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Till mottagarna av hjortdjurslicenser 
 

1. Jaktlicensbeslutet 
 

Läs jaktlicensbeslutet omsorgsfullt. Anvisningar om rättelseyrkande sänds som bilaga till beslutet. 

Jaktledaren skall ha med sig licensbeslutet eller en kopia av det vid jakten.  
 

2. Meddelande om jaktledare  

 

Primärt alternativ: 
Meddelande om jaktledare görs i Oma riista –tjänsten (https://oma.riista.fi) innan jakten inleds sepa-
rat för varje jaktförening eller jaktlag som jagar skilt.  
 
Sekundärt alternativ: 
Alternativt kan anmälan göras till jaktvårdsföreningen (blanketten finns på internetsidan vid adressen  

https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-algjakten/). Ifall det gäller en s.k. samlicens görs 

meddelandet om jaktledare och dennes ersättare separat för varje jaktförening eller jaktlag. 

 

3. Bytesmeddelande och älgobservationer 
 

Primärt alternativ: 
Gör bytesanmälan1 och meddela älgobservationerna dagligen efter jakten i Oma riista –tjänsten, då 
behöver man inte fylla i och returnera något separat älginformationskort. Anvisningar om hur bytet 
och älgobservationerna antecknas i Oma riista finns på nätet: https://riista.fi/sv/viltforvalt-
ningen/elektroniska-tjanster/ 
 

Sekundärt alternativ: 

Alternativt kan du fylla i och skicka bytesanmälan och älgobservationerna med älginformationskortet. 
Älginformationskort får man från jaktvårdsföreningarna och licensförvaltningsregistraturen (lupa-
hallintokirjaamo). Kortet returneras till jaktvårdsföreningen inom sju dagar efter att jakten har avslu-
tats.   
 

Även lokaliseringsuppgifter (koordinater) skall fyllas i älginformationskortet då man anmäler byten 
och observationer. http://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-algjakten/. 
 

Små hjortdjur: 
Bytet av de små hjortdjuren (vitsvanshjort, dovhjort och skogsren) anmäls i Oma riista eller skriftligen 
med blanketten ”detaljerade uppgifter över varje djur” till Finlands viltcentral inom sju dagar efter att 
jakten har upphört. Bytesmeddelandeblanketten finns på viltcentralens hemsida 
(https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/bytesblanketter/fallda-hjortdjur/). Då man gör bytesanmälan 
skall kvittot över de betalda licensavgifterna bifogas till bytesanmälan1. 
 

_______________________________________________________ 
1 Jaktförordningens (666/1993) 9 §:  

Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur 
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4. Jaktlicensavgift  
 

Jaktlicensavgiften bör betalas innan man meddelar att jakten är avslutad i Oma riista -tjänsten. Jaktli-
censavgiften fastställs utgående från antalet fällda djur. Licensinnehavaren eller samlicensens kon-
taktperson betalar avgiften. Betalningen sker via Oma riista i licensens huvudanvändare -vyn. 
 
De som använder älginformationskortet i pappersform returnerar betalkvittot och licensavgiftsblan-
ketten som man fått med licensbeslutet med epost till lupahallinto.kirjaamo@riista.fi eller med post 
till licensförvaltningsregistraturen. Vid betalningen skall man absolut använda sig av referensnumret, 
vilket styr betalningen till rätt jaktlicens och rätt djurart. 
 
Jaktlicensavgiften skall betalas senast inom sju dygn från det att alla djur i jaktlicensen har fällts eller 
om djur lämnats ofällda, inom sju dygn efter att fredningstiden börjat.  

 

 

Licensavgifterna är följande: 
 

Art Vuxen Kalv 

Älg 120 € 50 € 

Små hjortdjur 17 € 8 € 
 

  Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgifter (616/1993) 4 § 

 
 

5. Blankett för ansökan om ny jaktlicens (odugliga som människoföda). 

 

Om ett fällt hjortdjur är till mer än hälften odugligt som människoföda kan man enligt jaktlagens 28 § 
ansöka om en ny jaktlicens från Finlands viltcentral, ifall detta inte beror på jaktlicensinnehavarens 
eget förfarande. Då ovan nämnda förutsättningar uppfylls beviljar Finlands viltcentral licensinneha-
varen avgiftsfritt en ny jaktlicens.  
 
Finlands viltcentral rekommenderar att ny jaktlicens söks elektroniskt i licensens huvudanvändar-vy i 

Oma riista  https://oma.riista.fi. 
 

Ansökan undertecknas av den ursprungliga ansökaren för samlicensen (inte samlicensdeltagaren). 
Som bilaga kan bifogas veterinärens eller jaktvårdsföreningens utlåtande (vid granskningen skall hela 
kroppen och inälvorna finnas till hands) innan den sänds till Finlands viltcentrals licensförvaltningsre-
gistratur. Ansökningsblanketten finns på Finlands viltcentrals webbsida på adressen 
https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/. 
 
 

6. Om distribuering av blanketter 
 

Blanketter finns på viltcentralens webbsida. Blanketter kan även vid behov begäras från licensförvalt-

ningsregistraturen  lupahallinto.kirjaamo@riista.fi , eller från viltcentralens områdeskontor (kontakt-

uppgifter https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/regioner-och-verksamhetspunkter/). 
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