
Kundnummer (om man tidigare varit ansökare)

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

Kontaktperson till vem beslutet skickas

Adress

Postnummer och -anstalt

Personbeteckning och tel. nr

E-mail

Inlämnat till Finlands viltcentral:

Pvm / 20

______________________________________________
Mottagarens underskrift

Finlands viltcentrals anteckningar: 100

Jvf nr Datum / 20

Beslut nr _________________

Koordinater:

P I

Till Finlands viltcentrals regionkontor i Södra Tavastland Södra Savolax Sydöstra Finland

Kajanaland Mellersta Finland Lappland Uleåborg Österbotten Norra Tavastland Norra Karelen

Norra Savolax Kust-Österbotten Satakunta Nyland Egentliga Finland

(OBS. Jaktlicens för hjortdjur ska sökas senast den 30 april. Ansökan ska delges den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsom-
råde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget. (jaktförordning 8 §))

ANSÖKAN OM JAKTLICENS FÖR HJORTDJUR

Sökanden ansöker om i jaktlagens 26 § avsedda jaktlicens för hjortdjur enligt följande:

Antalet jaktlicenser

Älg st

Vitsvanshjort st

st

Anvisning: En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.
I licensen kan tas in närmare föreskrifter om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas,
om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Området, inom vilket jaktlicens ansöks, är utmärkt på bifogad karta.

Området ligger i, kommun/kommuner:

Områdets areal, ha:

Jag försäkrar att givna uppgifter är riktiga och att sökanden har rätt att jaga i ansökan
nämnda hjortdjur inom det området som ansökan gäller.

, / 20
Plats och datum

_______________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande



Motiveringar:



ANVISNINGAR

Jaktlicens för hjortdjur ska sökas senast den 30
april. Ansökan ska delges den jaktvårdsförening
inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det
jaktområde som avses i ansökan är beläget.

Om den sista dagen är en lördag eller söndag, är
den sista inlämningsdagen följande vardag. För-
senade ansökningar behandlas inte.

LAGSTIFTNING

Jaktlag

26 § Jaktlicens för hjortdjur

För jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vits-
vanshjort och skogsvildren krävs det jaktlicens.

Jaktlicens enligt 1 mom. beviljas av Finlands
viltcentral. När jaktlicenser beviljas ska man se till
att bestånden av hjortdjur inte äventyras på grund
av jakten och att de skador som hjortdjur orsakar
hålls på skälig nivå. För att trafikskador och ska-
dor på jordbruk och skog ska bli beaktade ska
Finlands viltcentral årligen höra de regionala in-
tressentgrupperna. När jaktlicenser beviljas för
områden som avses i 8 § ska dessutom uppmärk-
samhet fästas vid en jämlik fördelning av möjlig-
heterna till jakt.

27 § Villkor för beviljande av jaktlicens för
hjortdjur

Villkor för beviljande av jaktlicens för hjortdjur är
att sökanden förfogar över ett för jakt lämpligt
enhetligt område. Ett område som används för
jakt på älg skall ha en areal om minst 1 000 hektar
och ett område som används för jakt på andra
hjortdjur en areal om minst 500 hektar. Jord- och
skogsbruksministeriet kan besluta om undantag
från arealkraven.

Jaktlicens för hjortdjur beviljas sökande vilka
inom ifrågavarande område har rätt att jaga såd-
ana hjortdjur som nämns i ansökan. Inom andra
än i 8 § angivna områden kan för ett visst område
enligt 1 mom. beviljas jaktlicens på grundvalen av
endast en ansökan.

30 § Bemyndigande att utfärda förordning om
jakt på hjortdjur

Närmare bestämmelser om sökande av jaktlicens
för hjortdjur och om de villkor som ska fogas till
licensen samt om hundar och utrustning som an-
vänds vid jakt på hjortdjur, om jaktledarens uppgif-
ter och om organiseringen av jakten i övrigt utfär-
das genom förordning av statsrådet.

Uppgifter om fällda rådjur ska anmälas till Fin-
lands viltcentral för uppföljning av beståndets ut-
veckling. Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om vilka uppgifter som
ska anmälas samt när och hur de ska anmälas.

Jaktförordning

6 § Ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det
fogas en karta över det område som avses i an-
sökan samt utredning om områdets areal.

Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökan-
den till ansökan foga en förteckning över de en-
heter i fastighetsregistret eller jordregistret eller de
delar av dessa inom vilka jakten på hjortdjur sker
eller bifoga handlingar som krävs för att visa jakt-
rätten.

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjort-
djur inom områden som nämns i 8 § i jaktlagen
och arealen av statens marker som ingår i jaktom-
rådet överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan
fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i
jakten som skyttar och deras fasta boningsorter
samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt
på hjortdjuret i fråga.

7 § Villkor i jaktlicens för hjortdjur

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla
ett fullvuxet djur eller två kalvar. I jaktlicensen kan
det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de
hjortdjur som får fällas, om detta behövs för en
ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Med kalv avses ett hjortdjur som är yngre än ett
år.

8 § Ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Varje jaktvårdsförening ska för sitt eget område
utarbeta en beskattningsplan för hjortdjur senast
den 15 april.

Jaktlicens för hjortdjur ska sökas senast den 30
april. Ansökan ska delges den jaktvårdsförening
inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det
jaktområde som avses i ansökan är beläget.

Jaktlicens för hjortdjur gäller under ett jaktår i
taget.



Kontaktuppgifter till Finlands viltcen-
trals regionkontor:

Södra Tavastland
Lukiokatu 14
13100 TAVASTEHUS
etela-hame@riista.fi

Södra Savolax
Virastotie 3 as 2
51901 JUVA
etela-savo@riista.fi

Sydöstra Finland
Pikkuympyräkatu 3 A
49400 HAMINA
kaakkois-suomi@riista.fi

Kajanaland
Syväyksenkatu 1 B 27
89600 SUOMUSSALMI
kainuu@riista.fi

Mellersta Finland
Kauppakatu 19 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
keski-suomi@riista.fi

Lappland
Vanamokatu 3 D
96500 ROVANIEMI
lappi@riista.fi

Uleåborg
PB 35
(Ratatie 41)
91501 MUHOS
oulu@riista.fi

Österbotten
Vapaudentie 32–34 B 22
60100 SEINÄJOKI
pohjanmaa@riista.fi

Norra Tavastland
Labkotie 2
36240 KANGASALA
pohjois-hame@riista.fi

Norra Karelen
Teollisuuskatu 15
80100 JOENSUU
pohjois-karjala@riista.fi

Norra Savolax
Kiekkotie 4
70200 KUOPIO
pohjois-savo@riista.fi

Kust-Österbotten
Långgatan 4
66530 KVEVLAX
rannikko-pohjanmaa@riista.fi

Satakunda
Porintie 9 B 6
29250 NAKKILA
satakunta@riista.fi

Nyland
Sompiovägen 1
00730 HELSINGFORS
uusimaa@riista.fi

Egentliga Finland
Kuralagatan 2
20540 ÅBO
varsinais-suomi@riista.fi


