands skogs-, åker- och 
insjöarealer ägs 65 procent av privata perso-
ner. De land- och vattenområden de äger är 
oftast små, vanligen 5–200 hektar. Jägarna 
har grundat jaktföreningar och arrenderat 
områden för att bedriva jakt och viltvård. 
Målet är att bilda tillräckligt stora och sam-
manhängande jaktområden i synnerhet för 
jakt på hjortdjur. Det finns numera över 4 
000 jaktföreningar i vårt land och de jakt-
marker de disponerar uppgår vanligen till 
mellan 2 000 och 10 000 hektar. Förening-
arna sörjer för jakten och viltvården inom 
sina områden och organiserar också över-
vakningen av jakten. 

Staten äger omkring 25 procent av arealen 
i vårt land. Statens marker är huvudsakligen 
belägna i de östra och norra delarna av landet. 
Inom största delen av statens marker ansvarar 
Forststyrelsen för nyttjandet av jakträtten och 
för viltvården.

Jakttillstånd

Jakt kan bedrivas också utan att inne-
ha på markägande eller arrendeavtal 

grundad jakträtt. I detta fall förutsätts att jäga-
ren får jakttillstånd av jakträttens innehavare. 
Jakttillstånd inom land- och vattenområden 
ges eller säljs av respektive markägare eller 
jaktförening (innehavare av jakträtten). 

Forststyrelsen säljer säsongstillstånd för 
småviltsjakt på statens marker och kortfristiga 
småviltstillstånd som är giltiga mellan 1–7 
dygn. Småviltstillstånd säljs antingen för allt 
småvilt eller för annat vilt än skogshönsfågel. 
Småviltstillstånden är personliga. Jakttillstån-
det har en kvot som anges i form av bytes-
poäng. Forststyrelsen säljer även tillstånd för 
älgjakt till jaktsällskap och personliga björn-
jaktstillstånd. Försäljningen av jakttillstånd 
på statens marker börjar under försommaren. 
Försäljningen av de kortfristiga småviltstill-
stånden är fördelad till juni och augusti. Det 
är bäst att kontrollera exakta datum på Forst-
styrelsens Internettjänst.

Den som har för avsikt att bege sig på jakt-
resa till Finland gör klokt i att redan i sitt hem-
land utreda hur och för vilket område han/hon 
kan få jakttillstånd. Säkrast lyckas detta via 
bekanta i Finland. Storleken på avgifterna för 
jakttillstånd fastställs av jakträttens inneha-
vare. I regel är tillstånden förbundna med en 
fångstkvot som inte får överskridas. Avgifterna 
för tillståndet varierar mycket beroende på den 
art jakten gäller och området.

Bestämmelserna för 
införsel och innehav 
av vapen

En utländsk jägare kan vid jakt i Fin-
land använda antingen sina egna 

vapen eller låna den för jakten nödvändiga 
utrustningen av sin finländska jaktvärd. 
Bestämmelserna om införsel av skjutvapen 
varierar beroende på från vilket land den 
utländska jaktgästen kommer.

Införsel av egna skjutvapen 
och patroner
Ett i Norge, Sverige eller Danmark beviljat 
innehavstillstånd berättigar till införsel av 
vapnet ifråga och en behövlig mängd patro-
ner samt till att inneha dem här i högst tre 
månader. Förutsättningen för införseln är 
deltagande i ett skytte- eller jaktevenemang, 
som skall kunna verifieras, tex genom en 
inbjudan. 

Om jaktgästen kommer från någon annan 
medlemsstat i Europeiska unionen är det 
enklaste sättet för införsel av skjutvapen att 
göra det med stöd av ett europeiskt skjutva-
penpass. Innehavaren av dokumentet ifråga 

Lånande av skjutvapen 
av finländsk person
Polismyndighet i Finland kan med samtycke av 
skjutvapnets finländska tillståndshavare med-
dela den utländska personen en parallell inne-
havsrätt till skjutvapnet (parallelltillstånd). För 
att få parallelltillståndet skall den utländska 
personen visa upp av myndigheten i bosätt-
ningslandet givet tillstånd till vapeninnehav. 
Därtill skall han ge en skriftlig utredning över 
sin avsikt att inneha skjutvapen i Finland. Om 
parallelltillstånd kan ansökas av polisinrätt-
ningar i Finland eller av särskilda skäl av Fin-
lands representationer i utlandet.

Finländsk person kan låna skjutvapen till 
utlänning om denna innehar dokument som 
berättigar honom att inneha skjutvapen i Fin-
land. Här avsedda dokument är antingen i Fin-
land meddelat innehavstillstånd för skjutvapen 
eller i någon av medlemsstaterna i Europeiska 
unionen beviljat europeiskt skjutvapenpass 
eller i Danmark, Norge eller Sverige meddelat 
innehavstillstånd för skjutvapen. Utlånas får 
dock inte annat än motsvarande eller ofarli-
gare skjutvapen än det vapen utlänningen själv 
har rätt att inneha.

Den som har fyllt 18 år och har rätt att 
inneha skjutvapen får överlåta skjutvapnet för 
användning under hans direkta övervakning, 
om han effektivt kan övervaka och handleda 
den som använder vapnet så att användningen 
inte medför fara.

Skjutprov
Av jägare som har för avsikt att jaga 
hjortdjur eller björn med räfflat kulva-

pen fordras avläggande av ett skjutprov, som 
ordnas av jaktvårdsföreningarna särskilt under 
sommaren och i början av hösten. Skjutproven 
är offentliga tillställningar. Över godkänt prov 
får skytten ett intyg som är i kraft tre år från 
provets avläggande.   

Utländsk person behöver inte avlägga fin-
ländskt skjutprov ifall han/hon har ett gällande 
intyg över motsvarande skjutprov i annat land 
eller att personen ger jaktvårdsföreningen en 
utredning över att han/hon i sitt hemland har 
rätt att jaga vilt av motsvarande storlek. 

Skjutprov av tre slag:  
1. Med prov i rådjursskytte avses ett skjut-
prov för jakt på rådjur; 
2. Med prov i älg- och hjortskytte avses ett 
skjutprov för jakt på älg, vitsvanshjort, kron-
hjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort; 
3. Med prov i björnskytte avses ett skjutprov 
för jakt på björn.

Handlingar som krävs
Före skjutprovet ska skytten för övervakaren 
av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det 

får till Finland överföra och föra in ett i pas-
set antecknat skjutvapen som lämpar sig för 
att användas vid jakt och hör till kategori C 
eller D enligt vapendirektivet samt patroner 
som lämpar sig för vapnet. Innehavaren av 
skjutvapenpasset skall dessutom ha en skrift-
lig inbjudan eller någon annan tillförlitlig 
utredning, av vilken framgår att överföringen 
eller införseln är nödvändig för deltagande i 
ett jaktevenemang. Det europeiska skjutva-
penpasset skall medföras när skjutvapnet och 
patronerna bärs eller transporteras.

Det andra alternativet för införsel av 
skjutvapen och patroner till Finland är ett 
privat införseltillstånd, som berättigar till att 
inneha ovannämnda föremål. Villkoret för att 
erhålla av finländsk polismyndighet beviljat 

privat införseltillstånd är att den utländska 
personen visar upp ett intyg till polisen som 
utfärdats av bosättningslandets myndighet, 
av vilket framgår att han i det landet har rätt 
att inneha skjutvapnet ifråga. Privat införsel-
tillstånd meddelas för högst tre månader. Det 
privata införseltillståndet gäller för införsel 
av skjutvapen och patroner till Finland från 
såväl Europeiska unionen som från länder 
utanför Europeiska unionen.

Det tredje alternativet är att polismyn-
digheten i Finland beviljar innehavstillstånd 
för det vapen som skall införas. Person som 
är bosatt i annan medlemsstat i EU och har 
beviljats tillstånd för innehav av skjutvapen i 
Finland skall ofördröjligen meddela detta till 
vederbörande myndighet i bosättningslandet.
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Införsel från länder utanför EU
På djur som införs från länder utanför EU 
görs alltid (med några undantag) en veteri-
närmedicinsk gränskontroll. Vid transport av 
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte görs 
besiktningen av tullmyndigheten som del i tul-
lövervakningen vid godkända ankomstplatser. 
En utländsk person skall försäkra att hunden 
kan återvända till hemlandet efter jaktresan.  
Tilläggsinformation: kolmasmaa@evira.fi.

Vid jakt är det förbjudet 
att använda
l	 sprängladdningar	
l	 gifter	och	förgiftade	beten	eller	beten	som	
	 innehåller	ett	bedövande	ämne	
l	 elektriska	anordningar	som	kan	bedöva	
	 eller	döda	
l	 konstgjorda	ljuskällor	och	för	nattskytte	
	 avsedda	siktanordningar,	vilka	elektro-
	 niskt	förstorar	eller	förändrar	bilden	
l	 speglar	och	andra	bländande	föremål	
l	 fågellim	och	fågelnät	
l	 automatiska	vapen	och	sådana	halv-
	 automatiska	vapen,	vilkas	magasin	kan	
	 laddas	med	mera	än	två	patroner	
l	 gasning	eller	utrökning	
l	 levande	djur	som	lockbete	
l	 gropar	och	snaror,	som	har	försetts	med	
	 skjutvapen	eller	spjut	eller	något	annat	
	 härmed	jämförbart	redskap	samt	andra	
	 motsvarande	fångstanordningar	som	är	
	 farliga	för	människor	eller	husdjur	
l	 saxar	som	inte	dödar	omedelbart	
l	 blyhagel	vid	jakt	på	sjöfågel.	
l	 Dessutom	finns	det	ett	antal	bestämmel-
	 ser	om	andra	fångstmetoder	eller	
	 -redskap,	som	gäller	för	vissa	viltarter.	
	 Det	är	skäl	att	göra	klart	för	sig	vad	
	 dessa	bestämmelser	innehåller	innan	
	 jakten	inleds.

Annat att beakta 
Alla de skyldigheter och begränsningar 
som gäller för finländska jägare gäller 

också för utländska jägare. Dessutom är det 
bra att på förhand göra sig förtrogen med alle-
mansrätten och de begränsningar som gäller 
för camping, uppgörande av eld samt för att 
röra sig på främmande mark. 

På senhösten är det ofta köldgrader och 
snö på marken i vårt land. Därför är det klokt 
att ta med i bagaget tillräckligt varma och 
väderbeständiga klädesplagg. Vid jakt på 
hjortdjur skall jägarna använda röd eller 
orange huvudbonad samt väst, rock eller 
motsvarande plagg av liknande färg.

Finlands viltcentral
Fantsvägen 13–14 
00890 Helsingfors 
Tfn +358 29 431 2001 
Fax +358 9 2727 8130
Internet: www.riista.fi

Forststyrelsen 
PB 94 
01301 Vanda 
Tfn +358 20 564 100 
Fax +358 20 564 4234
Internet: www.metsa.fi

kommande årets jaktkort som skytten har beta-
lat avgiften för samt på yrkan bevisa sin iden-
titet. Därtill ska skytten före skjutprovet för 
övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt 
innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen 
som skytten använder vid skjutprovet. 

Målfiguren och sättet 
att avlägga provet 
Som målfigur i rådjursprovet samt i älg- och 
hjortprovet används en målfigur med ett träff-
område vars diameter är 23 centimeter och i 
björnprovet en målfigur med ett träffområde 
vars diameter är 17 centimeter. 

Provet avläggs genom att skytten skjuter 

fyra skott, enbart mot en stillastående målfi-
gur, i valfri stående, sittande eller knästående 
ställning på 75 meters avstånd. Tid ges 90 sek-
under för de fyra skotten räknat från avlossan-
det av det första skottet. Skytten får använda 
stöd, men vapnet får inte låsas mekaniskt vid 
underlaget. Vid samma skjutprov får en skytt 
ha högst fem försök. 

Godkännande och avgifter 
Skjutprovet godkänns om alla fyra skott i 
skottserien åtminstone rör vid träffområdets 
yttre kant. Ett godkänt björnprov motsvarar 
ett rådjursprov samt ett älg- och hjortprov. 
Ett godkänt älg- och hjortprov motsvarar 

ett rådjursprov. För skjutprov debiteras en 
avgift om 20 euro per provomgång. 

Jaktlicens och dispens
I vårt land kan jakt bedrivas på 34 
däggdjursarter och 26 fågelarter. För 

jakten på vissa arter – i första hand högvilt 
– finns det noggrannare bestämmelser och 
jakten förutsätter en särkild jaktlicens eller 
dispens. 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet gör 
årligen för Jord- och skogsbruksministeri-
ets räkning en uppskattning av storleken på 
stammarna av vissa viltarter. Utgående från 
uppskattningen ger ministeriet årligen förord-
ningar om  jaktlicencer och dispenser. Jaktli-
censerna och dispenserna beviljas av Finlands 
viltcentral.

Införsel av hundar 
Införsel från EU-länder

ID-märkning
Ett djur måste vara ID-märkt med ett 
mikrochip eller en klart läsbar tatue-

ring. Från och med den 3.7.2011 är det endast 
mikrochip som godkänns som märkningsme-
tod.  Ett djur måste vara ID-märkt innan rabies-
vaccineringen.

Rabiesvaccination
Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies 
med ett inaktiverat vaccin som fyller den 
internationella standarden (WHO) och som 
innehåller minst en antigenenhet per dos. 
Vaccinering måste ges minst 21 dygn före 
införseln. När det gäller förnyad vaccina-
tion krävs ingen karenstid på 21 dygn om 
vaccinationen har getts innan den föregå-
ende vaccinationen slutat gälla. Veterinären 
noterar rabiesvaccinets sista giltiga datum i 
sällskapsdjurspasset.

Behandling mot echinococcos 
Hundar skall innan de anländer till Finland ha 
getts en lämplig dos av ett för denna djurart 
godkänt prazikvantel - eller epsiprantelin-
nehållande läkemedel mot bandmaskar som 
orsakar echinococcos. Veterinären antecknar 
om behandlingen mot echinococcos i säll-
skapsdjurspasset. Av hundar och katter krävs 
inte bandmasksmedicinering, om djuret införs 
direkt från Norge, Storbritannien, Irland eller 
Malta.

Pass för sällskapsdjur
Djuret måste åtföljas av ett intyg (s.k. pass 
för sällskapsdjur) där det finns uppgifter om 
djurets identifiering samt en veterinärs anteck-
ning om giltig rabiesvaccination och behand-
ling mot echinococcos.

Jord- och 
skogsbruksministeriet 
PB 30
00023 Statsrådet
Tfn +358 2951 6001
Fax +358 9 1605 4202
Internet: www.mmm.fi

Ytterligare information: 
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Art Vetenskaplig Finska Engelska Tyska

gräsand Anas platyrhynchos heinäsorsa mallard Stockente
kricka Anas crecca tavi teal Krickente
årta Anas querquedula heinätavi garganey Knäkente
bläsand Anas penelope haapana wigeon Pfeifente
stjärtand Anas acuta jouhisorsa pintail Spiessente
skedand Anas clypeata lapasorsa shoveler Löffelente
brunand Aythya ferina punasotka pochard Tafelente
vigg Aythya fuligula tukkasotka tufted duck Reiherente
knipa Bucephala clangula telkkä goldeneye Schellente
alfågel Clangula hyemalis alli long-tailed duck Eisente
småskrake Mergus serrator tukkakoskelo red-breasted merganser Mittelsäger
storskrake Mergus merganser isokoskelo goosander Gänsesäger
ejder Somateria mollissima haahka common eider Eiderente
söthöna Fulica atra nokikana coot Blasshuhn
grågås Anser anser merihanhi greylag goose Graugans
sädgås Anser fabalis metsähanhi bean goose Satgans
kanadagås Branta canadensis kanadanhanhi canada goose Kanada-gans
morkulla Scolopax rusticola lehtokurppa woodcock Waldschnepfe
orre Tetrao tetrix teeri black grouse Birkwild
järpe Bonasa bonasia pyy hazel grouse Haselwild
tjäder Tetrao urogallus metso capercaillie Auerwild
dalripa Lagopus lagopus riekko willow grouse Schneehuhn
fjällripa Lagopus mutus kiiruna ptarmigan Alpenschneehuhn
rapphöna Perdix perdix peltopyy partridge Rebhuhn
fasan Phasianus colchicus fasaani pheasant Fasan
ringduva Columba palumbus sepelkyyhky wood pigeon Ringeltaube
kanin Lepus cuniculus villikani rabbit Kaninchen
skogshare Lepus timidus metsäjänis mountain hare Schneehase
fälthare Lepus europaeus rusakko brown hare Feldhase
ekorre Sciurus vulgaris orava red squirrel Eichhörnchen
europeisk bäver Castor fiber euroopanmajava European beaver europäischer Biber
kanadensisk bäver Castor canadensis kanadanmajava Canadian beaver kanadischer Biber
nutria Myocastor coypus rämemajava nutria Nutria
bisamråtta Ondatra zibethica piisami muskrat Bisamratte
räv Vulpes vulpes kettu red fox Fuchs
i farm uppfödd fjällräv Alopex lagopus tarhattu naali blue fox Blaufuchs
tvättbjörn Procyon lotor pesukarhu raccoon Waschbär
mårdhund Nyctereutes procyonoides supikoira raccoon dog Marderhund
utter Lutra lutra saukko otter Fischotter
mink Mustela vison minkki American mink Mink
iller Mustela putorius hilleri polecat Iltis
grävling Meles meles mäyrä badger Dachs
mård Martes martes näätä pine marten Marder
hermelin Mustela erminea kärppä ermine Hermelin
gråsäl Halichoerus grypus halli grey seal Kegelrobbe
östersjövikare Pusa hispida botnica itämerennorppa ringed seal Ringelrobbe
knubbsäl Phoca vitulina kirjohylje harbour seal Seehund
vildsvin Sus scrofa villisika wild boar Schwarzwild
mufflon Ovis musimon mufloni mufflon Muffelwild
älg Alces alces hirvi moose Elch
kronhjort Cervus elaphus saksanhirvi red deer Rotwild
vitsvanshjort Odocoileus virginianus valkohäntäpeura white-tailed deer Weisswedelwild
dovhjort Dama dama kuusipeura fallow deer Damwild
sikahjort Cervus nippon japaninpeura sika deer Sikawid
skogsvildren Rangifer tarandus fennicus metsäpeura wild forest reindeer Waldren
rådjur Capreolus capreolus metsäkauris roe deer Rehwild
järv Gulo gulo ahma wolverine Vielfrass
lodjur Lynx lynx ilves lynx Luchs
brunbjörn Ursus arctos karhu brown bear Bär
varg Canis lupus susi wolf Wolf

Art Område Jakttider Almänna krav 
på skjutvapen

Änder *1 Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R1, S, B
Sjöfåglar *2 Hela landet 1.9.–31.12. R1, S, B
Guding Hela landet 1.6.–31.12. R1, S, B
Åda och unge Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R1, S, B
Sothöna Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R1, S, B
Grågås Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R2, S, B
Sädgås Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R2, S, B
Kanadagås Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R2, S, B
Morkulla Hela landet 20.8. kl 12.00 –31.12. R1, S, B
Orre Hela landet 10.9.–31.10. R2, S, B
Hjärpe Hela landet 10.9.–31.10. R1, S, B
Tjäder Hela landet 10.9.–31.10. R2, S, B
Dalripa I landskapena Norra Savolax, Norra 

Karelen, Södra Österbotten, Mellersta 
Österbotten, Österbotten, Mellersta 
Finland, Norra Österbotten, Kajana-
land och Lappland

10.9.–31.10. R1, S, B

 Enontekis, Enare, Utsjoki 10. 9.–31.3. R1, S, B
Fjällripa Enontekis, Enare, Utsjoki 10.9.–31.3. R1, S, B
Rapphöna Ny, EF, Sa, Ös, SvÖ, Ul. 

Övriga delar med jv-distriktets tills
10.9.–31.10. R1, S, B

Fasan Hela landet 1.9.–28.2. (29.2.) R1, S, B
Ringduva Hela landet 10.8.–31.10. R1, S, B
Skogshare och fälthare Hela landet 1.9.–28.2. (29.2.) R2, S, B
Vildkaninen Hela landet 1.9.–28.2. (29.2.) R1, S, B
Ekorre Hela landet 1.12.–31.1. R1, S, B
Europeisk bäver Med Finlands viltcentrals tillstånd 20.8.–30.4. R3, S, B
Kanadensisk bäver Hela landet 20.8.–30.4. R3, S, B
Bisamråtta Hela landet 1.10.–19.5. R1, S, B
Räv, i farm uppfödd fjällräv, 
mårdhund och grävling

Hela landet Hela jaktåret. Hona med ungar får inte dödas 
1.5.–31.7.

R2, S, B

Mink, iller, Hela landet Hela jaktåret. Hona med ungar får inte dödas 
1.5.–31.7.

R1, S, B

Mård Hela landet 1.11.–31.3. R1, S, B
Hermelin Hela landet 1.11.–31.3. R1, S, B
Lodjur En strikt skyddad art. Endast med 

Finlands viltcentrals tillstånd
R3, S

Utter En strikt skyddad art. Endast med 
Finlands viltcentrals tillstånd

R2, S, B

Vikare Med Finlands viltcentrals tillstånd 16.4.–31.5. ja 1.9.–15.10. R3

Gråsäl Med Finlands viltcentrals tillstånd 16.4.–31.12. R3

Vildsvin Hela landet 1.6.–28.2. (29.2.). 
Hona med ungar får inte dödas.

R4

Mufflon Hela landet 1.9.–30.11. R3

Älg Med Finlands viltcentrals tillstånd Den sista lördagen i september –31.12. R5
Enontekis, Enares, Muonios och Utsjo-
kis: med Finlands viltcentrals tillstånd

1.–20.9. och 11.10.–30.11.

Vitsvanshjort Med Finlands viltcentrals tillstånd Den sista lördagen i september –31.1. R4
Skogsvildren Med Finlands viltcentrals tillstånd Den sista lördagen i september –31.1. R4
Dovhjort Med Finlands viltcentrals tillstånd Den sista lördagen i september –31.1. R4
Rådjur, bock Hela landet 1.9.–31.1. ja 16.5.–15.6. R3, S, B
Rådjur, get och killing Hela landet 1.9.–31.1. R3, S, B

Brunbjörn En strikt skyddad art. Endast med 
Finlands viltcentrals tillstånd

R5

Varg En strikt skyddad art. Endast med 
Finlands viltcentrals tillstånd

R3

Almänna krav på skjutvapen
R1 = E0 > 100 J,
R2 = kulans vikt > 2,5 g, E100 > 200 J,
R3 = kulans vikt > 3,2 g, E100 > 800 J,
R4 =  kulans vikt > 6,4 g, E100 > 2000 J / kulans vikt > 8 g, E100 > 1700 J,
R5 =  kulans vikt > 9 g, E100 > 2700 J / kulans vikt = 10 g, E100 > 2000 J,
S  =  hagelgevär
B  =  pilbåge som kräver en kraft ≥ 180 N (Jaktspets måste användas, armborst förbjuden.)

Jord- och skogsbruksministeriet  kan begränsa jakten.

*1) Gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, 
brunand, vigg och knipa. 

*2) Alfågel, stor- och småskrake 
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