
    

  

       
     

 

ANVISNING OM ANMÄLNINGSSKYLDIGHET I ANSLUTNING TILL 
JAKTLICENS PÅ HJORTDJUR SOM AVSES I 9 § JAKTFÖRORDNINGEN  

 

Licenshavaren ska underrätta jaktvårdsföreningen om jaktens utfall inom sju dygn efter det att de i 

jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden 

har börjat.  

Att bryta eller åsidosätta anmälningsskyldigheten är en jaktförseelse (se jaktlagens 74 § 2 mo-

mentet 6 punkten), för vilken man kan dömas till böter. 

I anmälan ska anges antalet fällda djur, djurens kön samt när och var djuren har fällts. Dessutom ska 

antalet fällda fullvuxna hjortdjur och kalvar anges samt till anmälan bifogas ett verifikat över att 

jaktlicensavgiften betalats.  

Det som är nytt jämfört med tidigare är, att man i anmälan måste ange platsen där djuren fällts, 

dvs. i praktiken koordinaterna.  

Det finns flera olika koordinatsystem i bruk. För att säkerställa att informationen om var djuren fällts 

effektivt kan användas till nytta för exempelvis forskning, skulle det vara viktigt, att de koordinater 

som anges i anmälan så långt som möjligt skulle vara i ett sammanhängande koordinatsystem. Fin-

lands viltcentral rekommenderar att koordinaterna anges i ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem.  

På webbplatsen Retkikartta.fi som upprätthålls av Forststyrelsen eller på Lantmäteriverkets Kart-

plats kan informationen fås i ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem eller konvertera koordinatsystem 

från GPS-mottagarna till plankoordinatsystemet. GPS-mottagare använder vanligtvis koordinatsy-

stemet WGS84.  

http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/ 

Platsen för koordinaten kan fås på Forststyrelsens Retkikartta.fi webbplats till exempel så att kartan 

zoomas till lämplig skala och att kursorns flyttas till den plats där älgen fälldes (bild 1).  

På Lantmäteriverkets Kartplats kan GPS-mottagarens koordinater konverteras till önskad ETRS-

TM35FIN-plankoordinatsystem med hjälp av konverteringsprogrammet. Genom att med fingerverk-

tyget klicka på kartan på önskad plats, visas koordinaterna överst på sidan till höger (bild 2).  

http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
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Figur 1. Bild från Retkikartta.fi webbplatsen. Flytta kursorn till önskad plats på skärmen och plocka ut ETRS-

TM35FIN-koordinaterna från kartans nedre kant. 

 

Figur 2. Bild från Lantmäteriverkets Kartplats webbplatsen 

Om du inte kan ange koordinaterna i ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystem, meddela på bytesmeddelande-

blanketten vilket koordinatsystem du använt.  


