
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

  

       

 

  

 

   

 

 

   

   

 

 

 

   

MEDDELANDE OM SKYTTAR SOM DELTAR I JAKTEN (jaktförordningen 6 §) 

1. 

Efternamn 

Förnamn 

2. 

Gatuadress 

3. 

Telefonnummer 

E-postadress 

4. 

Jägarnummer 

Hemkommun 

5. 

Skjutprov 

(datum för 

avläggande av 

skjutprov) 

6. 

Hör skytten till ngn 

annan 

förening/annat 

sällskap som jagar 

älg, som ansöker 

om jaktlicens? 

Föreningens/Säll-

skapets namn och 

jvf 

Nej Ja 

7. 

Jagar skytten älg i 

någon annan 

förening/annat 

sällskap inkommande 

jaktsäsong? 

Om 6. = J el. 7. = N, 

varför jagar inte skytten 

i föreningen/ sällskapet, 

som hen tillhör? 

Nej Ja 

1. 
Tilläggsutredningar s. 3 

2. 
Tilläggsutredningar s. 3 

3. 
Tilläggsutredningar s. 3 

4. 
Tilläggsutredningar s. 3 

5. 
Tilläggsutredningar s. 3 

6. 
Tilläggsutredningar s. 3 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Tilläggsutredningar s. 3 

8. 
Tilläggsutredningar s. 3 

9. 
Tilläggsutredningar s. 3 

10. 
Tilläggsutredningar s. 3 

11. 
Tilläggsutredningar s. 3 

12. 
Tilläggsutredningar s. 3 

13. 
Tilläggutredningar s. 3 

14. 
Tilläggsutredningar s. 3 

15. 
Tilläggsutredningar s. 3 

16. 
Tilläggsutredningar s. 3 

17. 
Tilläggsutredningar s. 3 

18. 
Tilläggsutredningar s. 3 

Plats och tid Sökandes underskrift och namn förtydligande 



                                                
                                                                   

                    
                               

                           

     

     

     

    

    
         

     
       

            

   

      
              

                

           

     

      
           

              

      

         

             

        

        

                 

               

               

            

            

                   

        

               

              

            

               

        

Anvisningar för ifyllande av skytteförteckning 

1. Efternamn och förnamn (obligatorisk information) 

2. Gatuadress, postnummer och postort (obligatorisk information) 

3. Telefonnummer och e-postadress (frivillig information) 

4. Jägarnummer och hemkommun (obligatorisk information) 
Ange jägarens jägarnummer och hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). 

5. Datum för avläggande av skjutprov (obligatorisk uppgift) 
Ange dag, månad och år. I skytteförteckningen antecknas endast sådana skyttar, vilkas 

skjutprov (älg- och hjortprov eller björnprov) är i kraft eller vilkas skjutprov föråldras under 

innevarande år. 

6. Medlemskap i annan förening/annat jaktsällskap (obligatorisk information) 
Om en skytt är medlem i en annan jaktförening eller ett annat jaktsällskap som ansöker om 

jaktlicens för älg från Finlands viltcentral, kryssar man för ”ja”. I annat fall kryssar man för 

”nej”. Om svaret är ja ska man också ange den andra föreningens/det andra sällskapets 

namn och jvf:s område. 

7. Jakt i annan förening/annat sällskap (obligatorisk information) 
Om en skytt har svarat ”ja” på föregående fråga och hör till en annan förening/ett annat 

jaktsällskap som jagar älg, ska hen svara på fråga nummer 7. Om en person som hör till 

jaktföreningen/jaktsällskapet under kommande jaktsäsong jagar i denna andra före-

ning/detta andra sällskap, ska för personen kryssas för ”ja”. I annat fall kryssar man för 

”nej”. I sådant fall ska ges en förklaring till varför skytten inte jagar älg i den andra före-

ningen/det andra sällskapet, till vilken/vilket hen hör. Avsaknaden av möjlighet till jakt ska 

på begäran påvisas för Finlands viltcentral med föreningens stadgar. 

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som avses i 8 § i jaktlagen och arealen 

av de statsägda marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan fogas en 

preliminär uppgift om dem som deltar i jakten som skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka 

andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga. I licensprövningen kan beaktas endast de 

skyttar vars skyttuppgifter är fullständiga i förteckningen. Skyttar kan inte läggas till efter att ansök-

ningstiden har löpt ut. Skyttar som är ortsbor och har jakträtt med stöd av 8 § i jaktlagen, vilka tilläggs 

efter Forststyrelsens områdestillstånd, ska meddelas separat i en egen förteckning. 

I skyttförteckningen ska anges endast de personer som har ett skjutprov som är i kraft eller vars skjut-

prov föråldras under innevarande år. I skytteförteckningen behöver inte de skyttar anges som jagar älg 

i en annan förening/ett annat jaktsällskap som söker jaktlicenser (ja/ja -kryss). En skytt anses ha övrig 

möjlighet till jakt på älg, om hen är medlem i en annan sådan jaktförening eller ett sådant jaktsällskap, 

som söker jaktlicens för älg från Finlands viltcentral. 

Asiakaspalvelu Verkkosivut Kirjaamo  Lupahallinto Y-tunnus 
p. 029 431 2001 www.riista.fi Sompiontie 1,  Sompiontie 1 0201724–4 
asiakaspalvelu@riista.fi Sähköinen asiointi 00730 Helsinki  00730 Helsinki Verkkolaskut 

oma.riista.fi kirjaamo@riista.fi  lupahallinto.kirjaamo@riista.fi  003702017244 
laskut@riista.fi 



           

             

               

              

               

 

          

        

           

  

 
             

            

          

 

    

    

    

    

    

Finlands viltcentral beaktar i jaktlicensprövningen det antal skyttar som anges i denna anmälan. Om 

arealen av de statsägda marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, beviljas jaktlicenser i 

regel endast för de sökande som har minst 10 jägare, vilka inte deltar i älgjakt i en annan förening/ett 

annat sällskap. Av dessa måste minst sex stycken vara sådana jägare som inte är medlemmar i en före-

ning/ett sällskap som ansöker om jaktlicens för älg. Den sk. skyttregeln används inte i Utsjoki och 

Enontekis. 

Den sökande ska personligen försäkra sig om att personerna i skytteförteckningen har lovat delta i älg-

jakt i den sökandes förening/sällskap den förestående jaktsäsongen. 

Läs också anvisningarna för ansökan om jaktlicens för hjortdjur före ifyllandet av 

skytteförteckningen. 

TILLÄGGSUTREDNINGAR 

Tilläggsuppgifter för punkterna 6 och 7. Om skytten är medlem i en annan förening/ett annat sällskap 

som ansöker om jaktlicens för älg, men inte jagar älg i föreningen/sällskapet i fråga under den förestå-

ende jaktsäsongen, ska i denna punkt utredas orsaken till att skytten inte använder denna andra jakt-

möjlighet. 

Skytt och radnummer: Uppgifter: 

Skytt och radnummer: Uppgifter: 

Skytt och radnummer: Uppgifter: 

Skytt och radnummer: Uppgifter: 

Skytt och radnummer: Uppgifter: 


