
ANSÖKAN OM JAKTLICENS FÖR
HJORTDJUR
på område enligt 8 § i jaktlagen
(statens områden över 1000 ha)

Kundnummer (om man tidigare varit ansökare)

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

Kontaktperson (till vilken beslutet sänds)

Näradress

Postnummer och -anstalt

Personbeteckning och telefon

E-postadress

Till Finlands viltcentral regionkontor

Sökanden ansöker om i 26 § i jaktlagen avsedd jaktlicens för jakt på hjortdjur enligt följande:

Antal
jaktlicenser

Total areal
Privatägda
områden

Statens
områden

(även
utarrenderade)

Ansöks på statens
älgjaktområden (nr)

Älg st ha ha ha

st ha ha ha

Området, för vilket jaktlicens ansöks, är utmärkt på den bifogade kartan.

Ansökningsområdet ligger i kommun/kommuner.

Om jaktlicenser inte kan beviljas för det ansökta området SAMTYCKER / SAMTYCKER INTE (obehövligt alternativ
stryks eller raderas) den sökande till att jaktlicenserna beviljas för ett annat område. Om den sökande samtycker till

jakt på ett annat område, är områdena i fråga enligt följande prioriteringsordning (nr):

Om det är frågan om en samlicensansökan, är deltagarna följande (vid behov på separat bilaga):

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

, / 20
Plats och tid

_______________________________________________
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Anlänt till Finlands viltcentral / 20

______________________________
Mottagarens underskrift

ANSÖKAREN FYLLER I

Samlicensdeltagare st

Skyttar st

Total areal ha

Areal privatägda områden ha

Areal statens områden ha

Statens områden nr

BILAGOR:
1. Karta över ansökningsområdet
2. Blankett för skytteförteckning
3. Forststyrelsens områdestillstånd (behövs inte, om det i

jaktlaget endast ingår sådana personer vars hemort är
i den kommun för vilken jaktlicens ansöks).



Motiveringar:



ANVISNINGAR

För jakt på älg, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vits-

vanshjort och skogsvildren krävs det jaktlicens.

Bestämmelser beträffande jaktlicens för hjortdjur

finns i 26–27 § i jaktlagen (615/1993) och 6–8 § i

jaktförordningen (666/1993).

Ansökan ska göras skriftligt, t.ex. på den här an-

sökningsblanketten. Till ansökan ska bifogas

karta över det i ansökan avsedda jaktområdet. På

kartan ritas de yttre gränserna för ansök-

ningsområdet noggrant in. De områden inom

ansökningsområdet som inte hör till ansök-

ningsområdet avgränsas tydligt på kartan.

Ett villkor för beviljande av jaktlicens är att områ-

det är ett för jakt på hjortdjuret i fråga lämpligt

och enhetligt område. Ett område som används

för jakt på älg ska vara minst 1 000 ha och för

jakt på andra hjortdjur minst 500 ha.

Den sökande måste ha rätt att jaga de hjortdjur,
för vilka jaktlicens ansöks. Rätten kan grunda sig
på ägandet av marken (jaktlagen 6 §), kommun-
medlems jakträtt på statens områden (jaktlagen 8
§), jaktarrendeavtal (jaktlagen 11 §) eller jakttill-
stånd (jaktlagen 17 §).

Om jaktlicens ansöks för ett område som avses i
8 § i jaktlagen, och arealen av statens marker
som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar,
ska till ansökan fogas ett av statsmyndighet
(Forststyrelsen) beviljat tillstånd för jakt på hjort-
djur (områdestillstånd) samt en preliminär an-
mälan över de personer som deltar i jakten som
skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka
andra möjligheter de har att delta i jakt på hjort-
djuret i fråga (blankett för skytteför-teckning).

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.

Jaktlicenser för statens områden (statens områ-

den på över 1 000 ha i ansökan) (med undantag

av Enare, Utsjoki och Enontekis kommuner) bevil-

jas endast sådana sökanden, som har minst 10

jägare (jaktprov ska vara giltigt eller förfalla under

innevarande år) och som inte jagar någon annan-

stans. Därtill bör minst sex av dessa jägare inte

ha någon annan möjlighet att jaga älg.

Undantag från denna huvudregel kan göras end-
ast i specialfall, till exempel om det för området
inte finns andra sökanden som uppfyller ansök-
ningsvillkoret. Den sökande ska personligen för-
säkra sig om att personerna i skytteförteckningen
har lovat att kommande höst delta som skyttar i
älgjakten i den sökandes förening.


