Sökandes namn (om privatperson, bör hen
vara samma som kontaktpersonen)

Kontaktperson
(till vem beslutet skickas)

Personnummer eller jägarnummer

Y-beteckning (om sökande är företag eller en
sammanslutning)

Adress

Postnummer och postanstalt

E-post

Telefonnummer

Licens ansöks i första hand elektroniskt via Oma riista- tjänsten
Ansökan inlämnas under profilen Privatperson, från vyn Tillstånd.
Oma riista -tjänsten hittas under webbadressen: https://oma.riista.fi/

Jaktlicens för europeisk bäver eller rapphöna
enligt jaktlagens 10§
Läs anvisningarna omsorgsfullt från Finlands viltcentrals hemsidor https://riista.fi/sv/jakt/ansokningom-licenser-och-dispenser/ innan du lämnar in ansökan.
Om du inte ansöker elektroniskt i Oma riista-tjänsten, skickar du ansökan till Finlands viltcentrals
registratur (se anvisning i slutet av blanketten).
djurart

ansökt antal djur

ansökt jakttid

Ansökningsområde
Fyll i uppgifterna nedan och bifoga en karta över ansökningsområdet.
Kommun(er)och by(ar) där ansökningsområdet finns:
Ansökningsområdets areal:

Asiakaspalvelu
p. 029 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

Verkkosivut
www.riista.fi
Sähköinen asiointi
oma.riista.fi

ha

Kirjaamo
Sompiontie 1,
00730 Helsinki
kirjaamo@riista.fi

Lupahallinto
Sompiontie 1
00730 Helsinki
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Y-tunnus
0201724–4
Verkkolaskut
003702017244
laskut@riista.fi

Ansökningens motiveringar och utredningar:
(Dessa kan även bifogas som skilda bilagor)
Europeisk bäver
Motiveringar till ansökan:
Möjliga skador förorsakade av bäver på området:
Sökandes uppskattning om antalet bävrar och bäverbon på området:
Övrigt:
Rapphöna
Motivering till ansökan:
De utsatta fåglarnas ursprung:
Antalet utsatta fåglar:
Sökandes uppfattning om förekomst av ursprungliga vilda rapphöns i närområdet:
Övrigt:

Bilagor
Följande bilagor bör bifogas ansökan:
1. Kartbilaga över området
2. Kopia över importtillstånd och tillstånd att släppa ut fåglar i naturen om det är fråga om
importerade fåglar och deras avkomma.
3. Vid behov motiveringar och utredningar som skilda bilagor
Uppgivande av felaktiga uppgifter kan leda till avslag av ansökan, ändring av sakfel i beslutet eller
begäran om brottsutredning av polisen.
Jag försäkrar att de givna uppgifterna är rätta.
Plats och tid
__________________________________________________________________
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Ansökningar till Finlands viltcentral skickas
med post till:

med e-post till:

Finlands viltcentral

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

LH-kirjaamo
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors

En ansökan som innehåller personuppgifter eller uppgifter av hemlig natur kan skickas med säkrad e-post
från följande webbadress: https://www.turvaposti.fi/viesti/lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Innan du ämnar
skicka ansökan med säkrad e-post skall du först på din egen dator spara en ifylld ansökan samt bilagorna.
Ditt e-meddelande med ansökan som du gjort på webbplatsen levereras till mottagaren först efter att du
även bekräftat meddelandet från den e-postadress du angivit. Om meddelandet om bekräftelse inte finns i
inboxen på din e-post, kontrollera även boxen för skräp-post.

