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Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Ansökan måste göras omsorgsfullt. Inlämnandet av felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan
avslås, att sakfel korrigeras för själva beslutets del eller eventuellt till undersökningsbegäran till
polisen.

Ansökan om jaktlicens för hjortdjur måste innehålla ansökningsblankett och en karta över ansök-
ningsområdet.

1. Ansökningsblankett

Ansökningsblanketter fås på Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi eller från jaktvårdsför-
eningen. Föråldrade ansökningsblanketter ska inte användas. Om jaktlicenser för hjortdjur ansöks
med bifogat områdestillstånd från Forststyrelsen, skickar Forststyrelsen ansökningsblanketten till-
sammans med beslutet om områdestillstånd.

Den sökande
Den sökande måste alltid vara en fysisk person (människa) eller en juridisk person (t.ex. en registre-
rad förening). Om jaktlicenser ansöks av ett registrerat jaktsällskap, rekommenderar Finlands vilt-
central att jaktsällskapet anges som sökande och ansökan undertecknas av den person som enligt
föreningens bestämmelser har namnteckningsrätt.

Om den sökande är ett oregistrerat jaktsällskap, bör som sökande utses en person i sällskapet.
Denna person fungerar också som sökande av områdestillstånd av Forststyrelsen och i dennas namn
ingås också eventuella jaktarrendeavtal och beviljas jaktlicenser.

Beträffande samlicens rekommenderas att en person ges fullmakt att ansöka om jaktlicens. Mera
information om samlicens finns i slutet av denna anvisning.

Antal jaktlicenser och områden för vilka ansökan kan göras
Man kan ansöka om det antal jaktlicenser som man anser vara nödvändigt. Med en jaktlicens kan
man jaga ett vuxet hjortdjur eller två kalvar. Finlands viltcentral kan emellertid utfärda licensvillkor
beträffande hjortdjurens ålder och kön, vilka är bindande för licensmottagaren.

Som ansökningsområdets totala areal antecknas med en hektars noggrannhet på kartan det avgrän-
sade, enhetliga markområdets areal, för vilket jaktlicens ansöks och på vilket den sökande har rätt
till jakt på älg. Det på kartan avgränsade områdets areal måste vara samma areal som anges som
ansökningsområde.

Om privatägda markområden som den sökande arrenderar har överförts (jakttillstånd) eller utar-
renderats (arrende möjligt endast med markägarens samtycke) till en annan sökande (till exempel
avtal om utbytesmark), kan de inte antecknas på den sökandes ansökningskarta och inte räknas till
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arealen för privatägda markområden i den sökandes ansökan. Om den sökande däremot genom
överföring eller arrendering har erhållit privatägda markområden, och de tillsammans med den sö-
kandes övriga jaktområden bildar ett över 1 000 ha enhetligt område som avses i jaktlagen, kan de
anges på den sökandes karta över ansökningsområde och arealen kan anges i ansökan.

2. Karta

På kartan avgränsas ansökningsområdets yttre gränser längs fastighetsgränserna. De områden som
ingår i ansökningsområdet, för vilka den sökande inte har jakträtt för hjortdjur, märks tydligt ut på
kartan (genom att dra linjer eller färglägga). Det rekommenderas att beteckningarnas betydelse
anges invid kartan. Det viktigaste är att det på kartan anges ansökningsområdets yttre gränser och
de områden inom ansökningsområdet som inte hör till ansökningsområdet. Samma områden
(med undantag av statens områden som avses i 8 § i jaktlagen) får inte ingå i flera olika ansökningar
(gäller såväl ansökningsområdets areal som kartan).

Vid ansökan som gäller statens områden ska till ansökan bifogas den karta som har kommit till-
sammans med den av Forststyrelsen beviljade områdestillståndet. De privatägda marker som ingår
i ansökan anges på samma karta genom att man färglägger områdena enligt fastighetsgränserna för
de privatägda markerna och invid kartan anger vad färgen i fråga betecknar.

Sökande som ansöker om jakt på stora områden (t.ex. samlicens), där fastighetsgränserna inte syns
tillräckligt tydligt, ska bifoga separata kartor för samtliga licensdeltagare (t.ex. jaktsällskap) som om-
fattas av licensen, enligt anvisningarna ovan. Också i dessa fall ska man därtill utarbeta och bifoga en
separat sammanställd karta, där området för samlicensen framgår i sin helhet (skala högst 1:
100 000) och samtliga ansökningsdeltagares jaktområden är separat numrerade (numreringen
måste motsvara numreringen på deltagarnas enskilda kartor).

Ett enhetligt område
Jaktlicens för älg kan beviljas för ett enhetligt markområde på över 1 000 hektar som lämpar sig för
jakt på älg och där den sökande har rätt att jaga älg. Separata områden på under 1 000 hektar beak-
tas inte i licensövervägandet, och de ökar inte antalet licenser som beviljas. Det finns alltså ingen
orsak att på kartan märka ut områden på mindre än 1 000 hektar (Obs: för övriga licensbelagda
hjortdjur är kravet på sammanhängande område 500 ha). Ansökningsområdet märks ut på en kart-
bilaga.

I samlicens kan ingå föreningars/sällskaps områden som är mindre än 1 000 ha och är belägna inom
en annan parts område, förutsatt att de är oavbrutet sammanhängande med samlicensområdet.
Samlicensdeltagarna bör sinsemellan komma överens om användningen av dessa områden.

Enligt landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds beslutspraxis innebär inte en gemensam
rå att områdena är sammanhängande med varandra. För varje enskilt fall utreds hur
vägar, järnvägar och vattendrag inverkar på huruvida jaktområdet är enhetligt. Oftast
anses området vara enhetligt om den sökande har jakträtt på området direkt på andra
sidan av en väg, järnväg eller ett smalt vattendrag.

Om den sökande har områden som är föremål för tvist i fråga om jakträtt, beroende på
till exempel faktorer i anslutning till två jaktsällskaps överlappande jaktarrendeavtal
och uppsägande av det ena avtalet, beaktas dessa områden inte i licensövervägandet.
Finlands viltcentral har inte befogenhet att undersöka och avgöra tvister som rör jakt-
arrenderätt, utan sådana fall behandlas i allmän underrätt. I samband med tvist om
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jakträtt kan domstolen sålunda, enligt 16 § i jaktlagen och 7 kapitel 3 § i rättegångsbal-
ken, på yrkande av en part meddela ett temporärt beslut om vem som under den tid
rättegången pågår har rätt att jaga på det område som tvisten gäller.

Finlands viltcentral rekommenderar att alla jaktarrendeavtal görs skriftligt.

En omsorgsfullt gjord karta besparar både den sökande och de som behandlar ansökningarna ar-
bete. Otydliga kartor returneras till den sökande för komplettering och eventuellt begärs samti-
digt som extra utredning en arrendeavtalsförteckning och/eller kopior på originalavtal och dylika
dokument.

Vattenområden
På kartan över ansökningsområdet märks de vattenområden ut, på vilka den sökande har rätt till
jakt på hjortdjur och för vilka jaktlicens ansöks. Vattenområdenas areal räknas inte med i den totala
areal som den sökande anmäler, och de beaktas inte som ackumulerande faktorer vid licensövervä-
gandet.

Samma vattenområden (med undantag av statens vattenområden som avses i 8 § i jaktlagen) får
inte ingå i flera olika ansökningar. På dessa områden är det oftast ett delägarlag som innehar jakt-
rätten. Den rekommenderade lösningen är att delägarlaget delar vattenområdet mellan dem som
ansöker om licens, så att varje sökande tilldelas ett eget vattenområde som avgränsas på kartan, för
vilket delägarlaget ger tillstånd till jakt på hjortdjur för en viss tid eller arrenderar ut jakträtten för
jakt på hjortdjur. Om den sökande har vattenområden som är oklara i fråga om jakträtten, lämnas
dessa obeaktade i licensövervägandet. I sådana fall förenar vattenområdet inte den sökandes mark-
områden med varandra, varvid kravet på ett enhetligt område på över 1 000 hektar inte nödvän-
digtvis uppfylls, och området i fråga inte kan beaktas i licensövervägandet.

Undantag från områdets storlek
Jaktlicens kan beviljas på en ö som saknar vägförbindelse, fastän den inte uppfyller minimiarealen

enligt jaktlagen 27 § 1 mom. (för älg minst 1000 ha, övriga hjortdjur 500 ha).

3. Forststyrelsens beslut om områdestillstånd

Om jaktlicens för hjortdjur ansöks på basis av Forststyrelsens områdestillstånd, bifogas alltid beslu-
tet om områdestillstånd till ansökan. Den som ansöker om områdestillstånd av Forststyrelsen och
den som ansöker om egentlig jaktlicens som beviljas av Finlands viltcentral måste vara samma per-
son eller förening (se undantag i anvisningar för samlicens).

4. Samsökslicens

Den person som av samsökslicensdeltagarna valts till ansökare måste ha fullmakt för att ansöka om
jaktlicens för hela ansökningsområdet. Varje samsökslicensdeltagare ger ansökaren fullmakt på en
separat blankett eller i ett samsöksavtal.

I ansökan antecknas, att det är fråga om en samsökslicens.

De som i gemensamt samsök ansöker om jaktlicens på älg skall fylla i en samsöksdeltagarförteck-
ning. Förteckningen får man från Finlands viltcentrals webbsidor. Samsöksdeltagarförteckningen
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bifogas till licensansökan. I samsöksdeltagarförteckningen presenteras de begärda uppgifterna om
samsökslicensdeltagarna. Det här är viktigt för att, i licensförvaltningsprogrammet som Finlands
viltcentral använder matas uppgifterna in per varje samlicensdeltagare. För samlicensdeltagaren
möjliggör det här i fortsättningen uträttande av ärenden i det elektroniska älginformationssystemet.

5. Inlämnandet av ansökan

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

Om den sista dagen i april är en lördag eller söndag, är den sista inlämningsdagen följande vardag.
Försenade ansökningar behandlas inte, utan beträffande dem beslutas om avvisande av ansökan.

Komplettering av ansökan

Förutsättningarna för beviljande av licens ska vara uppfyllda vid den tidpunkt när tiden för inläm-
nande av ansökan löper ut (den 30 april), och det går inte att korrigera avsaknad av skjutprov (på
område som avses i 8 § i jaktlagen) genom att komplettera ansökan senare. Det är inte heller möjligt
att efter den utsatta tiden utöka de jaktområden som är i användning.

Att ändra eller utöka de ovan nämnda förutsättningarna efter den utsatta tiden, så att ändringen
kan inverka på fördelningen av jaktmöjligheterna, är inte en sådan komplettering som avses i 22 § i
förvaltningslagen, vilken är möjlig även efter att den bestämda tiden för inlämnande av ansökan har
löpt ut.

Anvisningar i frågor angående sökande av jaktlicens får du genom att kontakta Finlands viltcen-
tral.


