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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. Jaktlicensområde  
 

Vid jakt skall man följa reglerna föreskrivna i jaktlagen och jaktförordningen. Jaktlicenserna kan endast 

användas på områden som enligt förutsättningarna i jaktlagens 27§ 1 moment är lämpade för jakt, är 

enhetliga samt vid älgjakt är minst 1000 ha och vid jakt på övriga licensbelagda hjortdjur är minst 500 

ha. Därtill bör licensinnehavaren ha rätt att jaga hjortdjuren nämnda i licensen, på området som 

nämns i jaktlagens 27§ 1 moment. Jaktlicensen kan endast användas på det i jaktlicensbeslutet be-

gränsade området. 
 

Det lönar sig för jaktföreningen eller jaktlaget att uppdatera sina hjortdjursjaktområden i Oma riista, 

så att i licensbeslutet eventuellt strukna områden beaktas. Efter uppdateringen bör jägarna ha till-

gång till en jaktlicensområdeskarta som beaktar de strukna områdena. 

 

3. Meddelande om jaktledare 
 

Primärt alternativ: 
Meddelande om jaktledare görs i Oma riista –tjänsten (https://oma.riista.fi) innan jakten inleds,           
separat 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/ovriga-tillstandsblanketter/blanketter-for-hjortdjursjakten/. Ifall det gäller en 

s.k. samlicens görs meddelandet om jaktledare och dennes ersättare skilt för varje jaktförening eller 

jaktlag. 

 

4. Bytesmeddelande och älgobservationer 

 

Primärt alternativ: 
Gör bytesanmälan1 och meddela älgobservationerna dagligen efter jakten i Oma riista –tjänsten. Jak-
ten skall anmälas som avslutad inom sju dagar efter att samtliga djur i licensen har skjutits eller mot-
svarande efter att jakttiden upphört. Anvisningar om hur bytet och älgobservationerna antecknas i 
Oma riista finns på nätet: https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/elektroniska-tjanster/. 
 

Sekundärt alternativ: 
Alternativt kan du fylla i och skicka en skriftlig bytesanmälan till Finlands viltcentral inom sju dagar 
efter avslutad jakt. Bytesmeddelandeblanketter kan du printa ut från Finlands viltcentrals hemsidor 
https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/. 

https://oma.riista.fi/
https://riista.fi/sv/jakt/ovriga-tillstandsblanketter/blanketter-for-hjortdjursjakten/
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/elektroniska-tjanster/
https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/
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Till bytesmeddelandeblanketten bifogas ett kvitto över betalade licensavgifter och de postas till; Fin-
lands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo. Lokaliseringsupp-
gifter (koordinater) skall även fyllas i då man anmäler byten och observationer skriftligen. Anvisningar 
finns på nätet: https://riista.fi/sv/jakt/ovriga-tillstandsblanketter/blanketter-for-hjortdjursjakten/. 
 
Att beakta angående lov på statens marker: Enligt villkoren i Forststyrelsens områdeslov är en jakt-
förening eller ett jaktlag (i en samlicens de enskilda jaktföreningarna eller jaktlagen) förpliktigad att 
till Finlands viltcentrals Oma riista tjänst anmäla varje enskild älg som skjutits på det ifrågavarande 
lovområdet inom 3 dagar efter att älgen skjutits. 
 
Licensbelagda mindre hjortdjur: 
Bytet av de mindre hjortdjuren (vitsvanshjort, dovhjort och skogsren) anmäls på samma sätt som äl-
garna i Oma riista, i andra hand skriftligen med bytesmeddelandeblankett till Finlands viltcentral. 
Även jakten av de licensbelagda mindre hjortdjuren skall anmälas som avslutad inom sju dagar efter 
att samtliga djur i licensen har skjutits eller motsvarande efter att jakttiden upphört. 
 

Anvisningar om hur bytet av de mindre hjortdjuren antecknas i Oma riista finns på nätet:  
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/elektroniska-tjanster/. 
 

Bytesmeddelandeblanketten för skriftlig bytesanmälan finns på Finlands viltcentralens hemsida 
https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/. Om man gör bytesanmälan skriftligen skall 
kvittot över de betalda licensavgifterna bifogas till bytesanmälan1 och detta postas till: Finlands vilt-
central, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2 20540 Åbo. 
 
5 Jaktlicensavgift  
 

Jakten skall först meddelas som avslutad i Oma riista tjänsten, efter detta kan jaktlicenserna betalas.  
Jaktlicensavgiften fastställs utgående från antalet fällda djur. Licensinnehavaren eller samlicensens 
administrativa innehavare betalar avgiften. Betalningen sker via Oma riista i licensens huvudanvän-
dar -vyn. Vid betalning med licensavgiftsblanketten som finns bifogad till det skriftliga beslutet på 
papper 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 § 

 

 

 

_____________________________________________________ 
1 Jaktförordningens (666/1993) 9 §:  

Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur 
 

https://riista.fi/sv/jakt/ovriga-tillstandsblanketter/blanketter-for-hjortdjursjakten/
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/elektroniska-tjanster/
https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/
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6. Ansökan om ny jaktlicens (odugliga som människoföda). 
 

En ny jaktlicens kan endast sökas av licensinnehavaren. I en samlicens söks den ny licensen av samli-

censen administrativa innehavare. En ny jaktlicens söks elektroniskt i licensens huvudanvändar-vy i 

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

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. 
 

Som bilaga kan bifogas veterinärens eller jaktvårdsföreningens utlåtande (vid granskningen skall hela 
kroppen och inälvorna finnas till hands). Därtill är det bra att bifoga bilder av det sjuka djuret, så att 
grunden för ansökan tydligt framkommer. 
 

Om ny jaktlicens söks skriftligen finns ansökningsblanketten på Finlands viltcentrals webbsida på adres-
sen: https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/. 
 
7. Om distribuering av blanketter 
 

Blanketter finns på Finlands viltcentralens webbsida. Blanketter eller en licensavgiftsräkning i pap-

persform kan även vid behov begäras från Finlands viltcentralens licensförvaltningsregistratur med e-

post från adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. 

https://oma.riista.fi/
https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/
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