PIENTEN HIRVIELÄINTEN SAALIS

PIENTEN HIRVIELÄINTEN SAALIIN ILMOITUSLOMAKE 2021/22
Tällä lomakkeella ilmoitetaan koko pyyntikauden saalis pyyntiluvanvaraisten pienten hirvieläinten (valkohäntäpeura, kuusipeura ja metsäpeura) metsästyksen päättymisen jälkeen.
Hirvieläinten metsästyksen saalisilmoitus on lakisääteinen (MetsA 9 §). Saalisilmoitus on
tehtävä joko tällä lomakkeella tai Oma riista -palvelussa.
Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten
tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden
kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. Lisäksi jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä on
ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi.
Mikäli lupa sisältää luvan vain yhden hirvieläimen kaatamiseksi, tai kaikki pyyntiluvassa
myönnetyt hirvieläimet on kaadettu saman päivän kuluessa, ilmoituksen voi tehdä suoraan
tällä lomakkeella. Muutoin jokaisesta pyyntiluvan voimassaoloaikana pyydystetystä hirvieläimestä on tehtävä saalisilmoitus Oma riistassa tai erillisellä lomakkeella 7 vrk kuluessa.

1.1 SEURUEEN TIEDOT
* Pyyntiluvan numero
* Pyyntiluvan saajan nimi
* Metsästysseuranne/-seurueenne
* PAKOLLINEN TIETO

1.2 YHTEYSHENKILÖ
* Nimi
* Metsästäjänumero
* Sähköpostiosoite
* PAKOLLINEN TIETO

Täytetty kortti palautetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo,
Kuralankatu 2, 20540 Turku, tai sähköpostilla osoitteeseen saaliit@riista.fi.
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2.1 SAALISILMOITUS LAJILLE: valkohäntäpeura ___ kuusipeura ___ metsäpeura ___
* Päivämäärä
(pp.kk.vvvv)

* Koordinaatit
(ETRS-TM35FIN)
P

* PAKOLLINEN TIETO

I

Aikuinen
Uros

Vasa

Naaras

Uros

Naaras

Ihmisravinnoksi
kelpaamaton

*Ampujan nimi ja metsästäjänumero

(Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, merkitse rasti sarakkeeseen Ihmisravinnoksi kelpaamaton)
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* PAKOLLINEN TIETO

3.1 METSÄSTYKSEN PÄÄTYTTYÄ ARVIOITU PEURAKANTA
* Seuranne/seurueenne metsästysalueen kokonaispinta-ala täysinä hehtaareina
* Metsästykseen käytetyn maa-alueen pinta-ala

ha

* Koko metsästysalueelle jäi peuroja yhteensä

kpl

* Metsästykseen käytetylle alueelle jäi peuroja yhteensä

ha

kpl

* 3.2 YHTEENVETO KAADETUISTA PEUROISTA
Aikuiset urokset kpl

Aikuiset naaraat kpl

Urosvasat kpl

Maksettava 17 € / kpl:

Naarasvasat kpl

Maksettava 8 € / kpl:

€
€

Ihmisravinnoksi kelpaamaton (MetsL 28 §) aikuiset

Vähennä 17 € / kpl:

€

Ihmisravinnoksi kelpaamaton (MetsL 28 §) vasat

Vähennä 8 € / kpl:

€

Yhteensä maksettavaa

€

* 3.3 PYYNNIN PÄÄTTYMINEN
Pyynti päättynyt (pp.kk.vvvv)
Vakuutan tiedot oikeiksi
(allekirjoitus)
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