ANMÄLAN OM SÄLBYTE
Enligt jaktförordningens 5§ ska jägaren underrätta Finlands viltcentral om fångsten av gråsäl och östersjövikare senast
den tredje vardagen efter fångsten. Försummelse av anmälningsskyldigheten är en jaktförseelse som kan beläggas
med bötesstraff.
Anmälan kan göras med denna blankett eller i adressen https://oma.riista.fi
Denna blankett skickas till adressen: Finlands viltcentral, Tillståndsförvaltningens registratorskontor, Sompiovägen 1,
00730 Helsingfors eller per e-post till adressen: saaliit@riista.fi

Jägarens namn
Jägarens jägarnummer

Uppgifter för varje enskilt djur på en egen rad
art
fällningsdatum, kl.
(tidpunkten frivillig
uppgift)

gråsäl

kön
östersjövikare

hane

ålder (frivillig
uppgift)
hona

vuxen

under
1 år

vikt

fångstplatsens position

kg

Fångstplaten med ETRS-TM35FIN
koordinater

Underskrift:

_________________________________
plats

______/______ 20______
datum

____________________________________________________________
underskrift

Exempel hur man fyller i:
Jägarens namn

Jerker Jägare

Jägarens jägarnummer

12345678

Uppgifter för varje enskilt djur på en egen rad
art
fällningsdatum, kl.
(tidpunkten frivillig
uppgift)

gråsäl

kön
östersjövikare

hane

ålder (frivillig
uppgift)
hona

vuxen

X

X

X

18.4.2021 kl. 19:55
9.5.2021 kl. 20:30

X

3.9.2021 kl. 07:15

X

X
X

under
1 år

X
X

vikt

fångstplatsens position

kg

Fångstplatsen med ETRS-TM35FIN
koordinater

80

P 7241300, I 386909

32

P 7113574, I 303219

130

P 6788208, I 200292

Jaktförordningen 5 §
Kvotering vid jakt på gråsäl och östersjövikare
För jakt på gråsäl och östersjövikare finns en kvot för respektive art inom följande områden:
1) förvaltningsområdet Bottenviken–Kvarken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Österbotten,
Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland,
2) förvaltningsområdet Sydvästra Finland, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och
Egentliga Finland, samt
3) förvaltningsområdet Finska viken, som omfattar de havsområden som hör till landskapen Nyland och
Kymmenedalen.
Finlands viltcentral ska underrättas om fällda djur senast den tredje vardagen efter fångsten av djuret. I
fångstanmälan ska följande uppgifter finnas:
1) jägarens namn och jägarnummer,
2) djurets art, kön och vikt,
3) tidpunkten för fångsten,
4) fångstplatsens koordinater.
Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa jakten inom förvaltningsområdet. Tillräckligt effektiv information
ska ges om Finlands viltcentrals beslut. Avlysningen av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom inom tre
dygn efter det att beslutet meddelades.
Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om jakten efter utgången av varje
kalenderår.

