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Till den som fått jaktlicens för hjortdjur 

Detaljerade anvisningar gällande lagstadgade skyldigheter i anknytning till jaktlicens finns i 

”Anvisningar om ansökning om jaktlicens för hjortdjur” på adressen  

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

1. Jaktlicensbeslut 

Det är skäl att noggrant läsa jaktlicensbeslutet och detta följebrev. Anvisningar för ändringssökande 

finns som bilaga till licensbeslutet. Jaktledaren ska ha med licensbeslutet eller en kopia av det under 

jakten. 

2. Jaktlicensområde 

Vid jakten ska bestämmelserna i jaktlagen och jaktförordningen iakttas. Beviljandet av jaktlicens för 

hjortdjur förutsätter att den som ansöker om jaktlicens har till sitt förfogande ett enhetligt område 

lämpligt för jakt, vars landareal vid jakt på älg ska vara minst 1 000 hektar och för jakt på övriga 

licensbelagda hjortdjur minst 500 hektar. Därtill ska licenshavaren ha rätt att på området jaga 

sådana hjortdjur som avses i ansökan.  

Jaktlicensen får användas endast inom det i licensen avgränsade området 

Finlands viltcentral korrigerar eller ändrar inte i något skede en förenings eller jaktsällskaps 

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

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

av användningsområdet för jaktlicenserna och avlägsnande av fastigheter som anges  

i jaktlicensbeslutet uppdateras av viltcentralen beträffande det område som har angivits i tjänsten 

Oma riista.  Den sökande ska själv göra behövliga avlägsnanden och ändringar när hen uppdaterar 

området i Oma riista -tjänsten. Licenshavaren ansvarar för att jägarna har tillgång till en karta över 

jaktlicensområdet, på vilken de avlägsnade områdena är beaktade. Licenshavaren ansvarar också 

för att hen har giltig, reell jakträtt eller jakttillstånd på det område som anges i jaktlicensen. 

3. Meddelande om jaktledare 

Den som beviljas jaktlicens för hjortdjur ska för varje art som beviljas i jaktlicensen meddela 

jaktledare och behövligt antal vice jaktledare. Vid jakt i sällskap ska antingen jaktledaren eller en 

vice jaktledare vara närvarande.  

Meddelande om jaktledare görs i tjänsten Oma riista (https://oma.riista.fi) innan jakten inleds, för 

varje art som jagas med stöd av licensen och för varje jaktgrupp separat. Informationen om 
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jaktledare förmedlas elektroniskt till jaktvårdsföreningen först när föreningens/sällskapets 

kontaktperson har fogat den aktuella jaktlicensen till gruppen i Oma riista -profilen. 

Alternativt kan meddelandet om jaktledare göras på blankett till jaktvårdsföreningen. Blanketten 

finns på Finlands viltcentrals webbplats på adressen https://riista.fi/sv/jakt/ovriga-

tillstandsblanketter/blanketter-for-hjortdjursjakten/. 

4. Fångstanmälan 

För varje fällt hjortdjur ska anmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att ett djur 

har fällts. Det rekommenderas att fångstanmälan görs dagligen i Oma riista-tjänsten efter jakten. 

Anvisningar för registrering av fångstanmälan finns på länken https://www.riistainfo.fi/sv/oma-

riista-anvisningar/anvisningar-om-oma-riista-tjansten/. 

Fångstanmälan kan också skickas med blankett inom sju dygn efter det att ett djur har fällts.  

I anmälan ska anges skyttens namn och jägarnummer, de fällda djurens art och antal, deras kön, 

tidpunkt då de fälldes, antalet fullvuxna hjortdjur och kalvar samt fångstplatsens koordinater. 

Blanketter för fångstanmälan kan skrivas ut på Finlands viltcentrals webbplats 

https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/. Anmälan skickas till adressen Finlands 

viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo eller per e-post till 

adressen saaliit@riista.fi.  

Licensbelagda små hjortdjur 

Anmälan om fångst av små hjortdjur (vitsvanshjort, dovhjort, skogsren) görs liksom för älg inom sju 

dygn efter det att ett djur har fällts. Det rekommenderas att fångstanmälan görs dagligen i Oma 

riista -tjänsten efter jakten. 

5. Observationer 

För varje älg, även för fällda älgar, ska göras en separat älgobservation. Anvisningar för registrering 

av älgobservationer i Oma riista finns på länken https://www.riistainfo.fi/sv/oma-riista-

anvisningar/anvisningar-om-oma-riista-tjansten/. 

Trots att fångstanmälan görs inom sju dygn från det att ett byte har fällts, ska man vid avslutad jakt 

anmäla jaktresultatet (se nedan kapitel 6), och på älginformationskortet de observationer som har 

gjorts under säsongen samt uppskattningar om återstående stam. Älginformationskortet och 

anvisningarna finns på adressen https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/.  
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6. Stängning av licens samt jaktlicensavgift 

Licenshavaren ska göra en anmälan på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via en 

elektronisk tjänst om utfallet av den jakt på hjortdjur som skett med stöd av en jaktlicens samt 

betala jaktlicensavgiften. Anmälan och betalningen ska göras inom sju dygn efter det att de i 

jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden 

har börjat. 

I Oma riista -tjänsten anmäler varje licensdelägare för sin egen del om avslutande av jakten för varje art. 

Licenshavaren eller den som i förvaltningsmässigt hänseende innehar licensen stänger licensen, när 

alla licensdelägare har avslutat sin jakt och betalar jaktlicensavgiften i tjänsten Oma riista. 

Om man inte använder tjänsten Oma riista, ska jaktlicensavgiften betalas med betalningsblankett 

och det ifyllda älginformationskortet inlämnas. 

Jaktlicensavgiften betalas enligt antalet fällda djur. Avgiften betalas av licenshavaren och vid 

samlicens av den förvaltningsmässiga licenshavaren i tjänsten Oma riista i vyn för tillståndets 

huvudanvändare. Vid betalning med jaktlicensavgiftsblankett som kom i samband med beslut  

i pappersform ska man ovillkorligen använda rätt referensnummer, enligt vilket avgifterna riktas till 

rätt jaktlicens och djurart. 

Jaktlicensavgifterna för hjortdjur är: 

Art Fullvuxen Kalv 

Älg 120 € 50 € 

Små hjortdjur 17 € 8 € 

            Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 4 § 

7. Ansökan om ny jaktlicens (byte som är odugligt som människoföda) 

Om ett hjortdjur som har erhållits som byte är så skadat eller sjukt att mer än hälften av det är 

odugligt som människoföda och detta inte beror på jaktlicenshavarens förfarande, kan man med 

stöd av 28 § i jaktlagen ansöka om ny jaktlicens från Finlands viltcentral. Finlands viltcentral beviljar 

licenshavaren avgiftsfritt en ny jaktlicens om de ovan angivna förutsättningarna uppfylls. 

Den licensdelägare som har fällt bytet registrerar bytet i tjänsten Oma riista som odugligt som 

människoföda. En ny jaktlicens kan sökas endast av den person som har mottagit licensbeslutet.  Vid 

samlicens söks den nya jaktlicensen av den förvaltningsmässiga innehavaren, inte en av en enskild  
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licensdelägare. Finlands viltcentral rekommenderar att ny jaktlicens söks elektroniskt i vyn för 

tillståndets huvudanvändare på adressen https://oma.riista.fi. 

Som bilaga till ansökan kan fogas utlåtande av veterinär eller jaktvårdsföreningen (granskning görs 

på plats, varvid kroppen och alla inälvor ska finnas till hands). Dessutom är det bra att till ansökan 

bifoga fotografier på det sjuka djuret, av vilka tydligt framgår orsakerna till ansökan. 

Om ansökan om ny jaktlicens görs skriftligt, finns ansökningsblankett på Finlands viltcentrals 

webbplats på adressen: https://riista.fi/sv/jakt/ansokning-om-licenser-och-dispenser/blanketter-

for-jaktlicens/hjortdjur/. 

8. Om distribuering av blanketter 

Blanketter finns på Finlands viltcentrals webbplats, i länkarna som anges i denna anvisning. 

Blanketter eller jaktlicensräkning i pappersform kan vid behov begäras också från Finlands viltcentral 

licensförvaltningens registratorskontor per e-post på adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.  
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