Sökandens namn (om det är en privatperson, måste det vara
samma som är kontaktperson)

Kontaktperson till vem beslutet skickas

Finlands viltcentrals anteckningar: 250, 251, 253

Adress

Jvf nr

Postnummer och -anstalt

Beslut nr _________________

Datum

/

20

Koordinater:
Personbeteckning och tel. nr

P

I

E-mail

Till Finlands viltcentrals regionkontor i
Mellersta Finland

Lappland

Uleåborg

Kust-Österbotten

Satakunta

Nyland

Södra Tavastland

Österbotten

Södra Savolax

Norra Tavastland

Sydöstra Finland

Norra Karelen

Kajanaland

Norra Savolax

Egentliga Finland

ANSÖKAN OM JAKTLICENS
Anvisning: Med ansökningsblanketten kan man ansöka om jaktlicens för jakt på europeisk bäver eller östersjövikare eller jakt på rapphöna annanstans än i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten,
Sökande ansöker med stöd av jaktförordningens 1 § den jaktlicens som avses i jaktlagens 10 § 1 mom.

Viltart

Antalet djur

Ansök jakttid
st

/

20

–

/

20

st

/

20

–

/

20

st

/

20

–

/

20

Området, inom vilket jaktlicens ansöks, ligger i (kommun/kommuner):
Områdets areal, ha:
Området är utmärkt på bifogad karta eller i annan utredning.
Exakta grunder för ansökan presenteras i bifogad utredning (sida 2) eller i separat bilaga.

Plats och datum

____________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Motiveringar:

ANVISNINGAR
2 § Beviljande av jaktlicens
Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller genom
att använda denna blankett.

LAGSTIFTNING
Jaktlag
10 § Jaktlicens och regional kvot
Om jakt kan medföra skada på beståndet av någon annan än en i 26 § nämnd viltart eller om en
ändamålsenlig jakt i fråga om en viltart kräver det,
ska den som bedriver jakt ha jaktlicens eller iaktta
en regional kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av statsrådet
föreskrivs närmare om viltarter som jagas med
stöd av jaktlicens eller regional kvot, om villkoren
för beviljande av jaktlicens eller regional kvot, om
det förfarande som ska iakttas vid beviljandet och
om andra omständigheter som gäller jaktlicens
samt om anmälan av det byte som erhållits med
stöd av jaktlicens eller regional kvot.
Den årliga tillåtna bytesmängden vid jakt med stöd
av jaktlicens eller regional kvot kan begränsas.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om vilka
viltarter som begränsningen avser, största tillåtna
bytesmängder, de jaktbara djurens kön och ålder
samt det område som begränsningarna gäller.
Finlands viltcentral beviljar i 1 mom. avsedd jaktlicens
och ansvarar för övervakningen av jakt som är tillåten
med stöd av regional kvot.

Kräver en ändamålsenlig vård av beståndet av en
viltart samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten detta, kan antalet bytesdjur fastställas till ett färre antal än det ansökta. Vid beviljande av jaktlicens ska beaktas att de skador som
förorsakas av viltarten i fråga hålls på en skälig
nivå inom området. Jaktlicensen beviljas högst för
ansökt antal vilt.

3 § Utredningar som ska fogas till ansökan om
jaktlicens
Till en ansökan om jaktlicens enligt 1 § ska det
fogas utredning om inom vilket område och vid
vilken tidpunkt avsikten är att jaga den viltart som
nämns i ansökan. Om Finlands viltcentral kräver
det, ska sökanden dessutom lämna en utredning
till Finlands viltcentral om storleken på beståndet
av den viltart som nämns i ansökan om jaktlicens.
Sökanden ska på uppmaning av Finlands viltcentral lämna in en utredning om sin jakträtt inom det
område som ansökan gäller.

4 § Villkor i jaktlicensen
I en jaktlicens som avses i 1 § ska det anges vilket
område som licensen gäller för samt antalet djur
som får fällas. Av särskilda skäl kan det i licensen
ställas begränsningar i fråga om jaktsätt och jaktområde och tas in villkor om ålder och kön på de
djur som får fällas.
Beviljad jaktlicens gäller under högst ett år från den
tidpunkt då den beviljats.

Jaktförordning
1 § Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur
Jaktlicens enligt 10 § 1 mom. i jaktlagen
(615/1993) krävs
1) för jakt på europeisk bäver,
2) för jakt på östersjövikare, samt
3) för jakt på rapphöns på andra ställen än inom
landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

Till Finlands viltcentral riktad licensansökning skall skickas till
antingen per post till adressen:
Finlands viltcentral
LF-registrators kontoret
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors
eller per e-post:
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

