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ANSÖKAN FÖR TRANSPORT AV JAKTVAPEN OCH/ELLER JAKTBÅGAR

ANVISNING: Det är förbjudet att transportera jaktvapen och jaktbågar i motordrivna fordon i terrängen. En person 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.

Trots det förbud som föreskrivs i 3 mom. får ett oladdat jaktvapen eller en jaktbåge dock transporteras i ett motordrivet
fordon i ett fodral, ett skyddat utrymme eller ett utrymme där det inte omedelbart kan användas för jakt, om transporten
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, inkvarteringsbyggnader eller fastig-
heter 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.

Med denna ansökningsblankett kan man ansöka om tillstånd att transportera jaktvapen och/eller jaktbå-
gar i motordrivna fordon i terrängen i fodral, i skyddat utrymme eller i ett utrymme där de inte omedelbart kan
användas för jakt, om det kan anses föreligga en annan godtagbar grund för transporten än en grund som
avses i förra stycket.

Sökanden ansöker om i jaktlagens 35 § 5 mom. avsett tillstånd enligt följande:

renskötares vapentransport (utlåtande från renbeteslagets ordförande måste bifogas ansö-
kan)

annan orsak, vad:

Närmare utredning och motiveringar till ansökan ges i bilagd utredning (sidan 2) eller med sepa-
rat bilaga.

Plats och datum

____________________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande



Utredning och motiveringar:

Ansökt tid:

Området, inom vilket tillstånd ansöks:

Om ansökan görs för transportled, meddela transportleden (startplats och ortsnamn utmed
leden och slutdestination, utöver detta skall leden utmärkas på karta)

Info om fordon:

Fordonstyp:

Registernummer:

Information om vapen/vapnen som skall transporteras:

Vapentyp: Antal:

Vapentyp: Antal:

Vapentyp: Antal:

Motivering till ansökan:



ANVISNINGAR

Ansökan kan inlämnas till Finlands viltcentral an-
tingen som en fritt formulerad ansökan eller genom
att använda denna blankett.

LAGSTIFTNING

Jaktlag

35 § Transport av jaktvapen eller jaktbåge

Jaktvapen och jaktbågar får inte annat än oladdade
och insatta i fodral transporteras utan lovligt syfte
eller utan jakträttshavarens samtycke på ett sådant
område där den person som transporterar dem inte
har jakträtt eller jakttillstånd. Detta gäller dock inte
allmän väg som gränsar till ett jaktområde.

Jaktvapen och jaktbågar ska i luftfartyg, i motor-
drivna fordon som rör sig på marken samt i fartyg
och båtar vilkas motor är i gång vara oladdade och
insatta i fodral eller skyddade utrymmen. Detta
gäller dock inte transport av vapen på havsområde
i det fall som avses i 32 § 3 mom.

Det är förbjudet att transportera jaktvapen och
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.

Trots det förbud som föreskrivs i 3 mom. får ett
oladdat jaktvapen eller en jaktbåge dock transport-
eras i ett motordrivet fordon i ett fodral, ett skyddat
utrymme eller ett utrymme där det inte omedelbart
kan användas för jakt, om transporten sker
1) på ett istäckt vattenområde,
2) på i 13 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) av-
sedda 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 vägförbin-
delse,
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.

Dessutom får jaktvapen och jaktbågar transporte-
ras 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 4 mom. Finlands viltcentral får i sitt

beslut ange närmare tillståndsvillkor i fråga om
områden och jaktvapen.

Finlands viltcentral får återkalla ett gällande till-
stånd enligt 5 mom., om tillståndshavaren bryter
mot denna lag eller mot bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den. Detsamma gäller om till-
ståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i
tillståndet. Under samma jaktår beviljas inte den
vars tillstånd har återkallats något nytt motsva-
rande tillstånd förrän återkallandet har avgjorts
genom ett beslut som vunnit laga kraft eller återkal-
landet har upphävts.

Till Finlands viltcentral riktad licensan-
sökning skall skickas

per post till adressen:

Finlands viltcentral
LF-registrators kontoret
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

eller per e-post:

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi


