
  

 

 

 

 

 

ANSÖKAN OM JAKTLICENS FÖR 

HJORTDJUR  
på område enligt 8 § i jaktlagen 

 (statens områden över 1 000 ha) 

 

 
Licensmottagaren ska vara en person eller ett samfund med 
rättshandlingsförmåga. Om licens ansöks för ett oregistrerat 
sällskap, ska som sökande väljas en person som innehar jakt-
rätt eller har jakttillstånd på området. Därtill ska den sökande 
vara den samma som kontaktpersonen. 
 
Vid ansökan om samlicens ska anges den person som i för-
valtningsmässigt hänseende innehar samlicensen, vilket ska 
vara den samma som kontaktpersonen.  

 
 
      
_________________________________________ 
Licensmottagarens kundnummer (om sådant finns) 

 
      
_________________________________________ 
Licensmottagarens namn  
 
Licensmottagarens typ:  
 

 Registrerad förening  
 Oregistrerat sällskap 
 Privatperson 

 
 
 

 

 

 
      
______________________________________ 
Kontaktperson (till vilken beslutet skickas) 

 
      
______________________________________ 
Gatuadress 

 
            
______________________________________ 
Postnummer och postort 

 
      
Kontaktpersonens personnummer eller jägarnummer  

 

      
______________________________________ 
Telefon 

 
      
______________________________________ 
E-post 
 
 

 

 

Till Finlands viltcentrals regionkontor i 

Södra Tavastland Södra Savolax Sydöstra Finland Kajanaland Mellersta Finland Lappland Uleåborg Österbotten 
 

 Norra Tavastland  Norra Karelen  Norra Savolax  Kust-Österbotten  Satakunta  Nyland  Egentliga Finland  

 

OBS. Allmänna anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur finns på Finlands viltcentrals webbplats 
https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/ 

Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i ansökan! 
Jaktlicens ska sökas senast den 30 april från Finlands viltcentral. Vid ansökan med pappersblankett ska den sökande delge ansökan 
till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde den huvudsakliga delen av det jaktområde som avses i licensansökan är be-
läget. (jaktförordningen 8 §) 
 

 

Sökanden ansöker om i 26 § i jaktlagen avsedda jaktlicens för jakt på hjortdjur enligt föl-
jande:  
 

 
Antal jaktli-

censer 

Total 

areal 

Älg       st       ha 

            st       ha 

 

 

Ansökningsområdet är beläget i (kommun/kommuner):                                
 

Finlands viltcentrals anteckningar 

 
Inkommit till Finlands viltcentral: 
 
Datum    /    20      
 
mottagarens kvittering:    
 
_________________________ 
 
Jvf nr       
 
Beslut nr _______________________ 

https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/


 

 

 

 
 

Området för vilket jaktlicens söks ska anges på den bifo-

gade kartan.  
Till ansökan fogas kopior på Forststyrelsens områdeslicensbe-
slut. 
Licensområdets kod för år 2018 som angetts i Oma riista-
tjänsten eller kartutskrift från Oma riista ersätter kartbilagan. 
 

Om det är fråga om en samlicensansökan, ska en delägarför-

teckning meddelas på en separat bilaga. I delägarförteckning-
en ska framgå totala arealer, angivet separat i hektar, för privata 
och statsägda områden som anges i alla delägares ansökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skytteförteckningarna ska fogas som bilagor till ansökan. 
I licensövervägandet kan beaktas endast de skyttar vars skyt-
tuppgifter är fullständiga i förteckningarna. 
 
I skytteförteckningen ska anges endast de personer som har 

ett skjutprov som är i kraft eller som löper ut under på-

gående jaktår. 
 
I skytteförteckningen i jaktlicensansökan kan efter det att an-
sökningstiden för Forststyrelsens områdeslicenser har löpt ut 
(31.1) endast tilläggas skyttar som är ortsbor och har rättighet 
enligt 8 § i jaktlagen. 
 
Skyttar som har en annan jaktmöjlighet och som också an-
vänder den (ja/ja-skyttar), beaktas inte i jaktlicensövervägan-
det, och de behöver inte antecknas i förteckningen över skyt-
tar. 
 
 
 
 
 
Jag försäkrar att givna uppgifter är riktiga och att den sökande har rätt att jaga i ansökan nämnda hjortdjur 
inom det område som ansökan gäller. 
 

               ,     /     20   
Ort och tid 
 
 
 
_______________________________________________ 
Den sökandes underskrift 
 

      
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTREDNING AV AREAL  

Är det fråga om samlicens?  
ja        
nej      

Vid samlicens, ange antalet del-
ägarföreningar: 

      st 

  

Total landareal       ha 

Landareal privatägda marker       ha 

Landareal statsägda områden       ha 

Forststyrelsens områdesbesluts 
nummer: 

      

UTREDNING ÖVER SKYTTAR  

 skyttar totalt:       st 

 skyttar som är ortsbor (8 §)       st 

 skyttar som inte är ortsbor (8 
§) 

      st 

Alla skyttar: 

Skyttar, som inte hör till nå-

gon annan förening/annat säll-
skap som ansöker om jaktli-
cens 

      st 

Skyttar, som hör till annan för-
ening/annat sällskap som jagar 

älg men som inte jagar där 
under säsongen 2018. 

      st 

Skyttar, som hör till annan för-
ening/annat sällskap som jagar 

älg och som jagar där under 
säsongen 2018. 

      st 

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

finns endast personer, vars hemort är i samma kommun som i om-
rådet som avses i 8 § i jaktlagen, för vilket jaktlicens söks). 

4. Samlicensens delägarförteckning (https://riista.fi/wp-
content/uploads/2018/03/2018-03-18-Yhteislupasopimus-uusi-
Suomen-riistakeskus-SWE-valmis.pdf)  

https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-18-Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus-SWE-valmis.pdf
https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-18-Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus-SWE-valmis.pdf
https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-18-Yhteislupasopimus-uusi-Suomen-riistakeskus-SWE-valmis.pdf


 

 

 

Motiveringar till ansökan: 

      

 

 



 

 

 

 

 

ANVISNINGAR 
 
Allmänna anvisningar för ansökan om jaktli-
cens för hjortdjur finns på Finlands viltcentrals 
webbplats 
https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-
jaktlicens/hjortdjur/ 

Läs anvisningarna noggrant innan du fyller 

i ansökan! 

 
 
För jakt på älg, dovhjort, kronhjort, sikahjort, 
vitsvanshjort och skogsvildren krävs det jaktli-
cens. Föreskrifter om jaktlicens för hjortdjur 
finns i 26–29 § i jaktlagen (615/1993) och 6–9 
§ i jaktförordningen (666/1993). 
 
Ansökan ska göras elektroniskt i e-tjänsten 
Oma riista eller skriftligt, t.ex. genom att an-
vända denna ansökningsblankett. Till ansökan 
ska bifogas karta över det i ansökan avsedda 

jaktområdet. På kartan dras de yttre linjerna 

för ansökningsområdet noggrant ut. De 

områden inom ansökningsområdet som 

inte hör till ansökningsområdet avgränsas 

tydligt på kartan.  
 

Ett villkor för beviljande av jaktlicens är att om-

rådet är ett för jakt på hjortdjuren i fråga lämp-

ligt 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 jakträtt på området för 
de hjortdjur, för vilka jaktlicens ansöks. Rätten 
kan grunda sig på ägandet av marken (jaktla-
gen 6 §), kommunmedlemmarnas jakträtt på 
statens områden (jaktlagen 8 §), utarrende-
ring av jakträtt (jaktlagen 11 §) eller jakttill-
stånd (jaktlagen 17 §). 

 
Om jaktlicens ansöks för ett område som av-
ses i 8 § i jaktlagen, och arealen av statens 
marker som ingår i jaktområdet överstiger 
1 000 ha, ska det till ansökan fogas ett av 
statsmyndighet (Forststyrelsen) beviljat till-

stånd för jakt på hjortdjur (områdestillstånd) 
samt en preliminär uppgift om dem som deltar 
i jakten som skyttar och deras fasta boningsor-
ter samt vilka andra möjligheter de har att 

delta i jakt på hjortdjuret i fråga (blankett för 

skytteförteckning). 
 
 
 

 
 
Jaktlicens för hjortdjur ska sökas senast den 
30 april från Finlands viltcentral. Ansökan ska 
delges den jaktvårdsförening inom vars verk-
samhetsområde huvuddelen av det jaktområde 
som avses i licensansökan är beläget. Jaktli-
cens för hjortdjur gäller under ett jaktår i taget. 
 

Om den sista dagen är en lördag eller söndag, 
är den sista inlämningsdagen därpå följande 

vardag. Försenade ansökningar behandlas 

inte. 

 
 
Jaktlicenser för statens områden (statens om-
råden på över 1 000 ha i ansökan) (med un-
dantag av kommunerna Utsjoki och Enontekis) 
beviljas huvudsakligen endast sådana sökan-
den, som har minst 10 jägare (skjutprov ska 
vara giltigt eller förfalla under innevarande år) 
och som inte jagar någon annanstans. Därtill 
bör minst sex av dessa jägare inte ha någon 
annan möjlighet att jaga älg. Ovan nämnda 
bestämmelser angående skyttar (och skytte-
förteckning) gäller på samma sätt för en sö-
kande som ansöker om jaktlicens på statens 
område med stöd av 8 § i jaktlagen, obero-
ende av om den sökande själv i sin ansökan 
vill avgränsa sin egen jakträtt som baserar sig 
på 8 §. 

 
Undantag från denna huvudregel kan göras 
endast i särskilda fall, till exempel om det för 
området inte finns andra sökanden som upp-
fyller ansökningsvillkoret. Den sökande ska 
personligen försäkra sig om att personerna i 
skytteförteckningen har förbundit sig att kom-
mande höst delta som skyttar i älgjakt i den 
sökandes förening. 

 
 
 

https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/
https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/

