Sökandens / Lägenhetens namn

Finlands viltcentrals anteckningar:
Jvf nr

Dat

/

20

Lägenhetssignum
Koordinaterna för lägenhetens driftcentrum
Kontaktperson

P

Näradress

Koordinater för objekten som ska skyddas
(mittpunkt):

Postnummer och postanstalt

Telefon

I

P

I

P

I

P

I

P

I

E-post
Till Finlands viltcentrals regionkontor (anvisning för hur man kryssar i: dubbelklicka önskad ruta och välj ”vald”)
Södra Tavastland
Södra Savolax
Sydöstra Finland
Kajanaland
Mellersta Finland
Lappland
Uleåborg
Österbotten
Norra Tavastland
Norra Karelen
Norra Savolax
Kust-Österbotten
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland

ANSÖKAN OM ELEKTRISKT HJORTDJURSSTÄNGSEL
Finlands viltcentral kan utgående från en motiverad ansökan bevilja sökande material för skyddande av
specialodlingar. För elektriskt stängslet ingås ett 5-årigt hyresavtal mellan lägenhetsinnehavaren och
Finlands viltcentral, sålunda att stängselmaterialet är Finlands viltcentrals egendom, men det är i
lägenhetsinnehavarens användning så länge behovet för skyddande av objektet kvarstår. Efter att
hyrestiden för stängselmaterialavtalet gått ut övergår ägande- och besittningsrätten samt
underhållsansvaret till lägenhetsinnehavaren. Avsikten med ansökningsblanketten är att bidra till att
stängselmaterialen inriktas till objekt som är benägna att bli utsatta för skador på ett ändamålsenligt
sätt.
djurart/er, som
orsakar behovet av
stängsel

växtart som bör skyddas, mängd och värde (vid behov fortsätt på
följande sida med tilläggsinformation)

växtart

areal

värde* (€)

1)
2)
3)
*Odlingens värde fastställs för varje växtart enligt det ersättningsvärde som landsbygdsmyndigheten
årligen fastställer.
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Skiftesnummer

Färdigställt
stängsel
(löpmeter)

Grindar
Nätdrivna
Solpanelaggregat
(standard 1 st.
aggregat (st.)
(st.)
/ skifte)

Totalt
Om möjligt, är det underhålls- och kostnadsmässigt fördelaktigt att skydda flera skiften med ett enda
stängsel.
Tilläggsuppgifter:
Motiveringar till behovet av stängsel och utredning över tidigare skador, viltsituationens
utveckling, jakten samt över redan utförda åtgärder för att förhindra skador. Man kan även göra
utredningen på en separat bilaga.
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Till ansökan ska det bifogas en skifteskarta, på vilken man markerar områdena som skall ingärdas.
Skiften är belägna i

kommun,

by

Jag försäkrar att de givna uppgifterna är riktiga,
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Stängselansökan med bilagor skickas i första hand per e-post till Finlands viltcentrals regionkontor;
kontaktuppgifter till regionkontoren finns på viltcentrets hemsida. Ansökan kan även skickas per post.

Skifteskartor

st. (obligatoriska)

Kopior av arrende- och skötselavtal o.dyl.
Utlåtande av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
Övriga bilagor, vilka
Kontaktuppgifter till Finlands viltcentrals regionkontor finns på Finlands viltcentrals
internetsidor: https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/
Ansökan kan lämnas in via e-post till regionkontorets e-post. Regionernas epostadresser är i formatet [region]@riista.fi.

Tilläggsinformation
Elektriskt hjortdjursstängsel
Andra områden än Egentliga Finland:
Valto Kontro
valto.kontro@riista.fi
029 431 2334

Egentliga Finland:
Antti Rinne
antti.rinne@riista.fi
029 431 2344

Viltskadeansvarig
Teemu Lamberg
teemu.lamberg@riista.fi
029 431 2212
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