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ANMÄLAN OM DELTAGARE I JAKT PÅ ÄLG SOM SKYTTAR (jaktförordningen 6 §) 
 
1. Efternamn 
 
 Förnamn 
 
 

 
2. Näradress 
 

Postnr. och postanstalt 

 
3. Telefonnummer 
 
 E-postadress 

 
4. Jägar- 
 nummer 
 från jakt- 
 kortet och 
 
 Hemkommun 

 

5. Dag, månad 
 och år för  
 avläggande 
 av skjutprov 

 

6. Tillhör skytten 
någon annan 
förening/annat 
sällskap som 
jagar älg och 
som söker om 
jaktlicens? 
(kryss i rutan) 

 
Föreningens 
namn och jvf 

 

7. Jagar skytten älg i 
någon annan 
förening/sällskap 
inkommande 
jaktperiod  
(kryss i rutan). 
Om 6. = J. och 7. = N,  
Så varför jagar inte 
skytten i den förening 
som denne tillhör? 
Anvisning s. 2 
 

      Nej Ja Nej Ja 
1.                                   

                                     Tilläggsuppgifter s. 3 

2.                                   

                                     Tilläggsuppgifter s. 3 

3                                   

                                     Tilläggsuppgifter s. 3 

4.                                   

                                     Tilläggsuppgifter s. 3 

5                                   

                                     Tilläggsuppgifter s. 3 

6.                                   

                                     Tilläggsuppgifter. 3 

 
          /            
Plats  Datum  Sökandens underskrift och namnförtydligande 

 
Läs anvisningarna innan blanketten fylls i. Besvara alla frågor i blanketten noggrant. Dåligt ifyllda eller bristfälliga blanketter returneras för komplettering. Om begärda kompletteringar inte erhålls, 
behandlas ansökan utgående från de givna uppgifterna. Uppgivande av felaktiga uppgifter kan leda till ett negativt beslut eller efter att beslut getts rättelse av sakfel till sakägarens nackdel i enlighet med 
förvaltningslagens (434/2003) 50 §.  Att uppsåtligen uppge felaktiga uppgifter är en straffbar handling (16 kap. 8 § i strafflagen). Vid behov kan viltcentralen underkasta ärendet för polisundersökning.
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Anvisningar för ifyllande av skytteförteckningen: 
 
1. Efternamn och förnamn (obligatorisk uppgift) 
Skriv efternamnet på den övre raden och förnamnet på den undre raden. 

 

2. Näradress, postnummer och postanstalt (obligatorisk uppgift) 
Skriv gatuadress på den över raden och postnummer och postanstalt på den undre raden.  

 

3. Telefonnummer och e-postadress (frivillig uppgift) 
Skriv det telefonnummer, på vilket personen säkrast nås, på den övre raden och hans/hennes e-postadress på 
den undre raden. 

 

4. Jägarnummer och hemkommun (obligatorisk uppgift) 
Skriv jägarnumret från jaktkortet på den övre raden. Anteckna den kommun där jägaren är folkbokförd som 
dennes hemkommun på den undre raden. 

 

5. Datum, mån, år för avläggande av skjutprovet (obligatorisk uppgift) 
I skyttelistan antecknas endast sådana skyttar vilkas skjutprov är i kraft eller utgår under innevarande år. De 
andra namnen (drevkarlarna m.fl.) har ingen betydelse i ansökningsprocessen, varför de inte behöver 
antecknas i listorna. På den övre raden antecknas datum (dag, månad och år) då skjutprovet avlagts. Den 
undre raden kan lämnas tom.  

 

6. Medlemskap i annan förening/annat sällskap (obligatorisk uppgift) 
Om en skytt är medlem i en jaktförening eller ett jaktlag som ansöker om jaktlicens för älg för ett annat 
område, ska vid fråga 6. i skytteförteckningen ett kryss anges i Ja-spalten i den övre raden. Om han/hon inte 
är medlem, anges ett kryss i Nej-spalten. Om svaret är Ja, dvs. han/hon är medlem i en förening/ett sällskap 
anges föreningens namn och jaktvårdsföreningens område. Detta kan också anges på s. 3.   

 

7. Jakt i annan förening/annat sällskap (obligatorisk uppgift) 
Om en skytt har svarat Ja på föregående fråga och är medlem i en annan förening/ett annat sällskap som 
jagar älg, ska han/hon svara på fråga 7. Om en person som är medlem i en jaktförening/ett jaktsällskap, men 
under inkommande jaktsäsong jagar i fråga 6 nämnda andra förening/andra sällskap, anges för honom/henne 
ett kryss i Ja-spalten. Om han/hon inte jagar i denna förening/detta lag anges krysset i Nej-spalten. Då anges 
en referens i tilläggsfältet och i slutet av blanketten på sida 3 förklaras varför han/hon inte jagar i den 
förening/det sällskap som han/hon är medlem i. Avsaknaden av möjlighet att jag ifrågavarande hjortdjur 
skall då kunna påvisas med föreningens stadgar för Viltcentralen.  
 

 
Jaktförordningen 6§: Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som nämns i 8 § i 
jaktlagen och arealen av statens landområden som ingår i jaktområdet överstiger 1000 hektar, ska det till 
ansökan bifogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten som skyttar och deras fasta boningsorter 
samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjur.  
 
Preliminär anmälan av de som deltar som skyttar i jakten betyder det, att skyttarnas antal räknas enligt 
situationen 30.4. (= sista inlämningsdagen för jaktlicensansökningar på hjortdjur) vid Finlands viltcentrals 
prövning av jaktlicensbeslut. Detta hindrar dock inte från att lägga till skyttar i enlighet med Forststyrelsens 
anvisningar på hösten (dessa skyttar är inte med i jaktlicensprövningen). 
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På statens landområde (över 1 000 ha statens landområde i ansökan) (med undantag av Utsjoki och  
Enontekis kommuner) beviljas huvudsakligen jaktlicenser för sådana sökanden, som har minst 10 jägare 
(skjutprovet måste vara giltigt eller går ut under innevarande år) och som inte jagar på andra ställen. Därtill 
ska av dessa minst sex vara sådana jägare som inte har någon annan möjlighet att jaga älg. Från denna 
huvudregel kan man avvika endast i undantagsfall till exempel om det för området inte finns andra sökanden 
som uppfyller ansökningskraven. Den sökande ska personligen försäkra sig om, att personerna på 
förteckningen har accepterat att delta som skyttar i älgjakten i den sökandens sällskap inkommande höst.   
 

 
TILLÄGGSUPPGIFTER 
 
Tilläggsuppgifter från punkterna 6.  och 7. Om skytten tillhör en jaktförening/sällskap (svar 6 = ja), 
och han/hon svarar vid punkt 7. att denne inte jagar där, förklara då vid den här punkten: Varför har 
skytten inte möjlighet att jaga i den förening/sällskap som han/hon tillhör. Skytten anses ha annan 
möjlighet att jaga älg, om denne som medlem tillhör en annan sådan jaktförening eller 
sådant oregistrerat jaktsällskap, som ansöker om jaktlicens för älg av Finlands viltcentral. 
Jägarens egna anmälan om att denne lämnar en befintlig möjlighet till jakt outnyttjad är inte 
i verkligheten att jägaren saknar andra möjligheter till jakt! Referera här nedan till den rad där 
den ifrågavarande skyttens uppgifter finns.  
 
Skyttens uppgifter, rad       :  
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
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Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
      

Skyttens uppgifter, rad       : 
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Skyttens uppgifter, rad       : 
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