
 
Anmärkning: Detta är ett vägledande modellavtal som har upprättats av Finlands viltcentral. För 
användningen av det och för eventuella tvistemål samt för utgifter, ersättningar och domar som sådana leder 
till ansvarar i sin helhet och uteslutande de avtalsparter som har undertecknat avtalet. 

SAMLICENSAVTAL FÖR JAKT PÅ HJORTDJUR FÖR JAKTSÄSONGEN 
______/______ 
 
 
 
 

1. AVTALETS SYFTE 
 
Detta avtal är ett privaträttsligt avtal mellan avtalsparterna, i vilket avtalas om ansökan om 
jaktlicens för hjortdjur, fördelningen av beviljade jaktlicenser, anmälan om jakten och 
observationer och bytesuppgifter samt jaktlicensavgifterna mellan samlicensdelägarna. 
Med avtalet strävar man efter en så ändamålsenlig och effektiv skötsel av 
hjortdjursstammarna som möjligt på ett tillräckligt stort område. 
 
Samlicensavtalet (nedan avtalet) upprättas årligen på ett möte där ansökan om jaktlicenser 
förbereds. Mötet sammankallas och förbereds av den som i förvaltningsmässigt hänseende 
innehar föregående års samlicens, såvida inte annat avtalas. 

 
 

2. DEN FÖRVALTNINGSMÄSSIGA SAMLICENSINNEHAVAREN, LICENSDELÄGARNA 
OCH UNDERTECKNANDET AV AVTALET 

 
Den som i förvaltningsmässigt hänseende innehar samlicensen (nedan den 
förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren) och licensdelägarna (nedan delägarna) bildar 
en i 30 a § i jaktlagen avsedd samlicens. 
 
I slutet av detta avtal finns en med underteckningar bestyrkt förteckning över delägarna och 
deras kontaktpersoner. Detta avtal godkänns genom att underteckna den ovan nämnda 
förteckningen. Då en delägare är en registrerad förening, ska den som undertecknar ha 
befogenhet att underteckna för föreningen.  

 
Delägarna befullmäktigar (namn) _________________________ att fungera som 
förvaltningsmässig samlicensinnehavare, för det antal jaktlicenser för hjortdjur enligt bilaga 
1 vilka denne söker för de jaktområden som delägarna innehar samt att sköta övriga 
uppgifter som är föreskrivna för den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren. 
 
Då den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren är förhindrad fungerar som dennes 
suppleant med samma befogenheter (namn) __________________________________.  

 
Varje delägare förbinder sig att iaktta detta avtal och ansvara för att de uppgifter som hen 
lämnar till den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren och till tjänsten Oma riista är 
korrekta.  
 
Delägarna förbinder sig att upprätthålla en uppdaterad förteckning över sitt jaktområdes 
fastigheter, skiften och delar i dessa samt rätten att jaga på dem och på begäran lämna in 
en förteckning till den licenssökande. Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren kan 
lämna ut uppgifterna och övriga uppgifter som förutsätts enligt 6 § i jaktförordningen 
(666/1993) till Finlands viltcentral på särskild begäran. 
 
Varje delägare befullmäktigar sin representant till samlicensmötena. Representanten ska 
vid behov uppvisa sin fullmakt att fungera som representant för delägaren. 
 
Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren sammankallar till samlicensmöten vid 
överenskomna tidpunkter samt i övrigt vid behov. Mötena hålls ___.___, ___.___ och 
___.___  
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3. SÖKANDE AV JAKTLICENSER OCH FÖRDELNINGEN AV DEM BLAND DELÄGARNA 
 
De delägare som ansluter sig till samlicensen deltar innan avtalet upprättas i 
jaktvårdsföreningens hjortdjursmöte, på vilket presenteras älgförvaltningsområdets 
beskattningsplan, jaktvårdsföreningens beskattningsplan och beskattnings-
rekommendationer. Dessa beaktas då beslut fattas om antal jaktlicenser som söks och hur 
de inriktas.  
 
Antalet jaktlicenser som söks, hur de fördelas bland delägarna samt strukturen för den 
planerade beskattningen avtalas vid tidpunkten för ingåendet av avtalet enligt bilaga 1. 
 
Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren kan vid behov genom avtal med de 
berörda delägarna ändra den avtalade fördelningen mellan delägarna för högst ______ 
jaktlicenser. För en större förändring av fördelningen än detta beslutar samlicensens möte.  
 
Om en delägare till följd av en olycka eller av annan orsak överskrider sin andel enligt den 
överenskomna fördelningen, beslutar samlicensens möte om förfarandet i ärendet. 

 
Jaktlicensbeslutet finns till delägarnas påseende på tjänsten Oma riista. Den 
förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren levererar kopior av eventuella övriga handlingar 
i anknytning till licensbeslutet till delägarna. 

 
Om det beviljade antalet avviker från det antal som ansökts, gör man som ovan har avtalats 
angående ändring av licensfördelningen mellan delägarna. 
 
Beslut om eventuellt ändringssökande av ett jaktlicensbeslut tas på samlicensens möte, till 
vilket den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren sammankallar vid behövlig tidpunkt. 
 
Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren ansöker om jaktlicenser enligt 28 § i 
jaktlagen (615/1993) (djur som är odugligt som människoföda) på begäran av delägarna. 

 
 

4. BANKLICENSER 
 
                                                                                                                                Ja        Nej 

I samlicensen besluts om att iaktta så kallad banklicenspraxis:   
 
Förutom det antal jaktlicenser som behövs för att genomföra beskattningsplanen anhålls 
dessutom om i bilaga 1 angivna antal jaktlicenser (s.k. banklicenser), vilka används enligt 
övervägande. 
 
Om användningen av s.k. banklicenser fattas beslut på samlicensens möte som hålls 
___.___.______. 

 
Vid övervägande om användning och inriktning av de resterande jaktlicenserna beaktas, för 
att uppnå uppställda stamförvaltningsmässiga mål 
1) om det för älg-/hjortstammen på området krävs att banklicenser används 
2) delägarnas bytesmängd och observationer om hjortdjurssituationen, för att återstående 
jakt vid behov kan inriktas på eventuella älg-/hjortkoncentrationer och skadeobjekt. 
3) delägarnas genomförda bytesstruktur, så att man vid jakten kan genomföra de 
beskattningsrekommendationer som har fastställts för älgförvaltningsområdet. 
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5. ANVÄNDNINGEN AV OMA RIISTA -TJÄNSTEN 
 
Varje delägare förbinder sig att använda Oma riista -tjänsten enligt följande: 
- senast den ___.___._____ i tjänsten fastställa det jaktområde, på vilken delägaren har 

rätt att jaga de hjortdjur för vilka licens söks. Delägaren meddelar den licenssökande 
den av Oma Riista givna områdeskoden senast den ___.___.20___ 

- läsa jaktlicensbeslutet inklusive bilagor och konstatera det i jaktlicensen avgränsade 
jaktområdet 

- anmäla jaktledaren och vice jaktledare i tjänsten innan jakten startar och i princip tillåta 
att deras kontaktuppgifter är synliga för övriga samlicensdelägare eller vid jakt på 
området enligt 8 § i jaktlagen för övriga licenshavare som jagar på samma område. 

- dokumentera och/eller godkänna förhållandeuppgifterna för jaktdagen samt bytes- och 
observationsuppgifter inom ___ dygn från det att observationen gjordes eller bytet 
fälldes. 

- följa med hur jakten framskrider och att beskattningsrekommendationerna iakttas på 
samlicensområdet och älgförvaltningsområdet. 

- ser till att de uppgifter som begärs i tjänsten angående avslutandet av jakten 
dokumenteras inom sju dygn från det att delägarens jakt har avslutats. 
 

Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren förbinder sig att använda Oma riista -
tjänsten enligt följande: 
 
- sammanställa ett samlicensområde och en delägarförteckning utgående från de 

områdeskoder som delägarna lämnar in 
- kontrollera att samlicensområdet uppfyller de krav på areal och enhetlighet som 

fastställs i 27 § i jaktlagen, såvida det inte föreligger en särskild orsak att avvika från 
dem 

- lämna in den elektroniska jaktlicensansökan senast den 30.4 
- läsa jaktlicensbeslutet inklusive bilagor och konstatera det i jaktlicensen avgränsade 

jaktområdet 
- dokumentera planen för användningen av jaktlicenserna i systemet 
- följa med hur jakten framskrider och att beskattningsrekommendationerna iakttas på 

samlicensområdet och älgförvaltningsområdet. 
- granska bytesuppgifterna som delägarna har dokumenterat samt granska uppgifter i 

anknytning till avslutandet av jakten och jaktlicensavgifter. 
- sköta om anmälan om avslutad samlicensjakt, se till att jaktlicensavgifterna är betalda 

och betalningsverifikat bifogade inom sju dygn från det att jaktlicenserna har använts 
eller jaktsäsongen har avslutats. 

 
 

6. OMRÅDESLICENSER OCH SKYTTEUPPGIFTER FÖR STATENS OMRÅDEN (Gäller 
endast området enligt 8 § i jaktlagen i landskapen Lappland och Kajanaland samt 
kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski)  

 
Jakträtt (områdeslicenser) på statens områden för samlicensdelägarna söks av (kryssa för): 
 

a) förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren för delägarnas räkning  

b) varje delägare för sig   
c) annat alternativ _________________________________________________ 

 
Samlicensdelägarna inlämnar senast den ___.___ 20___ till den förvaltningsmässiga 
samlicensinnehavaren kopior på sina områdeslicensbeslut för ansökan om jaktlicenser. 
 
Därtill inlämnar delägarna till den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren senast den 
___.___20___ en sammanställning av områdeslicensbesluten (bilaga 2), av vilken framgår 
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separat delägarens skyttar indelade enligt jaktmöjlighetsuppgifterna samt därtill indelat  
enligt totala antal personer från orten, från annan ort, samt berättigade skyttar . 
 
Samlicensens förvaltningsmässiga ägare sammanställer de av delägarna anmälda 
skyttuppgifterna till en förteckning, ger sammanställningen (bilaga 3) till delägarna och 
bifogar den till jaktlicensansökan (även i det fall att samlicensinnehavaren ansöker om 
områdeslicens för delägarna gemensamt på en områdeslicensansökan). 

 
  

6. BETALNINGAR 
 
Varje delägare förbinder sig att betala den jaktlicensavgift som motsvarar det antal djur som 
hen fäller och eventuella övriga överenskomna avgifter omedelbart då delägarens jakt har 
avslutats (till konto nr: _____________________). 

 
Den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren betalar jaktlicensavgiften till staten inom 
sju dagar efter avslutad jakt. 

 
 

7. BESLUTSFATTANDET PÅ SAMLICENSMÖTEN 
 

Samlicensen fattar i princip beslut genom enhälliga överenskommelser. Vid behov fattas 
besluten genom enkel röstmajoritet så att varje delägare har en röst. Då rösterna fördelas 
jämnt, avgörs ärendet genom lottning. Promemoria/protokoll förs vid mötena. 
 
Vid behov fattas beslut om övriga frågor i anknytning till beslutsfattande enligt följande: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

8. JAKT PÅ SAMLICENSOMRÅDE 
 
Delägarna jagar inom områdena för sina egna jaktlicenser och fattar beslut om eventuell 
gemensam jakt från fall till fall. 
 
Delägarnas utnämnda jaktledare ansvarar för sina jaktlags jakt i enlighet med lagstiftning, 
licensvillkor och detta avtal. 
 
Vid användningen av jaktlicenser beaktas älgförvaltningsområdets beskattningsmål och 
beskattningsrekommendationer. 

 
 

9. EVENTUELLA ÖVRIGA AVTALADE ÄRENDEN 
 
Därtill avtalas följande (t.ex. hur kontakten sköts mellan delägarna, anmälan om eventuellt 
skadat vilt, förfarande om ett djur fälls på en annan delägares område, beslut om 
användning av banklicenser o.s.v.): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 

10. MENINGSSKILJAKTIGHETER 
 
Eventuella konfliktsituationer eller meningsskiljaktigheter angående avtalet utreds i första 
hand genom förhandlingar mellan de enskilda berörda delägarna eller mellan samtliga 
delägare under ledning av den förvaltningsmässiga samlicensinnehavaren. En 
delägare/delägarna är skyldiga att enligt den förvaltningsmässiga samlicensinnehavarens 
övervägande ge en utredning av ärendet på följande samlicensmöte. Samlicensmötet 
avgör meningsskiljaktigheter enligt det som avtalas i punkt 8. 

 
 

11. AVTALETS GILTIGHET 
 
Detta avtal har ingåtts ___.___20___ 
 
Avtalet är i kraft ett år från och med datumet för undertecknandet.  
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SAMLICENSENS DELÄGARE OCH DERAS KONTAKTPERSONER 
 
 

1 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

2 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

3 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

4 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

5 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

6 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

7 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

8 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
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9 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

10 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

11 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

12 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

13 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

14 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

15 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

16 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

17 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
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18 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

19 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

20 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

21 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

22 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

23 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

24 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

25 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

26 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
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27 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

28 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

29 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

30 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

31 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

32 

Licensdelägare (jaktförening eller jaktlag):  
 
Kundnummer: 
Delägarens representants underskrift och 
namnförtydligande: 
 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 
E-postadress: 
 

 


