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Sökandens namn (om privatperson, måste det 
vara samma som kontaktpersonen) 
      

Kontaktperson 
(till vilken beslutet sänds): 
      

Personsignum eller jägarnummer 
      

FO-nummer (om sökanden är ett företag eller 
samfund) 
      

Gatuadress 
      

Postnummer och postort 
      

E-postadress 
      

Telefonnummer 
      

 
 

 
 

Ansökan för transport av jaktvapen eller jaktbåge i motordrivet fordon i terräng  

 
Det är förbjudet att transportera jaktvapen eller jaktbågar i motordrivna fordon i terrängen. En per-
son i tjänsteförrättning får dock transportera vapen om han eller hon på grund av tjänsteförrättningen 
behöver ha vapen med sig eller om en person utför ett tjänsteuppdrag eller handräckningsuppdrag på 
begäran av polisen.  
 
Ett oladdat jaktvapen eller en jaktbåge får dock transporteras i ett motordrivet fordon i ett fodral, 
ett skyddat utrymme eller ett utrymme där det inte omedelbart kan användas för jakt, om transpor-
ten sker: 
1) på ett istäckt vattenområde, 
2) på i 13 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) avsedda snöskoterleder eller på stråk som utmärkts i 
terrängen, 
3) vid förflyttning i terrängen längs ett etablerat stråk till sådana inkvarteringsställen, inkvarterings-
byggnader eller fastigheter som saknar vägförbindelse, 
4) för att hämta ett jaktbyte och för vittjande av fällor för levandefångst eller fotsnaror, och 
5) för att föra personer som ska vara skyttar till en skjutplats som jaktledaren i förväg anvisat. 
 
Jaktvapen och jaktbågar får transporteras i motordrivna fordon i terrängen i fodral, i skyddat utrymme 
eller i ett utrymme där de inte omedelbart kan användas för jakt med tillstånd av Finlands viltcentral, 
om det kan anses föreligga en annan godtagbar grund för transporten än en grund som avses i 35 § 4 
mom. i jaktlagen. Finlands viltcentral får i sitt beslut ange närmare tillståndsvillkor i fråga om områden 
och jaktvapen. 

Tillstånd kan sökas i tjänsten Oma riista.  

Ansökan lämnas in i vyn för privatpersoner, under menyn Licens/dispens/tillstånd. 
Oma riista-tjänsten finns på adressen: https://oma.riista.fi/ 

https://oma.riista.fi/


Tillstånd ansöks för tiden (max. 5 år):       
 
Motivering 
 

 renkarls transport av vapen (förutsätter att utlåtande av ren-      
beteslagets renvärd fogas till ansökan) 

 
 annan motivering, vilken?       

 
 

 
 
 
Ansökningsområde  
Du kan bifoga en karta över området, eller beskriva området i ord. Om tillstånd ansöks på grund 
av renskötselarbeten, ska ansökningsområdet anges enligt renbeteslag. Om ansökan gäller endast 
en del av ett renbeteslags område, ska till ansökan fogas en kartbilaga över ansökningsområdet. 
Om tillstånd ansöks för en transportrutt ska den meddelas (startplats, ortnamn längs rutten och 
destinationsort samt rutten utritad på karta). 
 
      

 
 
Fordon 
Kryssa för de fordon som ansökan gäller. 

 
 snöscooter 

 
 fyrhjuling 

 
 bil 

 
 annat, vad?       

 
 
 
 
 



Vapen som ska transporteras 
Kryssa för den vapentyp som ansökan gäller Tillstånd beviljas huvudsakligen endast för ett jakt-
vapen som uppfyller de krav som föreskrivs i 16 a § 2 mom. i jaktförordningen. 

 
 kulgevär 

 
 hagelgevär 

 
 jaktbåge 

 
 annat, vad?       

 
 

Motiveringar 
Motivera behovet av tillstånd. 

      
 

 
 
Bilagor 
Utlåtanden och eventuella andra utredningar som bifogas ansökan.  

      

 
 
 
 



Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är korrekta. 
 
Ort och tid 

 
__________________________________________________________________ 
Sökandens underskrift 

 
      
Namnförtydligande 
 

ANVISNINGAR 

Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral antingen som en fritt formulerad ansökan eller ge-
nom att använda denna blankett. 

Vid ansökan om tillstånd för renskötselarbeten ska som bilaga bifogas utlåtande från renbeteslagets 
värd avseende vapentransportbehov i renskötselarbete. Om ansökningsområdet omfattar även 
områden i angränsande renbeteslag, sänder Finlands viltcentral en begäran om utlåtande till de an-
gränsande renbeteslagen, om utlåtanden från dem inte har bifogats ansökan. 

Finlands viltcentral får återkalla ett gällande tillstånd, om tillståndshavaren bryter mot jaktlagen el-
ler mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Detsamma gäller om tillståndshavaren i vä-
sentlig grad bryter mot villkoren i tillståndet. Under samma jaktår beviljas inte den vars tillstånd 
har återkallats något nytt motsvarande tillstånd förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut 
som vunnit laga kraft eller återkallandet har upphävts. 

 

Ansökan riktad till Finlands viltcentral sänds  

per post på adressen:   e-postadress:  

Finlands viltcentral   lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 

LF-registratorskontoret 

Sompiovägen 1 

00730 Helsingfors  

 
En ansökan som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter kan också skickas med skyddad 
e-post från adressen https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Ha i detta fall den ifyllda 
ansökan och tillhörande bilagor färdiga i elektroniskt format på din dator innan du lämnar in ansökan. Ditt 
meddelande levereras till mottagaren först när du har bekräftat den försändelse som gjorts på webbplatsen 
också från den e-postadress du har meddelat. Om bekräftelsemeddelandet inte finns i din e-posts inbox, 
kontrollera även skräpposten. 

https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi
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