Styrelsen för Finlands viltcentral har vid sitt möte 15.6.2011 med sitt beslut fastställt
stadgarna gällande förtjänsttecken för Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna enligt
följande:

SYMBOLER, PRESTATIONSMÄRKEN, DIPLOM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

1. SYMBOLER
1.1. Medlemsmärke
Jaktvårdsföreningen kan ge medlemsmärket till nya jägare som avlagt jägarexamen. De jägare som
redan tidigare har löst jaktkort men inte fått ett medlemsmärke kan lösa in ett sådant från
jaktvårdsföreningen.
1.2. Standarer
Finlands viltcentral med dess verksamhetsområden och jaktvårdsföreningarna kan dela ut sina egna
standarer i enlighet med de egna uppgjorda stadgarna.
Finlands viltcentrals allmänna standar kan delas ut av Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna
i enlighet med respektive styrelses beslut.
1.3. Finlands viltcentrals förtjänststandar
Finlands viltcentral kan dela ut sin förtjänststandar enligt eget initiativ. Finlands viltcentrals
förtjänststandar kan överlämnas till fysisk eller juridisk person såsom organisation, företag eller
annan motsvarande målgrupp som genom sin verksamhet på ett betydande sätt främjat hållbar
vilthushållning eller Finlands viltcentrals verksamhet. Förtjänststandarerna är numrerade.

2. DIPLOM OCH PRESTATIONSMÄRKEN
2.1. Diplom för avlagd jägarexamen
Diplom för avlagd jägarexamen kan tilldelas person som gått utbildningskursen för jägarexamen
och därefter avlagt jägarexamen. Diplomet ges av jaktvårdsföreningen.
2.2. Skjutprovets (hjortdjur) prestationsmärken (3 år, 5 år, 10 år, 20 år och 30 år)
Prestationsmärken för skjutprov (hjortdjur) kan inlösas från jaktvårdsföreningen av jägare som har
avlagt godkänt skjutprov för hjortdjur eller björn under tre, fem, tio, tjugo eller trettio på varandra
följande år.
Antalet horntaggar på märket visar antalet avlagda prestationer med undantag för tjugoårsmärket
som är ett försilvrat tioårsmärke och trettioårsmärket som är ett förgyllt tioårsmärke.

2.3. Prestationsmärken för skjutprov (björn) (5 år, 10 år och 20 år)
Prestationsmärken för skjutprov (björn) kan inlösas från jaktvårdsföreningen av jägare som har
avlagt godkänt skjutprov för björn under fem, tio eller tjugo på varandra följande år.
Färgen på prestationsmärket för skjutprov på björn visar antalet på varandra följande avlagda
prestationer. Tioårsmärket är ett försilvrat och tjugoårsmärket ett förgyllt femårsmärke.

3. DIPLOM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
3.1. Diplom för viltvård
Diplom för viltvård (storlek A4) kan beviljas fysisk person som på ett föredömligt sätt har verkat
viltvården till fromma.
Diplomet för viltvård beviljas av Finlands viltcentrals regionala viltråd.
Framläggande av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1.
3.2. Stora diplomet för viltvård
Stora diplomet för viltvård (storlek A3) kan beviljas till juridisk person såsom organisation, företag
eller annan motsvarande målgrupp som på ett föredömligt sätt har verkat viltvården till fromma.
Stora diplomet för viltvård beviljas av Finlands viltcentrals regionala viltråd.
Framläggande av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1.
3.3. Diplom för främjande av jakt och jaktkultur
Finlands viltcentrals regionala viltråd kan bevilja diplomet för förtjänstfull verksamhet för
främjande av jakt och jaktkultur.
Diplomet beviljas av Finlands viltcentrals regionala viltråd på förslag av jaktvårdsföreningen eller
av styrelsen för Finlands viltcentral.
3.4. Förtjänsttecknet för viltvård (orrmärket)
Förtjänsttecknet för viltvård kan beviljas fysisk person som på ett föredömligt sätt har verkat
viltvården till fromma.
Med förtjänsttecknet följer ett diplom.
Förtjänsttecknet för viltvård beviljas av Finlands viltcentrals regionala viltråd.
Framläggandet av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1.

3.5. Förtjänsttecknet i brons
Förtjänsttecknet kan beviljas fysisk person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för främjande av
hållbar vilthushållning.
Med förtjänsttecknet följer ett diplom.
Förtjänsttecknet beviljas av jaktvårdsföreningen.
Framläggande av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1.
3.6. Förtjänsttecknet i silver
Förtjänsttecknet kan beviljas fysisk person som inom jaktvårdsföreningens verksamhet eller genom
sina uppdrag har verkat på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt för främjande av hållbar
vilthushållning.
Med förtjänsttecknet följer ett diplom.
Förtjänsttecknet beviljas av det regionala viltrådet.
Framläggande av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1
3.7. Förtjänsttecknet i guld
Förtjänsttecknet kan beviljas fysisk person som under en längre tid verkat på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt och som även haft en allmän betydelse för främjande av hållbar vilthushållning.
Om personen ifråga tidigare har beviljats förtjänsttecknet i silver kan förtjänsttecknet i guld inte
beviljas om inte minst fem år förflutit sedan förtjänsttecknet i silver beviljades.
Av tjänsteman i Finlands viltcentrals tjänst förutsätts därtill att mottagaren av förtjänsttecknet varit i
Finlands viltcentrals eller tidigare Jägarnas Centralorganisation eller jaktvårdsdistriktets tjänst under
minst 20 år.
Med förtjänsttecknet följer ett diplom.
Förtjänsttecknet beviljas av styrelsen för Finlands viltcentral.
Årligen kan ett förtjänsttecken i guld beviljas per Finlands viltcentrals regionalkontors
verksamhetsområden. Dock kan per verksamhetsområde vars antal jägare överskrider 20 000, även
ett extra förtjänsttecken i guld utöver det årliga förtjänsttecknet i guld beviljas vartannat år.
Styrelsen för Finlands viltcentral kan därtill av särskilda skäl bevilja förtjänsttecken utöver ovan
nämnda kvot.
Framläggande av förslag sker enligt de allmänna bestämmelserna, se punkt 3.9.1.
Förslaget skall lämnas till beviljaren före utgången av december.

3.8. Storförtjänsttecken (förtjänsttecknet i guld med barrkvistar)
Storförtjänsttecknet kan beviljas fysisk person som minst tio (10) år tidigare beviljats
förtjänsttecknet i guld och som också därefter har verkat för främjandet av hållbar vilthushållning
på ett förtjänstfullt sätt som även haft allmän betydelse.
Storförtjänsttecknet kan samtidigt innehas av högst trettio (30) i livet varande mottagare av tecknet.
Med förtjänsttecknet följer ett diplom.
Storförtjänsttecknet beviljas av styrelsen för Finlands viltcentral.
Förslag om beviljande av storförtjänsttecken kan göras av ordförande för Finlands viltcentrals
styrelse och direktören för Finlands viltcentral. Förslaget skall riktas till styrelsen för Finlands
viltcentral och inlämnas skriftligt jämte motiveringar till Finlands viltcentrals huvudkontor före
utgången av december.
3.9. Allmänna bestämmelser vid förfarandet för beviljande av diplom och förtjänsttecken
3.9.1. Förslagsställare
Förslag om beviljande av diplom och förtjänsttecken kan ges av följande:
- Ordföranden för den beviljande organisationens styrelse och föredragande tjänsteman för
ifrågavarande förvaltningsorgan.
- Då jaktvårdsföreningen är beviljare kan förslag framställas också av jaktförening/-klubb
som är verksam inom jaktvårdsföreningens område.
Förslag om beviljande av diplom eller förtjänsttecken skall framställas och motiveras skriftligt, på
ett sådant sätt, att det av förslaget tydligt framgår på vilka grunder de för beviljandet av
förtjänsttecknet fastställda förutsättningarna uppfylls. Förslaget skall inlämnas inom, i dessa stadgar
fastställda tidpunkt, till beviljaren och adresseras till föredraganden för det beslutsfattande
förvaltningsorganet (dvs jaktvårdsföreningens verksamhetsledare, jaktchefen eller Finlands
viltcentrals direktör).
Föredraganden för det förvaltningsorgan som fattar beslutet om beviljande av diplom eller
förtjänsttecken har rätt att be sökanden precisera ansökningen inom av föredragande utsatt tidpunkt.
3.9.2. Beviljande
Beviljare av förtjänsttecken fastställs i samband med instiftandet av tecknet. Beslut om beviljande
fattas av det förvaltningsorgan som fastställts som beviljare.
Ifall beviljaren anser att det inte föreligger tillräckliga grunder för beviljande av det föreslagna
diplomet eller förtjänsttecknet kan denna bevilja ett diplom eller förtjänsttecken på lägre nivå, om
inte ett sådant har beviljats redan tidigare.
Förslag som gjorts efter ansökningstidens utgång skall avslås.
Diplom och förtjänsttecken kan även beviljas utlänningar (fysisk och juridisk person).

Beviljaren bör föra en förteckning över beviljade diplom och förtjänsttecken.
3.9.3. Avgifter som debiteras
Beviljaren kan debitera en avgift som motsvarar kostnaderna för diplom och förtjänsttecken av
förslagsställaren.

4. IKRAFTTRÄDANDE
Dessa ändringar träder i kraft fr.o.m. 17.6.2011

Helsingfors den 16 juni 2011

Jari Pigg
t.f. direktör

