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Jaktledaren 

Jaktlagens 30 § förpliktar jaktlicensmottagaren att 

utse en jaktledare. 

• Ska känna till jägarnas kunskaper och förmågor 

• Stöd av sällskapet som leds  

Tack vare jaktledarnas sker ytterst litet jaktolyckor i 

Finland! 

Från och med 1.1.2018  skall mottagaren av dispens 

ävenför jakt på stora rovdjur utse en/flera jaktledare   
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• Licensmottagaren skall innan jakten börjar  

skriftligen meddela om jaktledare samt 

vicejaktledare till jaktvårdsföreningen (jvf) i Oma 

riista –tjänsten! 

• För varje samsöksdeltagare i samlicensen skall det 

meddelas om jaktledare  

• Vicejaktledarnas ordningsföljd kan fastställas på 

förhand 

 väljs personer som har förmåga, kunskap och 

framför allt vilja att vara ledare för jakten 

 jaktledarna ska ha erlagt viltvårdsavgiften 

Jaktledaren 
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• Övervakar personligen, att säkerhetsföreskrifterna och 

för jakten gällande föreskrifter följs 

• Den som deltar i jakten är skyldig att följa jaktledarens 

bestämmelser 

• Jaktledaren får förbjuda deltagande i jakten, om 

dennes bestämmelser/regler inte åtlyds 

• Vid sällskapsjakt ska det varje jaktdag finnas en 

jaktledare med vid i frågavarande jakt 

 

 

Jaktledaren 
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Planera det praktiska 
arrangemanget för jakten 

Pass och passlinjer  

Förverkligandet av jakt med drev 

Användning av hundar 

När jagar man 

Vaktjakt (tidsbegränsningar) 

Användning av vicejaktledare 

Användning av kommunikations-
apparater 

 

 

 

 

 

Jaktledarens uppgifter 
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Ändrade förhållanden? 

- Förändringar i 

arrendeavtalen 

- bosättning/byggande, 

användning av vägar, 

parkering… 

- jaktmetoder och 

praktiskt verkställning 

- nya jägare 
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Jaktledarens uppgifter 

Till de deltagande ge nödvändiga bestämmelser 

om jakten och om säkerhetsåtgärder som skall 

följas   

• Jaktens inledande förmaningstal (licensvillkor, 

rekommendationer, betona vikten av identifiering av 

djuret som ska fällas, ko med kalv: skjuts inte!) 

• När får man ladda vapnet, hur man uppför sig vid 

passplatsen och vid ståndskall… 

• Förbjudna skjutriktningar 

• Muntligt och skriftligt till alla, även till de som kommer 

senare samt till gäster 

• Vid behov även tillvägagångssätt vid en vildsvins-

situation 
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Jaktledarens uppgifter 

Ansvara för att jaktlicensens villkor och för jakten gällande förordningar 
efterföljs samt att man strävar till att fälla kalv som vid en jaktsituation 
blivit ensam kvar 

• Förverkligandet av eventuella villkor för vuxna djur 

• Till jakten hörande säkerhetsanvisningar 

• Utrustning; klädsel, vapen och patroner, första hjälpen 

•Rätt att granska viltvårdsavgift och skjutprov 

 - Rätten omfattar också utländska jägare, som från och med 
hösten 2017 måste ha en finländskt skjutprovsintyg 

 Kan förbjudas att delta i jakten, om det inte företes 

• Jaktledaren kan inte kräva att skjutvapnets innehavstillstånd företes 

31.8.2017 8 



Om jakttider… 

Älg:  

• Enontekis, Enare, Utsjoki; 1.9.-15.9. ja 14.10.-30.11. 

• Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, 

Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, 

Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och 

Övertorneå; 1.9.-15.9. och 14.10.-31.12. 

• I övriga landet; 14.10.-31.12. och vaktjakt från åkrar 1.9.-

13.10. 

• Ko med kalv är fredad  med stöd av lagstiftningen fram till 

den andra lördagen i oktober – även efter det med stöd av 

etiska principer!    
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Vitsvanshjort och dovhjort: 

• 30.9.-31.1.  

• och med vaktjakt 1.9.-29.9.  

– Viktigt särskilt på områden med tät 

vitsvanshjortstam för att minska trafikskador 

– Skäl för sällskapen att ta i beaktande vid  

jaktarrangemangen och fördelningen av licenser 

till medlemmarna 

Ko med kalv är fredad  med stöd av lagstiftningen 

1.9.-29.9. – och efter det med stöd av etiska 

principer!     

Jakttiden på skogsvildren är 30.9.-31.1.  

Om jakttider… 
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Jakt på hjortdjur med pilbåge  JF 20 § 

• Pilbåge får användas för att skjuta rådjur, dovhjort, kronhjort, 

sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin.  

• Kraften som behövs för spänning av bågen är minst 180 

newton (180 N)  

• Pilen ska ha en skärande spets vars diameter är minst 22 

millimeter. 

• Skjutprov för jakt med båge måste vara avlagt (för rådjur från 

och med 1.1.2018) 

• Kravet i JF 22 §  på ”orange eller orangeröd” klädsel gäller 

inte för jägare som jagar med jaktbåge 

– Obs: användningen är motiverad, om det används både 

krutvapen och bågar vid pass… sällskapsjakt… 

 = Jaktledaren använder sig av sunt förnuft  
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Säkerhet 

• Jakten får inte orsaka fara för människor eller egendom  
• Utan uttryckligt tillstånd får man inte skjuta närmare än 150 

meter från bebodd byggnad 
• Vilt får inte skjutas på allmän väg (landsväg) eller över järnväg  

eller då viltet eller skytten befinner sig på en sådan väg  

• Vapnen oladdade i fodral eller låsen öppna när drevet är slut, 
då bytet bärgas och vid pauser  

• Av överkroppens klädsel och huvudbonad ska minst 2/3-delar 
vara orange eller orangeröda (gäller ej vid jakt i skydd av 
konstruktion eller med båge – sunt förnuft)  
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Överraskande 

situationer är 

en del av 

jaktens charm, 

men ur 

säkerhetspers-

pektiv också 

en sak som  
bör betonas! 
 

Säkerhet 
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Skjutsektor 

90° 

90° Förbjuden 

sektor 

Förbjuden 

sektor 

Ålägg varenda en då de kommer till passplatsen att  också  ta reda på 

var  grannens pass är beläget och vilka förbjudna skjutriktningar är! 

Skjutsektor 

Säkerhet 
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Transport av vapen och pilbåge 

”Vilt får inte skjutas från 
motordrivet fordon som rör sig på 
marken inte heller i skydd av det, 
eller omedelbart efter att det har 

stannats på närmare håll än 
hundra meter…” 

 

Har man nytta av bilen 
omedelbart efter att den 

stannats? 

 

Noggrannhet framförallt vid 
GPS-hundpejling. 

 

 

 

 

 

 

”…oladdat och insatt i 
fodral …”  

Rekommendation: 
kassetten löstagen eller 
magasinet tömt 
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Transport av vapen  

Trots det förbud som föreskrivs i JL 35 § 3 mom. får ett oladdat 

jaktvapen eller en jaktbåge transporteras i ett motordrivet fordon i 

terräng i ett fodral, om transporten sker 

(4 mom.) 

• 1) på ett istäckt vattenområde, 

• 2) på i 13 § i terrängtrafiklagen (1075/1995) avsedda snöskoterleder 

eller på stråk som utmärkts i terrängen, 

• 3) vid förflyttning i terrängen längs ett etablerat stråk till sådana 

inkvarteringsställen, inkvarteringsbyggnader eller fastigheter som 

saknar vägförbindelse, 

• 4) för att hämta ett jaktbyte och för vittjande av fällor för 

levandefångst eller fotsnaror, och 

• 5) för att föra personer som ska vara skyttar till en skjutplats som 

jaktledaren i förväg anvisat.  

 - endast transport till ett bestämt pass 
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Med vapen på grannens område 

 ”Jaktvapen eller jaktbåge får inte utan lovligt syfte eller utan 
jakträttsinnehavarens medgivande transporteras annat än 
oladdat och insatt i fodral på sådant område där personen inte 
har jakträtt eller jakttillstånd.” 
 
• Gäller inte landsväg  som gränsar till ett jaktområde = allmän 

väg 

• Observera även vattenområden 

• Tillstånd av grannområdets jaktledare 
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• Om älgen inte hittas, meddelande till jaktledaren, 
som fattar beslut om fortsatta åtgärder 

• Om ett skadat djur avlägsnat sig från det egna 
jaktområdet meddelar man om det i följande 
ordningsföljd:  

 

 1. jakträttsinnehavaren (grannföreningen) 

 2. (markägaren)  

 3. enligt övervägande till polisen 

 

Efter viltskottet 
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Eftersök och avlivning av det skadade djuret 

• Tillstånd till eftersök på främmande område av 
ifrågavarande områdes jaktledare 

• Man måste alltid meddela en skadskjutning till 
områdets jakträttsinnehavare samt till 
licensmottagaren  

• Om det skadskjutna djuret lämnar i skogen besluter 
jaktlicensmottagaren om licensen är förbrukad   

• Det finns ingen tidsbegränsning för att hitta ett 
skadat djur  

 

Efter viltskottet 
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Jaktledaren meddelar till polisen om djur som har 

fällts i strid mot licensvillkoren- eller 

jaktförordningen/-lagen. 

  

Efter viltskottet 
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Jakt invid allmän väg 

Jakten får inte orsaka fara för människor eller egendom 

• Strävas till att organisera drevet bort från vägen 

• Varna trafikanter från bägge riktningarna (även då bytet 
lastas på) 

• Det är förbjudet att hindra trafiken  

• Flyttbara officiella trafikmärken som varnar för jakt är tillåtna 
(avlägsnas efter att drevet upphört) 
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Jakt invid allmän väg 

• Älgtornen på minst 20 meters avstånd från vägens 
mittlinje (vid huvudvägar minst 30 meter) på grund av 
skyddsområdet 

• Det är förbjudet att placera älgtråd på vägområde 

 Ytterom vägområde krävs markägarens tillstånd 

• Vägområdet sträcker sig minst 2 meter från yttre kanten av 
diket  om vägområdet inte markerats  

• Vid dikesrenen eller vägsläntens kant 2 meter utåt   
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Icke enhetliga områden 

• ” För jakt på älg ett lämpligt enhetligt område på minst 
1000 hektar” (JL 27 §) 

• Jakt på icke enhetliga områden rekommenderas inte, fastän 
Rovaniemi hovrätt (dom 25.9.2015 R 15/47) i sin dom 
konstaterar att JL 27 § berör endast villkoren för beviljande av 
jaktlicens för hjortdjur och att där inte uttryckligen, 
åtminstone inte på sådant sätt som krävs för straffbarhet, 
förbjuder jakt på hjortdjur på område mindre än 1000 ha.  

• Ett kort vattenområde som hyrts gör inte områdena till 
separata områden  

• Gäller inte samlicensens interna områdesfördelning 
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Förändringar i jaktlagstiftningen… 

”Förbud mot icke enhetliga områden” träder i kraft 

1.1.2019, JL 27§:  
 

Villkor för beviljande och användning av jaktlicens för hjortdjur 

  

• Villkor för beviljande av jaktlicens för hjortdjur är att sökanden 

förfogar över ett för jakt lämpligt enhetligt område. Ett område som 

används för jakt på älg skall ha en areal om minst 1 000 hektar och 

ett område som används för jakt på andra hjortdjur en areal om 

minst 500 hektar.   

• Jaktlicens för hjortdjur beviljas sökande vilka inom ifrågavarande 

område har rätt att jaga sådana hjortdjur som nämns i ansökan. 

Inom andra än i 8 § angivna områden kan för ett visst område enligt 

1 mom. beviljas jaktlicens på grundvalen av endast en ansökan.  
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Förändringar… ML 27 § 
 

• Finlands viltcentral skall från licensområdet avskilja från 

licensområdet sådana områden som inte uppfyller de 

fastställda kraven som stadgats i 1 mom. Jaktlicens får 

användas enbart inom gränserna för licensområdet. (rätten att 

avskilja träder i kraft 1.2.2019) 

• Finlands viltcentral kan avvika från vad som stadgas i 1 mom.    

om kraven på areal och enhetlighet och från fredningstiden för 

ett sådant licensbelagt hjortdjur som nämns i 37 § om området 

är en ö eller om det förligger något annat särskilt skäl.  (detta 

JL 27 § 4 mom. träder i kraft 1.1.2018) 
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Förändringar, samlicens i lagen 

• JL 30 a § Samlicens (i kraft 1.1.2018) 

• Jaktlicens enligt 10 och 26 § samt dispens enligt 41 § kan 

sökas gemensamt av flera sökande och beviljas då 

gemensamt till dem (samlicens). I ansökan och beslutet om 

samlicens ska det fastställas vem som i förvaltningsmässigt 

hänseende innehar licensen. Om samlicens beviljas för jakt 

på fler än ett djur, kan licenshavarna komma överens om 

hur samlicensen fördelas mellan dem. Var och en av 

licenshavarna i en samlicens ska iaktta de skyldigheter för 

jaktlicenshavare som föreskrivs i denna lag och med stöd 

av den.   
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Förändringar, samlicens 

• Samlicensen blir ”officiell”, fastställer god praxis, förhindrar 

missbruk 

• Befullmäktigad ansökare = samlicensens administrativa 

innehavare  

 Obs! Förpliktar även samlicensdeltagarna från 

 början av år 2018, t.ex. bytesmeddelanden inom utsatt 

 tid! 

• Samdeltagarna kommer överens om fördelningen av licenser, 

förbinder samdeltagarna 

– Även t.ex. mottagningsordning av ”felaktiga” fällningar 

• Kan överenskommas på nytt/nogrannare vartefter perioden 

framskrider: 

– Användningen av banklicenser, flyttning av licenser mellan 

samdeltagarna… 
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Ny jaktlicens för hjortdjur JL 28 § 

” Om ett hjortdjur som har erhållits som byte är så skadat eller sjukt att 

mer än hälften av det är odugligt som människoföda och detta inte 

beror på jaktlicenshavarens förfarande, ska Finlands viltcentral 

avgiftsfritt bevilja ny jaktlicens.” 

- Ofta gäller det ett djur som varit med om en kollision, 

febrigt/inflammationer… 

- Påträffat sjukt djur skall avlivas (JL och djurskyddslag förpliktar…) 
 

För samlicenser ansöker (sam)licensmottagaren om en ny licens 

även för samlicensdeltagarnas del.  

- i första hand elektroniskt via http://luvat.riista.fi -tjänsten 

- https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/  

- Man kan bifoga jvf:ens eller veterinärens utlåtande (ansökaren 

betalar) eller fotografier som bilaga 

- om inga bilagor finns, kan viltcentralen be jvf granska kadavret 

- vanligen granskar jvf:arna automatiskt  
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Om anmälningsskyldighet JF 9 § 
” 9 § Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för 

hjortdjur” 

• Licenshavaren ska göra en anmälan på en av Finlands viltcentral 

fastställd blankett eller via elektronisk tjänst till Finlands viltcentral om 

utfallet av den jakt som skett med stöd av en jaktlicens... inom sju dygn 

efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, 

inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat.  

• I anmälan ska nämnas skyttens namn och jägarnummer, antalet fällda djur och 

deras art, kön samt när och var djuren har fällts. I fråga om hjortdjur som avses i 

26 § i jaktlagen ska dessutom antalet fällda fullvuxna hjortdjur och kalvar anges 

samt till anmälan fogas ett verifikat över att jaktlicensavgiften betalats.  
 

  Använd Oma riista!  Det lönar sig att meddela bytes- och 

observationsuppgifter varje vecka för att producera aktuell 

information 

 - t.ex. för uppföljning av samlicensens fällningssituation 
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Oma riista… 
Man måste även meddela bytesälgar som observationer! OR ger i 

samband med inskrivningen av bytet följande påminnelse: 

 

 

• Om Nej valts  => öppnas ett nytt 

fönster (Anteckna observation), där 

finns plats och tid färdigt (t.ex. fällts 

tjurkalv => antecknas som observation 

i samband med fällningen t.ex. ko och 

2 kalvar) 

• I samband med samdeltagarens 

/sällskapets meddelande om att jakten 

är avslutad efterfrågas vid punkten 

Älgobservationer, har man strävat till 

att anteckna alla älgobservationer i 

enlighet med givna anvisningarna: 

Ja/Nej  
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• I samband med 

avslutandet av jakten 

antecknas även 

bäver- och 

vildsvinsuppgifter på 

den egna föreningens 

område  

• Aktuell och viktig 

viltinformation! 
• Även övriga redan 

traditionellt efterfrågade 

observationer såsom 

observationer av stora 

rovdjur och t.ex. om 

älgflugor.  

 

 

Oma riista… 
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• Det lönar sig för föreningens kontaktperson att även 

granska föreningens område, att älgområdet är 2017-18. 

Om området är 2016-17, öppnas mellanbladet Områden i 

vyn föreningens kontaktperson och där väljer man 

Funktioner => ”Gör en kopia” => om också sällskapet är det 

samma, välj i fönstret ”Kopiera även till området kopplade 

grupper” osv. 

Oma riista… 
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Jaktledaren i ett nötskal 

 Säkerhet (lag, förordningar och sunt 
förnuft) 

 I stora drag till älgjakten hörande övrig 
lagstiftning  

 Det egna jaktområdet 

 Det egna jaktsällskapet (personer, 
jaktsätt) 

 Grannföreningar, goda förbindelser! 

 Älgstammarnas skötsel och biologi 

 Föregå med gott exempel 
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© Finlands viltcentral 

Trygg och avkopplande jakt! 
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