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Sökandens namn (om privatperson, måste det 
vara samma som kontaktpersonen) 
      

Kontaktperson 
(till vilken beslutet sänds): 
      

Personsignum eller jägarnummer 
      

FO-nummer (om sökanden är ett företag eller 
samfund) 
      

Gatuadress 
      

Postnummer och postort 
      

E-postadress 
      

Telefonnummer 
      

 
 

 
 

Ny jaktlicens för hjortdjur  

 
Om det hjortdjur som har fällts är skadat eller sjukt på ett sådant sätt att mera än hälften av det är 
odugligt som människoföda och detta inte beror på licenshavarens förfarande, beviljar Finlands vilt-
central avgiftsfritt licenshavaren en ny jaktlicens istället för den gamla. Vid samlicens ansöker licens-
havaren om ny jaktlicens för delägarna i samlicensen.  
 
Djurart Fullvuxen (st.) Kalv (st.) 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licens/dispens söks i första hand i tjänsten Oma riista.  

Ansökan inlämnas i huvudvyn för hjortdjurslicenser.  

Oma riista-tjänsten finns på adressen: oma.riista.fi 

https://oma.riista.fi/


 
Ansökan gäller jaktlicensbeslut nr:        
 
Välj minst ett av följande alternativ: 
Veterinärutlåtande som bilaga till ansökan                             ja    nej 
Jaktvårdsföreningens utlåtande som bilaga till ansökan         ja    nej 
Bild/bilder som bilaga till ansökan                                           ja    nej   
 
Uppgifter gällande djuret: 
Tidpunkt för fångsten (datum och klockslag):       
 
Ålder (fullvuxen/kalv):       
 
Djurets kön:       
 
Skytt (namn och jägarnummer):       
 
Vid samlicens licensdelägarens namn:       
 
Fångstplats (koordinater):       
 
Utredning över varför man ansöker om en ny jaktlicens för hjortdjur och varför odugligheten 
som människoföda inte beror på licenshavarens förfarande:       
 
 
 
 

 
 
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är korrekta. 
 
Ort och tid 

 
__________________________________________________________________ 
Sökandens underskrift 

 
      
Namnförtydligande 
 



ANVISNINGAR 

 

Som bilaga till ansökan ska fogas fotografier av det fällda djuret (fotografi av hela djuret, skadeom-
rådet/-områdena och vid behov fotografier av inälvorna). 

Till ansökan kan som utredning fogas ett utlåtande av en veterinär eller av jaktvårdsföreningen. 
Båda utlåtandena ska grunda sig på observationer som den som ger utlåtandet själv har gjort. Dju-
ret får inte styckas och delar av det får inte förstöras förrän den som ger utlåtandet har utfört 
granskningen. Ett utlåtande är dock inte obligatoriskt. Om ett utlåtande inte har fogats till ansö-
kan, kan Finlands viltcentral be en företrädare för jaktvårdsföreningen granska det fällda hjortdju-
rets kondition och ge ett utlåtande om granskningen till Finlands viltcentral. 

Vid samlicens ansöker licenshavaren om ny jaktlicens för delägarna i samlicensen. 

 

Ansökan riktad till Finlands viltcentral sänds  

per post på adressen:   e-postadress:  

Finlands viltcentral   lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 

LF-registratorskontoret 

Sompiovägen 1 

00730 Helsingfors 

 
En ansökan som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter kan också skickas med skyddad 
e-post från adressen www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Ha i detta fall den ifyllda ansö-
kan och tillhörande bilagor färdiga i elektroniskt format på din dator innan du lämnar in ansökan. Ditt med-
delande levereras till mottagaren först när du har bekräftat den försändelse som gjorts på webbplatsen 
också från den e-postadress du har meddelat. Om bekräftelsemeddelande inte finns i din e-posts inbox, 
kontrollera även skräpposten. 

http://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

	Ny jaktlicens för hjortdjur

