Ansökan om rätt att jaga hjortdjur på Forststyrelsens område år 2021
Forststyrelsens ____________________________ kontor och representant _____________________________________________ (se bilaga)
1. Den sökandes efternamn och förnamn
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Utdelningsadress
3. Postnummer och -ort
_______________________________________________________
4. Telefonnummer

________________________________________________________
5. E-postadress

_______________________________________________________
6. Jägarnummer

________________________________________________________
7. Jaktförening (fylls i endast av registrerade föreningar)

_______________________________________________________

________________________________________________________

8. Område som ansökan gäller / alternativt område
Primärt område
Nummer: ____________________

Namn: __________________________________

Om jakträtt inte kan beviljas för någotdera av de
ovan ansökta områdena, går den sökande med
på att jakträtten kan beviljas för annat område
som Forststyrelsen anvisar och den sökande
godkänner?

Namn: __________________________________

☐ Jag godkänner ☐ Jag godkänner inte

Sekundärt område
Nummer: ____________________

9. Till den sökandes egna områden ansluter sig följande Forststyrelsens områden på mindre än 1000 hektar, för vilka jag också/dessutom
ansöker rätt till jakt på hjortdjur
☐ Ja ☐ Nej
Om du svarade ja, skriv här Omariista -koden (10 nummer) av ditt jaktområde: ________________________________
Alternativ kan du bilägga kartan över dina jaktområden och områden som jakträtt söks för.
Den totala markarealen på områdena under 1000 hektar som jakträtt söks för: _________ hektar
10. Den totala arealen på det enhetliga område som jakträtt söks för: _________ hektar (8 och 9 tillsammans)
11. Andra jaktmarker för älgjakt i sökandens förfogande som inte ansluter sig
direkt till Forststyrelsens marker

Områden uppfyller inte / uppfyller ensamt jaktlagens
krav för erhållande av jaktlicens

_________ hektar (anvisa på kartan)

☐ Uppfyller inte ensamt ☐ Uppfyller ensamt

12. Andra jaktmarker för älgjakt i sökandens förfogande som ansluter sig
direkt till Forststyrelsens marker

Områden uppfyller inte / uppfyller ensamt jaktlagens
krav för erhållande av jaktlicens

_________ hektar (anvisa på kartan)

☐ Uppfyller inte ensamt ☐ Uppfyller ensamt

13. Jag ansöker om tillstånd för terrängtrafik för att hämta älgfångsten för
nämnda person i skytteförteckningen (kan beviljas endast för en del av
licensområdena)

☐ Pris 50 €
☐ Pris 0 € för nämnda ortsbo i skytteförteckningen

Datum och underskrift
____________________________
Ort

______ /_____ 2021
Tid

____________________________________________________________
Underskrift och namnförtydligande

Ansökningstid 1.1.-1.2.2021 kl. 16.00
Områdeslicenser för jakt på älg söks antingen elektroniskt på
adressen https://lupahaku.eraluvat.fi eller skriftligt hos
Forststyrelsen. Vid inlämningen av handlingen följs bestämmelserna i
18 § i förvaltningslagen.
Skytteförteckning

 Om det i ansökan finns personer som är medlemmar i en annan
förening eller ett annat lag som jagar älg, men som ändå inte
jagar i föreningen/laget, påverkar detta inte grunderna för
beslutsfattandet.

Jakträtt och vidare överlåtelse; anslutning till samlicens

 Forststyrelsen förbehåller sig rätten att begränsa sitt område om

 Till ansökan fogas i enlighet med 6 § i jaktförordningen en uppgift









om dem som deltar i älgjakten som skyttar samt vilka andra
möjligheter de har att delta i jakt på älg (nedan
skytteförteckning). Samma person kan finnas med i och tas i
beaktande för endast en skytteförteckning.
Efter den sista inlämningsdagen för ansökan om områdeslicens
(31.1.2020) kan skytteförteckningen ännu kompletteras
beträffande bristfälliga och uteblivna uppgifter (hemort och
kontaktuppgifter). Skyttar kan inte längre läggas till.
Vid beslut om områdeslicenser räknas sådana personer som
skyttar som innehar ett giltigt intyg över skjutprov eller som går
ut under innevarande år. Om detta krav inte uppfylls, kan en
person finnas i skytteförteckningen, men han/hon tas inte i
beaktande vid jämförelsen mellan de sökande.
Vid ansökan om områdeslicens ska den sökande personligen
försäkra sig om att personerna i skytteförteckningen har lovat att
delta som skyttar i jakten på älg i den sökandes jaktlag
inkommande höst.
Forststyrelsen övervakar riktigheten i de uppgifter som
uppgetts i ansökan i samarbete med viltvårdsföreningarna. Att
uppge felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan avslås eller
att redan beviljat tillstånd återkallas. Att uppsåtligen uppge
felaktiga uppgifter till myndighet är en straffbar handling (16
kap. 8 § i strafflagen). Vid behov underkastar Forststyrelsen
ärendet polisundersökning.

Jämförelse av de sökande

 Jämförelsen av sökanden sker utgående från den meddelade





skyttelistan. I jämförelsen mellan ansökningar avgörs i första
hand mängden på sådana skyttar som inte annars har skälig
jaktmöjlighet (46 § i jaktlagen) samt det ansökta områdets och
den sökandes tidigare tillståndsbeslutshistoria (bl.a. växlande av
jakträtt). Skytten anses inneha annan älgjaktmöjlighet om han
eller hon är medlem i en annan jaktförening eller sådan
oregistrerad förening som ansöker om älgjakttillstånd hos
Finlands viltcentral (skyttelistans första fråga). Skyttens egna
anmälan på utelämnandet av en ikraftvarande jaktmöjlighet
leder alltså inte till att andra jaktmöjligheter upphör. Om
personen inte har möjlighet att jaga i sin egna jaktförening, som
ändå ansöker om älgjakttillstånd ska man framvisa bevis på att
älgjaktsmöjlighet fattas enligt föreningens regler till den
jaktplanerare som handlägger ansökningar.
Ansökningar som grundar sig på att privat mark ansluts till statens
marker kan också prioriteras. Då är målet att åstadkomma ett
enhetligt och för älgjakt passligt område samt minska på
älgskador i privata skogar.
Ansökningen försvagas väsentligt om någon från skyttelistan
jagar älg i något annat jaktsällskap under samma år. I en sådan
här ansökan borde finnas betydligt mer skyttar utan annan
möjlighet än i den jämförda ansökan där det inte finns skyttar
som jagar älg annanstans. Personer som jagar älg någon
annanstans rekommenderas att delta i jakt med kortvarig
dagstillstånd.







jaktarrangemangen så kräver. Då Forststyrelsen fattar ett positivt
beslut kan den bevilja jakträtt för den sökandes alternativa
område om jakträtt inte har kunnat beviljas för den sökandes
primära område.
Om jakträtt inte kan beviljas för det område/de områden som
den sökande föreslår och om den sökande har givit sitt samtycke,
kan Forststyrelsen bevilja jakträtt för ett annat område som den
anvisar.
Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare beslutar om den som
erhåller områdeslicens får ansluta sig till en samlicens. Parterna i
samlicensen beslutar om fördelningen av jaktlicenserna mellan
delägarna. Områdeslicensens innehavare kan ge muntligt
tillstånd till samlicensens delägare att spåra och avliva en sårad
älg på sitt licensområde. Den egentliga jakträtten på statens
område får dock utnyttjas endast av det lag som har erhållit
områdeslicensen, inte av de andra delägarna i samlicensen (gäller
inte område som avses i 8§ i jaktlagen).
Den som erhållit licensen har inte rätt att överlåta jakträtten
vidare, utan rätten att besluta om utnyttjandet av jakträtten
förblir hos Forststyrelsen. När Forststyrelsen beviljar en jakträtt
anvisas den endast för den sökandes förening/lag.

Tillstånd för terrängtrafik
Tillstånd för terrängtrafik för att hämta en älg kan beviljas endast för
en del av licensområdena med undantag av eventuella
naturskyddsområden som ligger inom dessa. Tillstånd för
terrängtrafik söks samtidigt som områdeslicens för älg. Om den
sökande inte beviljas områdeslicens för jakt på älg behandlas inte
ansökan om tillstånd för terrängtrafik.
Kortvariga jaktgäster och biträdande hundförare
Utöver jägarna som anmälts i skytteförteckningen kan de sökande som
erhållit jaktlicens ta med sig till höstens jakter kortvariga jaktgäster eller
biträdande hundkarlar mot personlig dygnslicens (15 €, försäljning genom
ansökningssystemet eller eräluvat applikation för licenser).
Utländska sökande i ansökan om områdestillstånd
Forststyrelsen rekommenderar att utländska personer som deltar i
älgjakt i statens tillståndsområden i första hand använder
dagstillstånd som finns tillgängliga på hösten. Om man ändå vill ange
en utländsk person som skytte redan i ansökan om områdestillstånd
för älgjakt krävs det att han eller hon framvisar ett finländskt
skjutprovsintyg och en betald viltvårdsavgift (jägarnummer), för att
han eller hon kan räknas med till den ansökande föreningen då
beslutet på områdestillståndet fattas. En kopia på skjutprovsintyget
ska lämnas in till den jaktplanerare som handlägger områdestillstånd
i området i fråga före ansökan om älgområde går ut.

Faktorer som ska tas i beaktande på område som avses i 8 § i
jaktlagen (615/1993)

 För att ingå Forststyrelsens myndighetsbeslut ska jägare som är





ortsbo inkluderas i ansökan som senaste den 1 februari 2021
lämnas in till Forststyrelsen. Alternativt ska dessa jägare, om de
önskar jaga älg i sin hemkommun med stöd av kommunmedlems
jakträtt, ansluta sig senast den 30 april 2021 till den ansökan om
jaktlicens som laget lämnar in till Finlands viltcentral.
Finlands viltcentral rekommenderar att även personer som
ansöker om jaktlicens med stöd av den rätt som anges i 8 § i
jaktlagen ansöker först om områdeslicens hos Forststyrelsen,
eftersom det redan vid behandlingen av områdeslicenserna är
bra att i förväg känna till dem som ansökt om jaktlicens.
Informationen utnyttjas dessutom vid placeringen av lagen för
att öka säkerheten i jakten.
På ett område som avses i 8 § i jaktlagen (med undantag av
Utsjoki och Enontekis kommuner) beviljas jakträtt i regel endast
för älglag med minst 10 jägare (skjutprovet ska vara giltigt eller





gå ut under innevarande år) som inte jagar på annat område.
Dessutom ska av dessa jägare minst sex inte ha annan möjlighet
att jaga älg.
För de områden som finns inom Finlands viltcentrals Uleåborgs
och Kajanalands regionala verksamhetsområden ansöker varje
förening/lag jakträtt på älg på statens marker självständigt (inte
som samlicens). På Viltcentralens område i Lappland kan
Forststyrelsens områdeslicens fortfarande ansökas som
samlicens.
Om det på det område som områdeslicensen gäller för, kommer
att jaga sådana ortsbor som inte har angivits i
skytteförteckningen ska den som erhållit områdeslicensen
anmäla dessa personer till Forststyrelsen.

Mer information och kartor över områden som licens kan sökas för
finns på adressen www.eraluvat.fi.

BILAGA: Retur adresser för älglovsansökan och efterfrågor
Lappi: Enontekiö, Inari, Utsjoki
Tillfrågor: Janne Mustikkamaa, tfn 0206 39 7084
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Janne Mustikkamaa, PL 36, 99801 Ivalo
Lappi: Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio, Tornio
Tillfrågor: Aki Kiiskinen, tfn 0206 39 7063
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Aki Kiiskinen, PL 8016, 96101 Rovaniemi
Lappi: Simo, Ranua, Tervola, Keminmaa, Posio
Tillfrågor: Nilla Aikio, puh 0206 39 7629
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Nilla Aikio, PL 8016, 96101 Rovaniemi
Lappi: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä
Tillfrågor: Pasi Kamula, puh 0206 39 7691
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Pasi Kamula, PL 8016, 96101 Rovaniemi
Oulu: Ii, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii
Tillfrågor: Mikko Rautiainen, puh 0206 39 6001
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Mikko Rautiainen, PL 81, 90101 Oulu.
Oulu: Kuusamo och Taivalkoski
Tillfrågor: Timo Eskola, puh 0206 39 6523
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Timo Eskola, Karhukunnaantie 2, 93100 Pudasjärvi
Kainuu: Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Sotkamo
Tillfrågor: Heikki Väyrynen, puh 0206 39 6355
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Heikki Väyrynen, Satamakatu 3, 87100 Kajaani
Kainuu: Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka, Suomussalmi
Tillfrågor: Heikki Väyrynen, puh 0206 39 6355 ja Matti Kela, puh 0206 39 6482
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Matti Kela, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi
Pohjois-Savo: Leppävirta, Rautavaara, Sonkajärvi
Pohjois-Karjala: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo
Etelä-Savo: Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Sulkava
Tillfrågor: Samuli Karppinen, puh. 0206 39 5326
Ansökan till adressen: Metsähallitus, , Samuli Karppinen, PL 36, 40101 Jyväskylä
Pohjanmaa: Alajärvi, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Soini, Vimpeli, Ähtäri
Keski-Suomi: Karstula, Kyyjärvi, Multia, Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas
Tillfrågor: Timo Ruuska, puh. 0206 39 4136
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Timo Ruuska, PL 36, 40101 Jyväskylä
Pohjois-Häme: Ylöjärvi, Virrat
Satakunta: Ikaalinen, Parkano
Tillfrågor: Juha Tuomola puh. 0206 39 5344
Ansökan till adressen: Metsähallitus, Juha Tuomola, Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna

