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EUROPEISK BÄVER ELLER RAPPHÖNA 

 

Enligt jaktförordningen (666/1993) 9 § ska en licensinnehavare göra anmälan om fälld europeisk 

bäver (allt byte i hela land) och om rapphöna som har fällts på annan plats än i landskapen Österbotten, 

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Anmälningen ska göras på Finlands 

viltcentrals särskilda blankett eller elektroniskt i tjänsten Oma riista. 
 

Anmälan ska göras inom sju dygn (7) efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren har fällts eller, om djur 

inte har fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat. Finlands viltcentral rekommenderar att 

anmälningen görs omedelbart. 
 

Anmälningen kan göras på den här blanketten eller på adressen https://oma.riista.fi  
 

Skicka blanketten till adressen: Finlands viltcentral, Licensförvaltningens registratorskontor, 

Sompiovägen 1, 00730 Helsinfors eller med e-post till adressen saaliit@riista.fi 

 

Art:                                                     

 

Anmälarens namn och jägarnummer 

      

 

      

 

Jaktlicens nr 

      

Datum 

      

 

         (fortsätta på nästa sidan…) 

 

Skyttens namn Jägar-

nummer 

Kön 

(hane/hona) 

Fångstdatum 

och klockslag 

Fångstplatsens koordinater 

(ETRS-TM35FIN) 

              N              

Ö       

              N              

Ö       

              N              

Ö       

              N              

Ö       

              N              

Ö       

              N              

Ö       

              N              

Ö       
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