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Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjort-

djur  
 

Denna anvisning gäller ansökan om jaktlicens för licensbelagda hjortdjur år 2020. Jaktlicensansökan 

kan göras och lämnas in under tiden 1–30 april 2020. Denna allmänna anvisning kan komma att pre-

ciseras och ändras under våren. Därför ska sökande i april, innan ansökan slutligen lämnas in, på 

nytt noggrant läsa igenom den senaste gällande anvisningen, utfärdad den 1 april,  

 

Om jaktlicensansökan gäller jakt på hjortdjur på det område som avses i 8 § i jaktlagen, gäller de se-

parata anvisningar för ändamålet som finns på Finlands viltcentrals webbplats. 

 

Ansökan kan göras och lämnas in på två olika sätt: 

 

a) Elektronisk ansökan 

 

Jaktlicens för jakt på hjortdjur kan sökas elektroniskt via tjänsten Oma riista https://oma.riista.fi från 

och med den 1 april 2020. Finlands viltcentral rekommenderar att ansökan görs elektroniskt. Den 

elektroniska ansökan via tjänsten Oma riista görs enligt de separata tekniska anvisningarna för 

ändamålet. Anvisningarna gällande år 2020 finns på sidorna riista.fi och i tidningen Jägaren (nr 

2/2020). 

 

Föreningens / jaktsällskapets jaktområden kan skapas och uppdateras innan själva ansökningsfunkt-

ionen för jaktlicens för hjortdjur öppnas i tjänsten Oma riista. Den elektroniska ansökan som läm-

nas in via tjänsten Oma riista skickas automatiskt för kännedom till jaktvårdsföreningen. 

 

Oma riista-rådgivningen betjänar: oma@riista.fi tfn 029 431 2111 (vardagar kl. 12-16) 

 

För den elektroniska ansökan bör följande steg vara genomförda: 

 

• Licens söks i rollen som privatperson via tjänsten Oma riista. 

• Föreningen / sällskapet finns i tjänsten Oma riista 

• Den sökande har tillgång till ansökningsområdets områdeskod eller då det gäller en samli-

cens, områdeskoderna för alla deltagare i samlicensen. Områdeskoden utgörs av föreningens / 

sällskapets område som har angetts i tjänsten Oma riista. Områdeskoden är tio tecken lång. 

 

Obs! 

• Området ska vara fastställt för jaktåret 2020–2021. Du kan kopiera det gamla jaktårets område 

och uppdatera dess uppgifter. 

o Områdets fastigheter och skiften har uppdaterats 

 

b) Ansökan på papper (e-post eller brevpost) 

 

Om den sökande inte har möjlighet att använda tjänsten Oma riista kan ansökan lämnas in per e-post 

eller brevpost till viltcentralens regionkontor för området som ansökan gäller. Kontaktuppgifterna 

till regionkontoren finns på Finlands viltcentrals webbplats  

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

https://oma.riista.fi/
mailto:oma@riista.fi
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/regioner-och-verksamhetspunkter/
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Vid ansökan per e-post eller brevpost fås ansökningsblanketterna som ska skickas till Finlands vilt-

central från Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi eller av jaktvårdsföreningarna. Föråldrade 

ansökningsblanketter ska inte användas. Sökande skall senast den 30.4. även delge ansökan till 

den jaktvårdsförening, till vars verksamhetsområde den huvudsakliga delen av det jaktområde som 

avses i licensansökan hör. 

 

De som lämnar in en ansökan på papper ska beakta att till ansökan ska fogas en karta och en för-

teckning över de enheter i fastighetsregistret eller delar av dem, på vilkas område jakten på hjort-

djur bedrivs. Viltcentralen kräver en fastighetsförteckning med fullständiga fastighetsbeteckningar, 

eftersom ansökningsområdet förs in i det elektroniska systemet för granskning av landareal, över-

lappning och splittrade områden.  

 

 

 

Inlämnandet av ansökan 

 

Jaktlicens för jakt på hjortdjur ska sökas senast den 30 april från Finlands viltcentral.  

 

Försenade ansökningar behandlas inte, utan beslut görs endast om avvisande av ansökan. 

 

Anvisningar i frågor angående ansökan om jaktlicens får du genom att kontakta Finlands 

viltcentral. 

 

Oma riista-rådgivningen betjänar: oma@riista.fi tfn 029 431 2111 (vardagar kl. 12-16) 

 

 

Allmänna anvisningar 

 
Ansökning och karta 

 

Ansökan om jaktlicens för hjortdjur måste innehålla ansökningsblankett och en karta över ansök-

ningsområdet. 

Anvisningarna ska läsas igenom noggrant och ansökan och kartor ska märkas ut, matas in och göras 

omsorgsfullt så att det inte orsakar extra arbete för den sökande och dem som behandlar ansökningar-

na. Om en ansökan är otydlig eller annars kräver komplettering skickas en begäran om till-

äggsutredning till de sökande, i vilken begärs noggrannare utredning av oklara ansökningsuppgifter, 

samt begärs i allmänhet även arrendeavtalsförteckning och/eller kopior av arrendeavtal och motsva-

rande dokument. Så sker också i de fall där olika sökanden i sina ansökningar har meddelat samma, 

dvs överlappande markområden. 

Inlämnandet av felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan avslås, att sakfel korrigeras enligt 

förvaltningslagen för själva beslutets del eller eventuellt till förundersökningsbegäran till poli-

sen. 

 

Den sökande 

 

Den sökande måste alltid vara en fysisk person (människa) eller en juridisk person (t.ex. en registre-

rad förening). Om jaktlicenser ansöks av ett registrerat jaktsällskap, rekommenderar Finlands vilt-

central att jaktsällskapet anges som sökande och ansökan undertecknas av den person som enligt för-

eningens bestämmelser har namnteckningsrätt. 

 

Om den sökande är ett oregistrerat sällskap, bör som sökande utses en person i sällskapet. Denna 

person fungerar också som sökande av områdeslicens av Forststyrelsen och i hens namn ingås också 

eventuella jaktarrendeavtal och jaktlov. 

http://www.riista.fi/
mailto:oma@riista.fi
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Beträffande samlicens rekommenderas att en person ges fullmakt att fungera som förvaltningsmässig 

innehavare av samlicensen samt att ansöka om jaktlicensen. Mera information om samlicens finns i 

slutet av denna anvisning. 

 

 

Antal jaktlicenser som söks  

 

Man kan ansöka om det antal jaktlicenser som man anser vara nödvändigt. Med en jaktlicens kan 

man jaga ett vuxet hjortdjur eller två kalvar. Finlands viltcentral kan emellertid utfärda licensvill-

kor beträffande hjortdjurens ålder och kön, vilka är bindande för licensmottagaren.  

 

Antalet jaktlicenser som beviljas påverkas av målen för skötseln av stammen för det älgförvaltnings-

område som ansökan gäller samt storleken på den totala kvoten hjortdjur som bestämts för jaktvårds-

föreningen eller jaktvårdsföreningens delområde med effektiverad beskattning (verotusteholohko), 

stamuppgifterna för hjortdjursarten samt den av myndigheterna konstaterade mängden skador orsa-

kade av hjortdjur. Antalet jaktlicenser som en sökande beviljas påverkas dessutom av de sökandes 

privatägda landarealer som är lämpliga för älgjakt samt för sökande på området som avses i 8 § i jakt-

lagen av antalet skyttar som godkänns i jaktlicensövervägandet. 

 

Enligt det som nämns ovan kan antalet jaktlicenser påverkas av myndighet konstaterade hjortdjurs-

skador. Under punkten motiveringar till ansökan ska den sökande som tilläggsmotivering till antalet 

ansökta jaktlicenser presentera separata uppgifter för hjortdjursarterna i fråga över inträffade och 

konstaterade trafik-, skogs- och jordbruksskador orsakade av hjortdjur på ansökningsområdet de sen-

aste åren, förutsatt att skador har konstaterats och man vill använda dem som motivering till antalet 

ansökta jaktlicenser. Därtill ska i detta sammanhang vid behov presenteras alla sådana övriga uppgif-

ter, som den sökande anser vara av betydelse för motiveringen till antalet ansökta jaktlicenser. Vid 

behov kan utredningen lämnas i samband med ansökan genom att bifoga en separat bilaga. 

 

Karta och arealuppgifter till en ansökan i pappersform  

 

På kartan avgränsas fastighetsgränser eller sökandens övriga gällande, jakträttsmässiga områdesgrän-

ser längs med ansökningsområdets yttre gränser. De områden som ingår i ansökningsområdet, för 

vilka den sökande inte har jakträtt för hjortdjur, märks tydligt ut på kartan (genom att sträcka över 

eller färglägga). Det rekommenderas att markeringarnas betydelse anges vid sidan av kartan. Det vik-

tigaste är att det på kartan markerats ansökningsområdets yttre gränser och de områden inom 

ansökningsområdet för vilka den sökande inte har jakträtt eller jakttillstånd. Samma områden 

(med undantag av statens områden som avses i 8 § i jaktlagen) får inte ingå i flera olika ansökningar 

(gäller såväl ansökningsområdets areal som kartan). Även s.k. splittrade områden (sk. enklaver) 

ska lämnas bort från ansökningskartan enligt anvisningarna under rubriken Splittrade områden. 

 

Som ansökningsområdets totala areal antecknas med en hektars noggrannhet på kartan det avgrän-

sade, enhetliga markområdets areal, för vilket jaktlicens ansöks och för vilket den sökande har rätt 

till jakt på älg/hjort. Det på kartan avgränsade områdets areal måste vara samma som den angivna 

markarealen för ansökningsområdet. 

 

Sökande som ansöker om jakt på stora områden (t.ex. samlicens), för vilka fastighetsgränserna inte 

syns tillräckligt tydligt, ska till ansökan bifoga separata kartor för samtliga licensdeltagare (t.ex. jakt-

sällskap) enligt anvisningarna ovan. Också i dessa fall ska man därtill utarbeta och bifoga en separat 

sammanställd karta, där området för samlicensen framgår i sin helhet (skala högst 1: 100 000) och 

samtliga ansökningsdeltagares jaktområden är separat numrerade (numreringen måste motsvara num-

reringen på deltagarnas enskilda kartor). 
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Komplettering av ansökan 

 

Förutsättningarna för beviljande av licens skall vara uppfyllda när tiden för inlämnande av ansökan 

löper ut (den 30 april) och det går inte att korrigera t.ex. saknade skjutprov (för ansökan på område 

som avses i 8 § i jaktlagen) genom att komplettera ansökan senare. Det är inte heller möjligt att efter 

den utsatta tiden utöka jaktområdena i ansökan. Därför ska området anges tydligt och otvetydigt. 

Även om en del av fastigheten är med i det ansökningsområde som anges inom den utsatta ti-

den är det inte möjligt att lägga till ytterliga delar av samma fastighet när ansökningstiden har 

löpt ut. I licensövervägandet och i jaktlicensavgränsningen i beslutet beaktas endast de landområden, 

för vilka den sökande har jakträtt eller jakttillstånd för hjortdjuret i fråga under hela jaktperioden. 

Att ändra eller utöka de ovan nämnda förutsättningarna efter den utsatta tiden, så att ändringen kan 

inverka på fördelningen av jaktmöjligheterna, är inte en sådan komplettering som avses i 22 § i för-

valtningslagen, vilken är möjlig även efter att den fastställda tiden för inlämnande av ansökan har löpt 

ut. 
 

Områdets enhetlighet 

 

Jaktlicens för älg kan beviljas för ett enhetligt markområde på över 1000 hektar som lämpar sig för 

jakt på älg och där den sökande har rätt att jaga älg. Separata områden på under 1000 hektar beaktas 

inte i licensövervägandet och ökar inte antalet licenser som beviljas. Obs! För övriga jaktlicensbe-

lagda hjortdjur är minimikravet på enhetligt markområde 500 ha. Om jaktområdena för olika hjort-

djursarter avviker från varandra (jaktområdena ska presenteras separat), rekommenderar Finlands 

viltcentral att man lämnar in en separat ansökan för varje hjortdjursart (100 euro/ansökan). 

 

Splittrade områden (enklaver) 

 

På splittrade områden (älg under 1000 ha och andra licensbelagda hjortdjur under 500 ha) kan 

man inte jaga jaktlicensbelagda hjortdjur! 

 

På den områdeskarta som används i ansökan för jakt på älg skall avlägsnas dessa s.k. splittrade 

områden, som inte är förenade med den sökandes enhetliga landareal på minst 1 000 ha (för övriga 

hjortdjur 500 ha). Även splittrade områden på statens områden ska utelämnas. Om det är fråga 

om en samlicens, ska deltagarna avlägsna motsvarande splittrade områden, om de inte är förenade 

med samlicensdeltagarnas enhetliga område på minst 1 000 ha (för övriga hjortdjur 500 ha). I samli-

cens kan således ingå föreningars/sällskaps markområden som är mindre än 1 000 ha och är belägna 

inom en annan deltagares område, förutsatt att de är oavbrutet sammanhängande med samlicensom-

rådet som helhet. Samlicensdeltagarna bör sinsemellan komma överens om användningen av dessa 

områden. 

 

Om ansökningsområdet omfattar ett områdeslicensområde på statens område, ska den sökande när 

hen anger jaktområdet i Oma riista-tjänsten använda det licensområdesnummer som framgår av om-

rådeslicensen. Numret ska anges under fliken -Forststyrelsen- när jaktområdet anges. (för noggrann-

nare instruktioner, se Oma riista:s digitala anvisningar.) 

 

Vid elektronisk ansökan och då man med hjälp av fastighetskoden använder funktionen Massinmat-

ning (massasyöttö), lägger tjänsten till alla skiften som hör till fastigheten. Om man till ansöknings-

området vill tillägga endast en del av fastigheten, används funktionen ”lägg till / avlägsna enskilda 

skiften”. Funktionen ”Rita” används endast när man tillägger en enskild del av ett skifte till ansök-

ningsområdet. Med hjälp av dessa instruktioner strävar man efter att undvika inexaktheter, ritfel och 

överlappningar i ansökningsområdena mellan olika sökande samt det utredningsarbete sådana med-

för.  

Obs! I samband med detta ska man kontrollera omsorgsfullt att det i ansökan endast tas med 

de fastighetens skiften eller landområden, på vilka den sökande har jakträtt för hjortdjuret i 
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fråga för hela jaktperioden. Därtill ska man i samband med massinmatningen också granska att det 

i ansökan inte blir kvar separata splittrade områden under 1 000 ha. 

 

Ett gemensamt råmärke förenar numera områden med varandra. För varje enskilt fall 

utreds hur vägar, järnvägar och vattendrag inverkar på om jaktområdet är enhetligt. 

Oftast anses området vara enhetligt om den sökande har jakträtt på området direkt på 

andra sidan av en väg, järnväg eller ett smalt vattendrag. Vägområdesfastigheter, för 

vilka inte finns jakträtt eller jakttillstånd, ska man emellertid avlägsna från ansökan. I 
regel är det inte möjligt att få jakträtt på en allmän väg. Om den sökande lägger en 

allmän väg till sitt ansökningsområde, ska den sökande som bilaga till ansökan 

lämna in de handlingar som visar jakträtten. 

 

Om sökande har omtvistade områden angående jakträtten, till exempel att två jaktsäll-

skap har överlappande jaktarrendeavtal eller oklarhet råder om det ena avtalets upp-

sägande, beaktas dessa områden inte i licensövervägandet. Finlands viltcentral har inte 

befogenhet att avgöra privaträttsliga tvister som rör jaktarrenderätt, utan sådana fall be-

handlas i allmän underrätt. I samband med tvist om jakträtt kan domstolen sålunda, en-

ligt 16 § i jaktlagen och 7 kapitel 3 § i rättegångsbalken, på yrkande av en part meddela 

ett temporärt beslut om vem som under tiden rättegången pågår har rätt att jaga på det 

område som tvisten gäller. 

 

Finlands viltcentral rekommenderar att alla jaktarrendeavtal görs skriftligt. 

 

Finlands viltcentral är skyldig att från licensområdet utesluta sådana områden som inte uppfyller de 

föreskrivna kraven på areal och enhetlighet. Därtill skall uteslutas bl.a. sådana områden för vilka den 

sökande enligt gjorda utredningar inte har kunnat uppvisa jakträtt eller sådana områden som är om-

tvistade. Genom jaktbesluten ska de områden uteslutas som inte har beaktats i jaktlicensövervägan-

det. Jaktlicenser får användas endast inom det i jaktlicensen avgränsade området. Före jakten 

ska varje licensdeltagares kontaktperson uppdatera sitt område enligt licensbeslutet. 

 

 

Obs! Finlands viltcentral korrigerar eller ändrar inte i något skede en förenings eller sällskaps 

jaktområdeskarta för hjortdjur som den sökande elektroniskt har lämnat in via tjänsten Oma 

riista och bifogat i anslutning till ansökan om jaktlicens. Inte heller eventuella begränsningar av 

jaktlicensområdet eller avlägsnande fastigheter som anges i jaktlicensbeslutet uppdateras av viltcen-

tralen eller visas på kartan eller deltagarkartorna över det ansökta området för hjortdjursjakt i tjänsten 

Oma riista. Om det för den sökande exempelvis har avlägsnats områden i föregående års jaktlicensbe-

slut, och situationen inte bevisligen har förändrats för de aktuella områdena, ska den sökande själv 

göra behövliga avlägsnanden och ändringar på den aktuella kartan i Oma riista innan den nya 

ansökan lämnas in. Om korrigeringarna inte har gjorts på den nya ansökan i enlighet med föregå-

ende års uppgifter i ansökan och beslut om avlägsnande av områden, kan det anses vara fråga om 

medvetet lämnande av felaktiga uppgifter till myndighet.  

 

 

 

Avvikelse från krav på areal och fredningstider 

 

Finlands viltcentral får avvika från de krav på areal och enhetlighet som föreskrivs i 27 § 1 mom. i 

jaktlagen och den i 37 § avsedda fredningstiden för hjortdjur som får jagas med stöd av jaktlicens, om 

det berörda området är en holme eller det finns motsvarande särskilda skäl till avvikelsen. 

 

Om den sökande i en normal jaktlicensansökan ansöker om avvikelser enligt 27 § 4 mom. i jaktlagen 

från de i 27 § 1 mom. stadgade kraven gällande områdes areal eller enhetlighet i anknytning till jakt-
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licens och från den i 37 § i jaktlagen avsedda fredningstiden för hjortdjur som får jagas med stöd av 

jaktlicens, ska den sökande i sin ansökan under punkten för motiveringar i tillräcklig omfattning och 

heltäckande själv beskriva ärendet och problemen. Därtill ska noggrant anmälas områden och tid, 

för vilka avvikelse söks, samt alltid detaljerat motiveras det aktuella behovet av avvikelse. Vid 

behov kan utredningen lämnas i samband med ansökningen på en separat bilaga, till vilken kan fogas 

en karta, där de områden för vilka man ansöker om avvikelse är märkta. 

 

Avtal om utbytesmark 

 

Om privatägda markområden som sökande (1) arrenderar har överförts med jakttillstånd eller vidare-

arrenderats (vidarearrende möjligt endast med markägarens samtycke) till en annan sökande (2) (till 

exempel avtal om utbytesmark), kan markområdet inte mera anges på sökandes(1) egen ansöknings-

karta och inte räknas till arealen för privatägda markområden i sökandes(1) egna ansökan. Om den 

sökande (sökande 2) däremot genom överföring eller arrende på motsvarande sätt erhållit privatägda 

markområden, behandlas dom för sökande (2) normalt som alla andra arrendeområden. 

 

Vattenområden 

 

På kartan över ansökningsområdet märks de vattenområden ut, på vilka den sökande har rätt till jakt 

på hjortdjur och för vilka jaktlicens söks. Vattenområdenas areal räknas inte med i den totala 

areal som den sökande anmäler, och de beaktas inte som ackumulerande faktorer för antalet 

licenser vid licensövervägandet.  

 

Samma vattenområden (med undantag av statens vattenområden som avses i 8 § i jaktlagen) 

får inte ingå i flera olika ansökningar. På dessa områden är det oftast ett delägarlag som innehar 

jakträtten. Den rekommenderade lösningen är att delägarlaget delar vattenområdet mellan dem som 

ansöker om licens, så att varje sökande tilldelas ett eget vattenområde som förenar landområ-

dena och avgränsas på kartan, för vilket delägarlaget ger tillstånd till jakt på hjortdjur för en viss 

tid eller arrenderar ut jakträtten för jakt på hjortdjur. Om en sökande har vattenområden som är oklara 

i fråga om jakträtten, lämnas dessa obeaktade i licensövervägandet. I sådana fall förenar vattenområ-

det inte den sökandes markområden med varandra, varvid kravet på ett enhetligt område på över 

1 000 hektar (älg) eller 500 hektar (övriga hjortdjur) inte nödvändigtvis uppfylls, och områdena i 

fråga inte kan beaktas i licensövervägandet. 

 

Smala åar, diken och bäckar anses inte vara vattenområden som skiljer markområden från 

varandra. 

 

Tätorter  

 

Enligt ordningslagen är det förbjudet att störa den allmänna ordningen eller äventyra säkerheten på 

allmän plats till exempel genom att skjuta. Enligt jaktlagen får djur inte skjutas på närmare avstånd än 

150 meter från en sådan byggnad i vilken någon bor utan uttryckligt tillstånd av byggnadens ägare 

eller innehavare. Utan uttryckligt tillstånd av områdets ägare eller innehavare får ingen söka efter vilt 

på en gårdsplan eller i en trädgård eller i jaktsyfte röra sig på odlingar innan grödan är bärgad eller 

uppsatt. Vilt får inte skjutas över en järnväg eller en allmän väg eller när viltet eller skytten befinner 

sig på en sådan väg. Dessutom kan regionförvaltningsverket för en viss tid inom ett bestämt område 

förbjuda jakt eller begränsa den, om det med hänsyn till den allmänna säkerheten är särskilt viktigt. 

Med beaktande av ovanstående kan Finlands viltcentral efter enskilt övervägande be att sö-

kande uppvisar de dokument som påvisar jakträtt på de tätortsområden som ingår i ansökan.  

 

Samlicens 
 

Enligt 30 a § i jaktlagen kan jaktlicens sökas gemensamt av flera än en sökande och beviljas då ge-

mensamt till dessa (samlicens). I ansökan och beslutet om samlicens ska det fastställas vem som i 
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förvaltningsmässigt hänseende innehar licensen. Om samlicens beviljas för jakt på fler än ett djur, 

kan licenshavarna komma överens om hur samlicensen fördelas mellan dem. Var och en av licensha-

varna i en samlicens ska iaktta de skyldigheter för jaktlicenshavare som föreskrivs i denna lag och 

med stöd av den. 

 

Den person som utses till förvaltningsmässig innehavare för samlicensdeltagarna och till ansökare av 

licensen behöver fullmakt att söka jaktlicens för hela ansökningsområdet. Varje samlicensdeltagare 

ger detta tillstånd till den sökande på en separat blankett eller i samlicensavtalet. I ansökan antecknas 

att det är fråga om en samlicens.  

 

Finlands viltcentral har utarbetat ett modellavtal för ansökan om samlicens 

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

 
 

Vid ansökan om samlicens för hjortdjur måste man fylla i en förteckning över samlicensdelta-

garna. Licensdeltagarförteckningen kan sammanställas i den elektroniska ansökan eller fås för ansö-

kan i pappersform eller per e-post från Finlands viltcentrals webbplats. Licensdeltagarförteckningen 

fogas till licensansökan. I licensdeltagarförteckningen anges begärda uppgifter om licensdeltagarna. 

Det här är viktigt eftersom uppgifterna för varje samlicensdeltagare matas in i det program för till-

ståndsförvaltning som Finlands viltcentral använder. Detta möjliggör att licensdeltagaren i fortsätt-

ningen kan sköta ärenden i tjänsten Oma riista. 

 

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

