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Finlands viltcentrals nättjänst för elektronisk 
ärendehantering, vars terrängapp är lätt att 
ha med i skogen.

• elektroniskt jaktkort och skjutprovsintyg
• kartor över jaktområdena
• jakttider

Oma riista är en behändig hjälp, förutom för dokumentering 
av den egna hobbyn, även för lagstadgade anmälningar och 
licensansökningar. Tjänsten är avgiftsfri.

Registrera ditt byte i Oma riista-tjänsten och bidra till 
planeringen av hållbar jakt!

Registrera dig: oma.riista.fi

Terrängappen har inte alla funktioner som finns i 
nätversionen för datoranvändning. 

Med Oma riista
• kan du enkelt föra en bytesdagbok och spara dina viltobservationer
• gör du de lagstadgade fångstanmälningarna 
• hittar du täckande rapporter och statistik om fångsten i din 
  förening/ditt område

LADDA NER!

Anvisningar: riistainfo.fi/oma-riista-ohjeet/

Ladda ner terrängappen: 
Googlen Play / Apple Appstore

Oma riista -helpdesk (vardagar  12–16)
tel. 029 431 2111 / oma@riista.fi



Finlands viltcentrals utbildningssidor, avsedda 
för alla som är intresserade av natur och vilt. 

I VILTINFO HITTAR DU 
• ändringar i jaktlagstiftningen 
• rikligt med material om artkännedom
• presentationer av de olika jaktformerna
• anvisningar för byteshantering
• bakgrunden till och praktiskt genomförande av 
  skötseln av viltstammarna och livsmiljöerna

Viltinfos fördjupade utbildningar erbjuder jäg-
aren möjligheten att specialisera och fördjupa 
sitt kunnande. I de fördjupade utbildningarna 
går man grundligare in på de olika ämnena i 
jägarexamensmaterialen.  

SJÖFÅGLARNA PÅ TILLBAKAGÅNG: 
FÅNGSTANMÄLAN ÄR VIKTIG

SOTKA-PROJEKT
Det går dåligt för sjöfåglarna och många stammar är 
på tillbakagång. Den största orsaken till nedgången 
anses vara livsmiljöernas svaga tillstånd samt starka 
stammar av de främmande rovdjuren mink och mård-
hund. 

Finlands viltcentral startade år 2020 projektet SOTKA-
våtmarker, inom vilket våtmarker restaureras för 
att erbjuda livsmiljöer för sjöfåglar. Projektet SOT-
KA-främmande rovdjur utvecklar för sin del metoder 
för avlägsnande av främmande arter. 

SKYLDIGHETEN ATT ANMÄLA 
FÄLLT VILT HAR UTVIDGATS
År 2020 utvidgades skyldigheten att göra fångstanmä-
lan till att gälla flera arter. Skyldigheten att göra fångs-
tanmälan gäller för följande sjöfågelarter: sädgås, 
bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, 
alfågel, storskrake samt sothöna. Skyldigheten 
gäller också brunand och småskrake, för vilka ett tids-
begränsat jaktförbud gäller. 

Finlands viltcentral rekommenderar att sjöfågeljakten 
inriktas på talrika andfågelarter, som t.ex. gräsand, 
kricka och knipa. Vi uppmuntrar också till aktivt delta-
gande i fångsten av invasiva främmande arter.

Den lagstadgade fångstanmälan kan enkelt göras i 
tjänsten Oma riista.

LÄSA MER OM ÄMNET
Ansvarsfull fågeljägare:  
https://www.riistainfo.fi/sv/fordjupade-utbildningar/
ansvarsfull-fageljagare/




