
 
Blankett för ansökan om säsongstillstånd för skogshöns 2022, ansökningstid 1.4– 2.5.2022  
 
Du kan också lämna in ansökan i tillståndsansökningssystemet på internet på adressen https://lupahaku.eraluvat.fi. Du kan 
lämna in ansökan för högst två (2) områden. Om ansökan inte godkänns för det viktigaste området kan ett tillstånd beviljas 
för det tillståndsområde och den tillståndstyp som i ansökan angetts som näst viktigast.   
 
Forststyrelsens verksamhetsställe; ____________________  

och person som representerar myndigheten: ________________________ (se bilaga) 
 

1. Den sökandes efternamn och förnamn 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Adress 
 
_______________________________________________________ 

3. Postnummer och -kontor 
 
________________________________________________________ 

4. Telefonnummer 
 
_______________________________________________________ 

5. E-postadress 
 
________________________________________________________ 

6. Jägarnummer 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Jag ansöker om säsongstillstånd för småvilt för följande områden och tillståndstyper: 

1. DET VIKTIGASTE ALTERNATIVA TILLSTÅNDSOMRÅDET: Nummer ________ Namn _______________________ 

☐ Jag ansöker om säsongstillstånd för småvilt (allt småvilt) 1.8.2022–30.4.2023, pris 130 € 

☐ Jag ansöker om säsongstillstånd för bågjakt (allt småvilt) 1.8.2022–30.4.2023, pris 65 € 

☐ Jag ansöker om säsongstillstånd för en person som bor i Kemi eller Torneå stad (allt småvilt) 1.8.2022–30.4.2023, pris 67 € 

 

2. DET VIKTIGASTE ALTERNATIVA TILLSTÅNDSOMRÅDET: Nummer ________ Namn _______________________ 

☐ Jag ansöker om säsongstillstånd för småvilt (allt småvilt) 1.8.2022–30.4.2023, pris 130 € 

☐ Jag ansöker om säsongstillstånd för bågjakt (allt småvilt) 1.8.2022–30.4.2023, pris 65 € 

 

3. Om säsongstillstånd för småvilt inte kan beviljas för någotdera av ovan nämnda områden går den sökande då med på att jakträtt 

kan beviljas för ett annat område som Forststyrelsen anvisar och den sökande godkänner? 

☐ Den sökande samtycker ☐ Den sökande samtycker inte  

 
Mina övriga jaktmöjligheter (ska fyllas i ovillkorligen, kryssa för det ena alternativet): 

☐ jag har ingen annan möjlighet att jaga småvilt 

☐ jag har en annan möjlighet att jaga småvilt, vilken __________________________ 

☐ Jag hör inte till en jaktförening ☐ Jag hör till jaktföreningen (namn) ____________________________, där jag har möjlighet att jaga 
småvilt/älg.  

 
Ja tack, jag tar gärna emot     ☐Jakt- och fisketjänsternas nyhetsbrev              ☐ Jakt- och fisketjänsternas kundtidning Kieppi 
 
Datum och underskrift 
 
 ____________________________ ______ /_____ 2022 ____________________________________________________________ 
 Ort          Datum     Underskrift och namnförtydligande  
 



 
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM SÄSONGSTILLSTÅND FÖR SMÅVILT  

Inlämningstid för ansökningarna är 1.4. – 2.5.2022 kl. 16:00. Ansökningar som kommer in efter detta behandlas inte. 
Ansökningsblanketten ska vara inlämnad i tillståndsansökningssystemet på adressen https://lupahaku.eraluvat.fi eller 
returnerad till det kontor som svarar för tillståndsområdet inom ansökningstiden. Mer information om 
ansökningsförfarandet finns på www.eraluvat.fi. Du kan också lämna in ansökan skriftligt på adresserna som anges nedan. 
Mer information om tillståndsområdena finns på www.eraluvat.fi och www.utflyktskarta.fi. Besluten om säsongstillstånd 
fattas och tillstånden postas till kunderna senast 31.5.2022. 
 
Ansökningar som kommer in skriftligt registreras i tillståndsansökningssystemet. Varje ansökan behandlas separat och får 
ett eget beslut. Du hittar din egen ansökan i tillståndsansökningssystemet. Som användaridentifikation väljer du 
jägarnumret (8 siffror) och därefter registrerar du dig och loggar in i tillståndsansökningssystemet (adressen ovan) enligt 
anvisningarna i systemet. Alternativt kan du registrera dig med dina Oma riista-koder. 
 
Det beviljas begränsat med säsongstillstånd för småvilt. Enligt 46 § i jaktlagen ska de sökande som annars inte har skälig 
jaktmöjlighet ges företräde, om det på något område finns flera sökande än antalet tillstånd som kan beviljas. Det är en 
straffbar handling att uppge felaktig information för en myndighet (16 kap. 8 § i strafflagen). Vid behov begär Forststyrelsen 
en polisutredning av ärendet. 
 
Felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan förkastas. De som har fått ett positivt säsongstillståndsbeslut ska betala 
tillståndet inom utsatt tid. Ett obetalt tillstånd är uttag- och utsökningsbart utan dom och beslut. Ett skriftligt tillstånd är 
bindande. Det kan inte upphävas annat än till följd av ett oöverstigligt hinder. Köparen av ett tillstånd har rätt att vid ett 
oöverstigligt hinder upphäva tillståndet innan det träder i kraft (1.8.2022) och få den betalade avgiften tillbaka efter avdrag 
av en andel som är orsakad av behandlingen av ärendet och motsvarar det utförda arbetet (JSM:s förordning 1140/2021, 8 
§). Behandlingsavgiften är 13 €. Närmare anvisningar ges med tillståndet. 
 
I flera jaktområden i norra Finland är det möjligt att få ett säsongstillstånd för annat småvilt (inte skogshönsfåglar) för 80 €. 
I de flesta områden kan tillstånd också beviljas för en del av säsongen (1.11.2022–30.4.2023) för 55 €. Dessa tillstånd kan 
köpas från och med 13.6.2022 från tillståndsförsäljningen för jakt- och fisketillstånd (tfn 020 69 2424) eller från nätbutiken.  

 

TILLSTÅNDSOMRÅDEN, TILLSTÅNDSTYPER SOM KAN SÖKAS OCH ADRESSER FÖR POSTNING AV SKRIFTLIGA 
ANSÖKNINGAR: 

Ansökningar om följande tillståndsområden i västra Finland postas på adressen: Forststyrelsen/Juha Tuomola, 
Vankanlähde 7,  13100 Hämeenlinna, tfn. 0206 39 5344. Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och säsongstillstånd 
till förbågjakt (inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för följande tillståndsområden: 

 
6642 Virrat   
6643 Parkano  

6645 Kuru 
6651 Orivesi 

6666 Kuhmoinen 

 
Ansökningar om följande tillståndsområden i central Finland och Österbotten postas på adressen: Forststyrelsen / Timo 
Ruuska Kauppakatu 32, 40100 JYVÄSKYLÄ, tfn. 0206 39 4136. Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och 
säsongstillstånd till för bågjakt (inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för följande tillståndsområden: 
 
5636 Lestijärvi 
6612 Perho 
6613 Kivijärvi 
6614 Linkilä 
6615 Vahanka 

6616 Mäkelä 
6617 Kukko-Multia 
6619 Arpainen 
6620 Ähtäri 
6630 Kinnula 

6631 Luotonen 
6632 Valkeismäki-Purala 
6635 Äänekoski 
6661 Muuratjärvi (Muurame) 
6663 Toivakka

 
 

 
  



 
Ansökningar om följande tillståndsområden i östra Finland postas på adressen: Forststyrelsen / Samuli Karppinen, 
Kauppakatu 32, 40100 JYVÄSKYLÄ, tfn. 0206 39 5326. Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och 
säsongstillstånd till för bågjakt (inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för följande tillståndsområden: 

 
7603 Rahustenaho-Levämäki 
7604 Jyrkkä-Kontio 
7614 Siera-Yöttäjä 
7621 Hirvivaara-Rostua 
7625 Mujejärvi 

7626 Peurajärvi 
7635 Kukkaro-Lakla 
7638 Elimo-Kitsi-Piilo 
7642 Kuora-Kontiovaara-Uimaharju 
7652 Ilomantsi 

7668 Heinävesi 

 

 

Ansökningar om följande tillståndsområden i Norra Österbotten postas på adressen: Forststyrelsen Mikko Rautiainen, PL 
81, 90101 Oulu, tfn. 0206 39 6001. Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och säsongstillstånd till för bågjakt 
(inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för följande tillståndsområden: 

 
5616 Vaala 
5625 Etelä-Pudasjärvi 
5626 Yli-Ii 
5628 Utajärvi 

5630 Pyhäntä 
5631 Riikinhovi 
5632 Isokangas 
5634 Sievi 

5635 Haapajärvi-Reisjärvi 
5638 Korpihovi 
5639 Länsi-Pudasjärvi 
5640 Muhos 

 

Ansökningar om följande tillståndsområden i Kajanaland postas på adressen: Forststyrelsen /Heikki Väyrynen, 
Satamakatu 3, 87100 Kajaani, tfn. 0206 39 6355. Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och säsongstillstånd till för 
bågjakt (inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för följande tillståndsområden: 
 
5602 Hossa 
5604 Itä-Suomussalmi 
5605 Länsi-Suomussalmi 

5608 Puolanka 
5611 Hyrynsalmi-Ristijärvi 
5613 Sotkamo 

5617 Länsi-Kuhmo 
5618 Itä-Kuhmo 
5619 Etelä-Kuhmo 

 
Ansökningar i Lappland om tillståndsområden Pello, Ylitornio och Maunu postas på adressen: Forststyrelsen/Aki 
Kiiskinen,PL 8016, 96101 Rovaniemi. tfn. 0206 39 7063. 
Ansökningar i Lappland om tillståndsområden Tervola och Keminmaa-Simo postas på adressen: Forststyrelsen /Nilla 
Aikio,PL 8016, 96101 Rovaniemi. tfn. 0206 39 7629.  
 
Säsongstillstånd (inklusive hönsfågel, 130 €) och säsongstillstånd till förbågjakt (inklusive hönsfågel 65 €) beviljas för 
följande tillståndsområden: 
 
2606 Pello 
2609 Ylitornio 
2613 Maunu 

2617 Tervola 
2618 Keminmaa-Simo 

  

 
Tilläggsinformation och kartor om tillståndområdena: www.eraluvat.fi. 
 


