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LAGSTIFTNING SOM GÄLLER 

SKJUTPROV OCH MOTTAGANDE 

AV PROV

Del I
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JSM:s förordning om utbildningskrav 

för jaktvårdsföreningens funktionärer 
1 §

Examinatorer för skjutprov

Utbildningen för examinatorer för skjutprov ska ge 

kunskaper om

1) den lagstiftning som gäller skjutprov och 

mottagande av prov,

2) den lagstiftning som gäller skötseln av 

förvaltningsuppgifter, 

3) den lagstiftning som gäller skjutvapen samt

4) säkerheten på skjutbanan
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Lagstiftning

• Jaktlagen 21 a-b §

• Jaktförordningen 16 a, 20 §

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov 7.8.2017

• Viltförvaltningslagen 2 §, 10 §,14 §,15 §, 20 §, 21 §, 22 §, 24 §, 25 §, 26 §, 30 §, 

31 §, 33 § och 41 §

• JSM:s förordning om utbildningskrav för jaktvårdsföreningens funktionärer 1 §

• Skjutvapenlagen och skjutvapenförordningen

• JSM:s förordning om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas 

offentliga förvaltningsuppgifter 2020-2021

• Förvaltningslagen 6-10 §,  27 §, 28 §, 43-46 § och 49 a-g §

• Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 §, 11 §, 22 § och 24 §

• Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 7 a-c §

• Jaktvårdsföreningarnas arbetsordning 10 §

• Viltcentralens anvisningar för ordnande av skjutprov 29.1.2020
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Viltförvaltningslag

2 §

Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter:

…..

4) tillsättande och ledning av samt tillsyn över 

jaktvårdsföreningarnas examinatorer för jägarexamina 

och skjutprov,

…..

Finlands viltcentrals övriga uppgifter:

…..

7) främjande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet och 

utbildning av jaktvårdsföreningarnas funktionärer,

…..
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Viltförvaltningslag

10 §

Jaktvårdsförening

…

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar 

vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och 

organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga 

förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.
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Viltförvaltningslag

14 §

Jaktvårdsföreningens uppgifter

Jaktvårdsföreningarna har följande offentliga 

förvaltningsuppgifter:

1) att anordna i jaktlagen avsedda skjutprov och i lagen om 

jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift avsedda jägarexamina,

2) …
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Viltförvaltningslag

20 §

Jaktvårdsföreningens övriga funktionärer

En jaktvårdsförening kan ha jaktövervakare, examinatorer för

jägarexamina och skjutprov samt andra funktionärer som 

behövs för jaktvårdsföreningens verksamhet.
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Viltförvaltningslag

20 §

Jaktvårdsföreningens övriga funktionärer

Till funktionär i en jaktvårdsförening kan den väljas

1) som har fyllt 18 år,

2) som är myndig, och

3) som är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga 

egenskaper är lämplig för uppgiften.
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Viltförvaltningslag

21 § Särskilda utbildningskrav

Till jaktövervakare samt till examinatorer för jägarexamina och skjutprov

kan den utnämnas

1. som med godkänt resultat har genomgått den utbildning som ordnats av

Finlands viltcentral och som uppgiften i fråga kräver, eller

2. som tidigare med stöd av 1 punkten har utnämnts till motsvarande uppgift

och som tidigast sex månader före ansökan om ny utnämning med

godkänt resultat har genomgått den repetitionsutbildning som Finlands

viltcentral ordnat och som uppgiften i fråga kräver.

– Repetitionsutbildningen kan utföras i Viltinfo  www.viltinfo.fi/

– I Viltinfo kan du även repetera skjutprovsreglerna.

Närmare bestämmelser om den utbildning som avses i 1 mom. utfärdas

genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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Viltförvaltningslag

22 §

Begränsningar som gäller funktionärerna

Jaktövervakare samt respektive examinatorer för jägarexamina 

och skjutprov får tillsättas för högst fem år åt gången.

• Finlands viltcentral utnämner skjutprovsexaminatorerna på 

förslag av jaktvårdsföreningens styrelse.

• Förslagen måste göras inom 6 månader efter utbildningen

• Finlands viltcentral kan vid behov inhibera en beviljad 

utnämning.
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Viltförvaltningslag

24 §

Straffrättsligt tjänsteansvar i jaktvårdsföreningen

På jaktvårdsföreningarnas styrelsemedlemmar och funktionärer 

tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 

när dessa personer sköter offentliga förvaltningsuppgifter 

eller fattar beslut om användningen av jaktvårdsföreningens 

medel.
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Viltförvaltningslag

30 §

Omprövningsförfarande

Omprövning av beslut om godkännande av skjutprov får begäras hos 

Finlands viltcentral så som stadgats i förvaltningslagen.

MED ANDRA ORD: den som är missnöjd med skjutprovs-examinators 

beslut kan, inom 30 dagar från det att han fått känndeom om beslutet, 

skriftligen ansöka om omprövning hos Finlands viltcentral.  

• Omprövningsanvisning som bilaga med beslutsblanketten (på bakre 

sidan) 

• Kunden ska informeras, hur man kan göra en  omprövningsansökan 
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Viltförvaltningslag

31 §

Överklagande

Sådana beslut av Finlands viltcentral som meddelats med 

anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom 

besvär hos förvaltningsdomstolen 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet
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Viltförvaltningslag

26 §

Förvaltningsförfarandet vid Finlands viltcentral och 

jaktvårdsföreningarna

Vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas 

förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet, samiska språklagen och lagen om elektronisk 

kommunikation i myndigheternas verksamhet.

I fråga om det språk som ska användas i 

jaktvårdsföreningarna och Finlands viltcentral gäller vad 

som föreskrivs i 25 § i språklagen (423/2003)
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Jaktlag

21 §

Skjutprov

En person som bedriver jakt med räfflat kulvapen eller 

jaktbåge ska avlägga skjutprov, om detta krävs för jakt 

på viltarten i fråga.
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Jaktförordning

16a och 20 §

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i 

jaktlagen får vara skytt vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, 

kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, 

brunbjörn eller vildsvin (16a §)

Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i 

jaktlagen får vara skytt vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, 

kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller 

vildsvin (20 §)
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Skjutprov
• Innehållet fastställs i JSM:s förordning 517/2017. 

• Rådjursprov

– Krävs för jakt på rådjur

• Älg- och hjortprov

– Krävs för jakt på älg, vitsvanshjort, kronhjort, vildren, 

dovhjort och sikahjort.

• Björnprov

– Krävs för jakt på björn

• Bågprov

– Krävs för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, vitsvanshjort, 

skogsren, vildsvin samt mufflon
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Motsvarigheter

• Godkänt björnprov motsvarar älg- och hjortprovet
samt rådjursprovet.

– Björn, hjortdjur och vildsvin

• Godkänt älg- och hjortprov motsvarar
rådjursprovet.

– Hjortdjur och vildsvin

• Godkänt rådjursprov

– Endast rådjur
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Undantagsfall då skjutprov inte behöver

avläggas
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• Om skytten i ett annat land (intyg) eller på Åland avlagt

motsvarande i kraftvarande skjutprov.

• Utlänning som i sitt hemland har rätt att jaga vilt av 

motsvarande storlek (utredning)

• Då man jagar med hagelpatron eller s.k. slug för hagelgevär

– Hagelpatron tillåtet endast vid rådjursjakt (JF 18 §)

– För hagelgevär avsedda kulor får inte användas för att skjuta älg eller 

brunbjörn.(JF 18 §)

• Vid jakt på mufflon med räfflat kulvapen



Godkännande av ett motsvarande bevis

(intyg) över avlagt skjutprov. 

• I och med ändringen i jaktlagen (504/2017) blev det

obligatoriskt att skaffa skjutprovsintyg åt utländska

jägare.

– Gäller även för skjutprov avlagda i utlandet , gäller även

finska medborgare som tex.bor i Sverige

• JVF:s verksamhetsledare ger skjutprovsintyg mot

utredning eller intyg

– Giltighetstid enligt tiden i det utländska intyget eller för 

högst tre år.

– Avgiften regleras i förordningen om avgifter för OFU
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ANORDNANDE AV SKJUTPROV

Del II
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Anordnande av skjutprov

• Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen

• Även av flera jaktvårdsföreningar i samarbete

• För att undvika missförstånd, hänvisningar till jaktklubbar bort från 

evenemangsuppgifter i riista.fi -sidor

• Skjutproven är offentliga tillställningar, som är kungjorda i förväg 

och öppna för alla 

– ”Slutna” provtillfällen t.ex. för någon särskild grupp får man inte ordna

• JVF meddelar om skjutprovstillfället minst 7 dygn på förhand före 
provtillfället ordnas på sådant sätt som JVF beslutit om. 

– Tiden för anmälning på plats till provet skall anges!  (t.ex. 12:00–15:00)
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Anmälning i Oma riista -tjänsten

• Omedelbar och mest täckande distribution genom att 
anteckna skjutprovet eller bågskytteprov i Oma riista

• Ett evenemang som antecknats i Oma riista syns i 
evenemangs-söket på  http://www.riista.fi/ -webbsidan
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Arrangemang och plats 

• Skjutprov som anordnas för räfflade kulgevär skall ordnas på 

en skjutbana godkänd av Polisstyrelsen eller på en skjutbana 

som besitts av en statlig myndighet 

• Bågprovet kan ordnas på en för ändamålet lämplig och säkert 

plats. 

– T.ex.  skolans gymnastiksal , ett skyddsrum, en sportplan eller 

annan motsvarande plats där inga utomstående utsätts för fara

• Verksamhetsledare sparar skjutprov för räfflade kulgevär och 

pilbåge i Oma riista som separata tillfällen, även om proven 

skulle hållas på samma dag på samma tid
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Examinatorer för skjutprov

• Endast personer som utsetts av jaktvårdsföreningen och som 
utnämnts av Finlands viltcentral får fungera som examinator för 
skjutprov

• Examinatorn ansvarar för att gällande förordning samt direktiv följs 
vid skjutprovstillfälle.

• Jvf ska sätta tillräckligt antal övervakare för varje tillfälle

– Minst två personer (den smidigaste verksamheten får man med fyra)

– Av de utnämnda examinatorer för skjutprovstillfället ska en av 
examinatorer som huvudansvarig leda och övervaka skjutprovstillfället. 

– Enhetlig klädsel (väst) och namnskylt på bröstet

• JVF svarar för att skjutprovets examinatorer kan givna anvisningar 

och föreskrifter, och de förnyade skjutprovshandlingarna
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Skjutprovsexaminatorerna

• Garanterande av säkerheten hör till övervakarens 
viktigaste uppgift

– Skytteövervakaren kan avbryta provet  t.ex. på grund av säkerhetsskäl

• Examinator bör finnas i omedelbar närhet av skytten

• Examinatorn leder och ansvarar för skjutprovet under 
tjänstemannaansvar

– Offentlig förvaltningsuppgift

• Övervakaren avråds från att avlägga skjutprov när han själv är 
verksam som övervakare (princip för god förvaltningssed)

• Förvaltningslagens 38 § om jäv bör också tas i beaktande

• Tjänstemannens maka/make, barn, barnbarn, syskon, förälder, far– eller 
morförälder eller annars särskilt närstående person liksom en sådan 
persons make/maka
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Elektronisk mottagning av skjutprov

• Alla skjutprovsprestationer och resultater av dessa ska

antecknas elektroniskt till Oma riista -tjänsten

– I första hand antecknar examinatorer för skjutprov anmälningar av 

deltagare, skjutrovsprestationer och skjutprovsavgifter direkt på

skjutprovsplatsen

– I andra hand antecknar examinator eller jaktvårdsföreningens

verksamhetsledare uppgifter enligt skjutprovsprotokoll till Oma riista –

tjänsten i efterhand

• Anvisningar för elektronisk mottagning: 

https://www.riistainfo.fi/sv/kurs/utbildning-av-

skjutprovsexaminatorer/

– Skilda anvisningar för nättjänsten och mobilappen
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Elektronisk mottagning av skjutprov

• Flytande verksamhet på skjutbanan förutsätter, att minst två

examinatorer för skjutprov ska behärska elektronisk 

mottagning 

• Elektronisk mottagning av skjutprov kan användas samtidigt 

med både Oma riista –mobilapplikation (smarttelefoner och 

tabletter) och datorns webbläsare

– Examinatorer för skjutprov loggar in till tjänsten med egna 

användarnamn

• Före det första skjutprovstillfället, ska examinatorer aktivera 

skjutprov i Oma riista -tjänsten
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Elektronisk mottagning av skjutprov

• Examinatorerna kan också använda egna elektroniska apparater för 

mottagning av skjutprovet 

– Jvf är dock inte ersättningskyldigt, om apparater går sönder i skjutprovstillfället

• Den huvudansvariga examinatorn öppnar skjutprovstillfället i Oma riista-

tjänsten ocg tillägger andra examinatorer, som deltar mottagningen av 

skjutprov med sina apparater

– Alla examinatorer i skjutprovstillfället tilläggs, även om de inte skulle använda

Oma riista -tjänsten

• När alla betalningar är uppburna, stängs provstillfället

– Under en veckas tid kan examinatorn öppna tillfälle för redigering, jvf:s

verksamhetsledare till slutet av året
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Intyg över skjutprov

• Godkänd skjutprovsprestation syns som elektroniskt skjutprovsintyg till

kunden i Oma riista -tjänsten

– Överförs automatiskt till Jägarregistre

• Från godkänt skjutprov ges också skjutprovsintyg i pappersformat

• Skjutprovsintyget motsvarar det beslut som nämns i förvaltningslagen

– Ett skilt beslut behöver inte skrivas ut över ett godkänt prov.

– En besvärsanvisning ges dock tillika med skjutprovsintyget

– Till den som är icke godkänd ges beslut+besvärsanvinsing

• Intyget är i kraft tre år räknat från dagen då provet utfördes.

– t.ex. 19.8.2020 - 19.8.2023. 
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Beslutsblankett
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Besvärsanvisning
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• De icke genomförda  

provformerna streckas 

över!  

• På tre språk

• Uppdaterad 6/2018
– Födelsetiden byttes till

jägarnummer

– Medborgarskap kan lämnas

oifyllt, om Finskt

– En examinators underskrift

räcker
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Asko Partanen 12345678

TOIVAKKA 4            8            18  

4           8             21

Pentti Mujunen

Intyg över avlagt skjutprov

(räfflat kulvapen)



Intyg över avlagt skjutprov

(räfflat kulvapen)

• På baksidan av intyget 

förklaras på tre språk 

vad skjutprovet 

berättigar till
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Uppdaterad 2018

• Medborgarskap kan lämnas oifyllt, 

ifall Finskt

• En examinators underskrift räcker

Pentti Mujunen

TOIVAKKA 4            8            18  

4           8             21

Asko Partanen

12345678

Intyg över avlagt skjutprov med jaktbåge



FÖRSÄKRINGSSKYDDET FÖR 

SKJUTPROVSEXAMINATORERNA

Del III
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Försäkringsskydd

• Försäkringsskyddet för skjutprovsexaminatorerna finns i ett separat 

försäkringsavtal (VFL 2 §, 1 mom. 2 )

• Försäkringsskyddet  sköts av LokalTapiola-skadeförsäkringsbolag 

• Verksamhetens ansvarsförsäkring 

• Privat olycksfallsförsäkring

• Ansvarsförsäkring för förvaltningen

• Jaktkort är inte obligatoriskt men rekommenderas starkt (bl.a. för 

uppföljning av lagstiftning via tidningen Jägaren, rättigheter att delta 

i jaktvårdsföreningens möten och utbildningar, jaktvårdsföreningen 

föreslår utnämningar  av sina funktionärer 
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Verksamhetens ansvarsförsäkring

• Syftet med ansvarförsäkring är att ersätta sådan 

person- och sakskada som förorsakas en annan  

genom verksamhet som nämns i försäkringsbrevet 

och som konstateras under försäkringsperioden och 

för vilken försäkringstagaren enligt gällande rätt är 

ersättningsskyldig.   

• Ersättningsskyldighet uppstår huvudsakligen för 

skada som förorsakas av vårdslöst agerande eller 

försummelse. 
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Rättsskyddsförsäkring

• Syftet med rättskyddsförsäkring är att ersätta den 

försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och 

rättegångskostnader som förorsakats av att juridisk 

hjälp anlitats i tvistemål, brottmål och ansöknings-

ärenden

• Rättskyddsförsäkringen gäller inte de skyldigheter 

eller fordringar som är föremål för själva tvistemålet 

eller rättegången

• Försäkringen kan användas i ärenden som 

omedelbart kan tas upp för behandling i tingsrätt. 
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Privat olycksfallsförsäkring  

• Försäkrade är jaktövervakare, examinatorer för skjutprov, 

examinatorer för jägarexamen, vilt-skadegranskare och 

intygsgivare som avses i 45 § och 53 a § i skjutvapenlagen

• Försäkringen är i kraft under talkoarbete och annat oavlönat 

arbete och under resor i omedelbar anslutning till dessa. Med 

resor i omedelbar anslutning avses den  kortaste vägen till  

talko- eller arbetsplatsen och tillbaka. OBS! Försäkringen 

ersätter inte olycksfall som avses i lagen om olycksfall

• Försäkringen är sekundär, dvs den försäkrades egna 

försäkringar står för ersättningar i första hand
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Ansvarsförsäkring för förvaltningen

• Ansvarsförsäkringen för förvaltningen skyddar den 

försäkrades personliga tillgångar vid fel som han eller hon 

begått i sin ställning och på grund av vilka skadestånd kan 

krävas av honom eller henne. Försäkringen täcker även 

eventuella rättegångskostnader.

• Försäkringen gäller Finlands viltcentrals ledning och personal 

samt de grupper som nämns i den gällande 

viltförvaltningslagen såsom viltvårdsrådens medlemmar, 

jaktvårdsföreningarnas styrelsemedlemmar, 

verksamhetsledare och övriga funktionärer.
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SKJUTPROVET MED RÄFFLAT

KULVAPEN

Del IV
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Skytten ska kunna 

uppvisa följande dokument
1. Giltigt jaktkort eller för kommande jaktår betalt 

jaktkort 

– Jägarförsäkringen är i kraft också då kommande jaktårs
jaktkort är betalt

– På eget utskrivet kvitto skall arkiveringskoden framgå

– Vid behov skall hen kunna styrka sin identitet

2. För en över 15-årig person krävs eget giltigt 
innehavs- eller parallelltillstånd för vapnet som 
används vid skjutprovet eller EU:s vapenpass 
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Jaktkort (inte betalts på förhand)
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I fall eget utskrivet kvitto, måste det finnas en 

arkiveringskod



Jaktkort (e-faktura / direktdebitering)

© Suomen riistakeskus 47



Jaktkort (utskrift från Oma riista)
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Jaktkort (elektroniskt från Oma riista)
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Skjutvapnets innehavstillstånd
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Vapen

• Person som fyllt 15 år måste använda ett sådant vapen för vilket hen har 
ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd eller EU-vapenpass

– Granskning av serienummer från både tillstånd och vapen

• Person under 15 år kan använda en 18 år fyllda persons vapen 
under dennes direkta övervakning (Skjutvapenlag 88 §)

– ”Den som fyllt 18 år och har rätt att inneha ett skjutvapen får överlåta 
skjutvapnet för användning under hans direkta övervakning, om han effektivt 
kan övervaka och leda den som använder vapnet så att användningen inte 
medför någon fara” 

– Övervakaren behöver inte ha innehavstillstånd till vapnet som används, utan
man kan använda vapnet, som övervakaren har rätt att låna. Rekommenderas
ändå att man använder övervakarens eget vapen.

• Patronerna får vara självladdade, kulan valfri (helmantlad /halvmantlad)

• Fritt val av siktanordningar 
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Skjutvapenkrav

Patron som används vid skjutprov ska uppfylla följande krav 
beträffande kulans vikt och träffenergi (kraven enligt 

jaktförordningen 16 a § 2 mom.):

• Vid rådjursprovet (kraven i 2 punkten)

• Kulans vikt minst 3,2 g och E100 över 800 J

• Huvudregel: av allmänna kaliber minsta tillåtna .222

• Vid älg och hjortprov (kraven i 3 punkten)

• Kulans vikt minst 6 g och E100 över 2000 J eller

• Kulans vikt minst 8 g E100 över 1700 J

• Huvudregel: av allmänna kaliber minsta tillåtna .243

• Vid björnprov (kraven i 4 punkten)

– Minst 9 g och E100 över 2700 J eller minst 10 g och E100 över 2000 J

– Huvudregel: av allmänna kaliber minsta tillåtna är 6,5x55
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Sätt att genomföra skjutprovet

• Skytten meddelar då hen anmäler sig, vilket skjutprov hen 
tänker utföra. 

• Skytten kan också försöka avlägga en annan provform vid 
samma skjutprovstillfälle
– T.ex. om hen försökt avlägga björnprovet och misslyckats, kan hen 

försöka avlägga älg- och hjortprovet. 

– Eller när hen avlagt t.ex. älg- och hjortprovet kan skytten vid samma 
provtillfälle ännu avlägga björnprovet  

• Om skytten valt att utföra björnprovet men resultatet inte 
uppfyller kraven för björnprovet, kan det inte heller godkännas 
som älg- och hjortprov och inte heller som rådjursprov
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Målfigur

• Provet skjuts mot en stillastående målfigur

• Vid älg- och hjortprovet samt vid rådjurskytte-provet 

är träffområdets diameter 23 centimeter

• Vid björnprovet är träffområdets diameter 

17 centimeter
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Hjortdjursfigur
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Målfigurens mått är 

fastställda i  JSM:s 

förordning 517/2017



Björnfigur
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Målfigurens mått är 

fastställda i  JSM:s 

förordning 517/2017



Tavlor

• Tavlor måste synas i sin helhet

• På tavlan fäster man målfigurens träffområde, som justeras 

på plats med hjälp av markörerna som finns på tavlan 

– Det är skäl att reservera tillräckligt med träffområden, för de kan 

behöva bytas ofta

– Skjutprovstillfället inleds alltid med ett nytt träffområde

– Träffområdet måste bytas, när fastställandet av träffarna försvåras

• Tavlor och träffområden som ska användas vid skjutprovet 

beställs antingen från Finlands viltcentrals nätbutik 

(kauppa.riista.fi) eller från Eräkontti (www.erakontti.fi)
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Sätt att genomföra skjutprovet

• Fyra skott i valfri stående-, sittande- eller knästående  
skjutställning på 75 m skjutavstånd (från anvisad 
skjutplats)

• Tiden för provomgångens utförande är 90 sekunder 
räknat från och med det första skottet

– Om tiden överskrids, avbryts provet och underkänns

• Träffarna meddelas åt skytten efter skottserien
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Genomförande av skjutprovet
stående på fri hand
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Använda stöd

• Tillåtet att använda 

– Vapnets vapenrem, skjutplatsens konstruktioner, 

skjutkäpp eller annat lämpligt underlag

• Inte tillåtet 

– Att låsa vapnet mekaniskt vid underlaget

• Skjutprovsexaminatorn granskar och godkänner 

stödet före skjutningen
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Tillåtna stöd och konstruktioner
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Tillåtna stöd och konstruktioner
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Tillåtna stöd och konstruktioner
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Förbjudna konstruktioner
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• Vapnet låses 

mekaniskt vid 

underlaget (lägg 

märke till 

spännmuttern)

• Bildens flera kilo 

tunga stativ kan 

anses vara ett fast 

underlag



Godkänt skjutprov

• Godkänns, om skottseriens alla fyra skott minst 

tangerar träffområdets yttre kant

– Prestationen är inte godkänd om fler eller mindre än 

fyra skott avlossas

– Träffresultaten meddelas per t.ex. radiotelefon eller för 

situationen på annat lämpligt sätt

– Vid behov kan träffarnas placering meddelas

– Träffarna tolkas okulärt

– Träffarna lappas först efter tillåtelse
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Kontroll av träffarna
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Godkänd
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Icke godkänd

Kontroll av träffarna



Täcklappar och lappning

• ”Spara” ringen

• Minimera lappningarna

• Använd täcklappar av 
samma färg som tavlan
(svarta)

• Lappning först efter
tillåtelse

Obs! Täcklapparna på bilden

är gråa!
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Antalet skottserier (provomgång)

• Högst fem provomgångar, det vill säga fem 
stycken serier om fyra skott vid samma 
skjutprovstillfälle per provform

• Om avgiften för skjutprovet stadgas i JSM 
förordning. För närvarande är utsökningsbart
avgift 20 euro/provomgång

• Inträffar en av skytten oberoende skada på 
vapnet eller störning i dess funktion eller att 
patronen klickat har skytten rätt till en ny avgiftsfri 
provomgång.
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Allmänna regler för säkerhet och ordning

• Vapnen ska hanteras säkert. Skyttarna ska följa givna direktiv.

• Vapnen ska på skjutbaneområdet vara oladdade med öppna lås i 
vapenställning 

• Laddande av vapen och fyllning av magasin är tillåtet på 
skjutplatsen endast med tillstånd av skjutprovsexaminatorn. Vapnet 
ska under hela tiden för utförandet av provet vara riktat mot 
målfigurområdet. 

• Endast en skytt åt gången på skjutplatsen under tiden för 
utförandet av provet

• Skjutprovstillfället ska ordnas så, att skytten inte på något sätt blir 
störd

• I händelse av en olycka bör det på skjutbanan finnas första hjälp 
utrustning samt tydliga anvisningar om åtgärder vid olycka för 
allmänt påseende
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Allmänna direktiv

• Avtryckarens motstånd är inte reglerat

• Skytten har inte rätt att kräva testskott 

• På skjutbanan skall det för påseende finnas jord-och 
skogsbruksministeriets förordning om skjutprov samt 
modell av träffområdet så att skytten från figuren kan 
notera träffområdets placering  
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Utrustning och material 

som behövs vid skjutprov
• Dator / tablett / smarttelefon

• Skjutprovsintyg

• Beslutblanketter med anvisning för omprövnings-begäran 

• Skjutprovsprotokoll

• Pennor

• Träffområden 

• Täcklappar 

• Kommunikationsutrustning

• Klocka med sekundvisare

• Första hjälp utrustning

• Brandsläckare

• Hörselskydd för skytten vid behov

• Läskstång

• Kassa/ växelpengar
30-01-2020 Finlands viltcentral 72



30.1.2020 Suomen riistakeskus 73

Uppdaterad 2018



Examinatorns uppgifter under skjutprovet då 

skytten anmäler sig till provtillfället

• Fastställs personens allmänna skjutkondition  

• Kontrolleras jägarförsäkringens giltighet (jaktkortet)

• Skyttens personuppgifter antecknas i skjutprovsprotokollet 

och Oma riista -tjänsten

• Kontrolleras innehavstillståndet för vapnet som skall 

användas och att det överensstämmer med vapennumret före 

skjutningen. (vapeninnehavstillstånd/-licenser måste 

uppvisas)

• Kontroll av vapnets funktion

• Varefter skytten anvisas att invänta sin tur

• Övervakas, att vapnets slutstycke är öppet, att vapnet 

hanteras säkert och placeras i vapenställningen
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Examinatorns uppgifter under skjutprovet på 

skjutplatsen 
• Säkerställs att skytten känner till hur provet utförs

• Frågas vilken provform skytten ämnar utföra

• Kontrolleras att patronerna passar till vapnet och för den 
meddelade provformen

• Eventuellt stöd som ska användas godkänns

• Ger tillstånd att skjuta då skytten är redo ” tillåtet att skjuta då du är 
färdig”

• Tas tid på prestation

• Träffarnas antal konstateras och meddelas skytten

• Vid behov redogörs träffarnas placering för skytten 

• Efter skjutningen kontrolleras att vapnet  är oladdat, slutstycket är 
öppet och att magasinet är tomt
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Åtgärder vid funktionsstörning i vapen eller 

patron

• Vapenfel eller annan av skytten oberoende händelse 
som stör utförandet → nytt avgiftsfritt försök.

• Klick  → nytt avgiftsfritt försök (vid behov) 

• Provförsöket kan vid behov avbrytas pga störning 
eller av säkerhetsskäl

– Varje fall undersöks enskilt, om störningen är 
oberoende av skytten ges skytten ett nytt provförsök
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Examinatorns åtgärder under skjutprovet

efter utfört skjutprov

• Provförsök eller uppgifter om skjutförsök skrivs in i Oma riista 

och/eller protokollet

• Informeras om omprövningsbegäran i samband med delgivningen 

av resultatet

• För en icke godkänd prestation ges ett beslut med bilagd

besvärsanvisning. 

• Till de som klarat provet skrivs ut ett skjutprovsintyg och ges en 

besvärsanvisning

• Ser till att avgiften för skjutprovet uppbärs från alla deltagare

• Tillfället stängs i Oma riista efter provet avslutats och kopior av 

beslutsblanketter, protokoll samt provsavgifter levereras

fullständigt till JVF. 

Finlands viltcentral 77



SKJUTPROVET MED JAKTBÅGE

Del V
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Skytten i bågskytteprov ska kunna 

uppvisa följande dokument
• Giltigt jaktkort eller för kommande jaktår betalt 

jaktkort 

– Jägarförsäkringen är i kraft också då kommande 

jaktårs jaktkort är betalt

– På eget utskrivet kvitto skall arkiveringskoden framgå

– Vid behov skall hen kunna styrka sin identitet

• Bågskytteprovet har inga åldersgränser
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Pilbågarna

• Bågen måste fylla kraven i jaktförordningens 

20 § 2 moment 
– ”Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för 

spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.”

• Bågen som används vid provet ska ha en dragvikt på 

minst 40,5 pounds (180 N)

• Dragvikten mäts inte vid provet

– På examinatorns uppmaning ska skytten uppge eller 

på annat sätt visa bågens dragvikt vid skjutprovet 
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• Bågtypen är fri 

– Tex compound, recurve eller långbåge 

– Armborst är förbjudet vid jakt! (Se jaktlagen 33 § 1 

mom 12 punkten)

Pilbågarna
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Pilarna

• Enbart tavelspetsar är 

tillåtna vid 

bågskytteprovet 

– Tavelspetsar ger en 

tillräckligt god uppfattning 

om skyttens skicklighet.

– Vid ett missöde är en pil 

med tavelspets säkrare än 

en jaktspets med skärande 

blad, tex om pilen avlossas 

i misstag eller går av.

– Pilfånget som används vid 

provet håller mycket längre 

om skyttarna använder 

tavelspetsar. 
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Målfigur

• Älgfigur  i enlighet med 

bilaga 1 i förordningen, med 

löstag-bar träffpunkt 

– Även hel älgfigur är tillåtet 

• Cirkelformat mål med 23 cm 

diameter

• Som träffpunktens bakgrund

kan användas på ändamålet

lämplig lösning

– Pilfånget
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Pilfånget

• Pilfånget ska hejda pilen mjukt utan att skada den

– Cellplast är det bästa materialet

– Gärna minst 1 x 1 m, tjocklek c 25-30 cm

• Fäst pilfånget i tex en ram av bräder så det inte faller 

omkull

– Om pilfånget välter kan det bryta pilarna eller skada  

nockarna 

• Färdiga pilfång finns att köpa i specialaffärer för 

bågskytte 
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Pilfånget
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Hur skjutprovet avläggs

• Tre pilar från 18 meters avstånd i valfri ställning: stående, sittande 

eller knästående 

– Skytten får inte använda stöd eller stödkonstruktioner. 

– Skytten får använda t.ex. ryggsäck med pall 

• Provet ska avläggas på 180 sekunder räknat från det första skottet

– Ingen tidspress för skytten 

• Skytten får skjuta högst fem serier under samma skjutprov 

– Inträffar en av skytten oberoende skada på vapnet eller störning i dess 

funktion har skytten rätt till en ny avgiftsfri provomgång.

30.1.2020 Finlands viltcentral 86



Hur skjutprovet avläggs

• Träffarna granskas tillsammans med skytten efter varje 

pilserie (tavlan behöver inte lappas)

• Skytten drar själv sina pilar ur pilfånget

– Pilarna kan behandlas med tex silikonspray före provet för att 

lossna lättare 

• Byt till ny måltavla innan det blir tolkningsfrågor (tex för att 

den vita ringen har trasats sönder)

• Inled provet med en ny måltavla
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Hur skjutprovet avläggs
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Hur skjutprovet avläggs
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Godkänt prov

© Suomen riistakeskus 90

• Provet godkänns när varje 

pil i en serie åtminstone 

tangerar ringen runt 

träffområdet 

• Skyttet mot ett stillastående 

mål understryker grunden 

för ett bra skott; en välriktad 

pil i det vitala området på ett 

vilt som står stilla 



Underkänt prov
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Allmänna regler för säkerhet och

ordning
• Terrängen bakom måltavlan ska vara säker 

– Bakom måltavlan ska finnas ett hinder som hejdar pilarna, som en 

sandvall eller vägg 

– Ta hänsyn till sidosektorerna  

• Säker hantering av bågen

– Får inte spännas i hög vinkel (35-45 grader) 

– Skyttarna ska följa givna förordningar 

• Skjutprovstillfället ska ordnas så, att skytten inte på något sätt 

blir störd

• I händelse av en olycka bör det på skjutbanan finnas första hjälp 

utrustning samt tydliga anvisningar om åtgärder vid olycka för 

allmänt påseende
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Examinatorns uppgifter under 

skjutprovet med jaktbåge
• Fastställs personens allmänna skjutkondition

• Kontrolleras, att bågen är lämplig för bågprovet

• Kontrolleras jägarförsäkringens giltighet (jaktkortet)

• Skyttens personuppgifter antecknas i skjutprovs-protokollet 

och/eller i Oma riista -tjänsten

• Varefter skytten anvisas att invänta sin tur

• Säkerställs att skytten känner till hur provet utförs

• Ger tillstånd att skjuta då skytten är redo

• Tas tid på prestation

• Träffarna granskas tillsammans med skytten efter varje pilserie 
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Examinatorns uppgifter under 

skjutprovet med jaktbåge
• Provförsök eller uppgifter om skjutförsök skrivs in i Oma riista 

och/eller protokollet

– Informeras om omprövningsbegäran i samband med delgivningen av 

resultatet

• Den som har avlagt bågskytteprovet får ett intyg över avlagt 

skjutprov och en besvärsanvisning

– För en icke godkänd prestation ges ett beslut med bilagd 

besvärsanvisning. 

• Ser till att avgiften för skjutprovet uppbärs från alla deltagare

– För närvarande är utsökningsbart avgift 20 €/provomgång

• Tillfället stängs i Oma riista efter provet avslutats och kopior av 

beslutsblanketter, protokoll samt provsavgifter levereras fullständigt 

till JVF. 
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Skjutprovsexaminatorens minnestavla

Examinatorn ser till att :

• Den allmänna säkerheten är bra och gällande förordning samt direktiv följs vid 
skjutprovstillfället

• Vapnen och bågarna hanteras säkert och att skytten inte störs under provet

• Över utförandet görs erforderliga elektroniska anteckningar och handlingar i 
pappersformat(beslut, skjutprovsintyg samt eventuella protokoll)

Examinatorn bör kontrollera att:

• Jaktkortet är giltigt (även betalt kommande jaktårets kort duger)
– Kontrollerar identiteten vid behov.

• Skytten bör ha giltigt innehavstillstånd till kulvapnet som används vid provet 
– Person under 15 år kan använda en 18 år fyllda persons vapen under dennes direkta 

övervakning

• Skytten använder för provformen lämpliga vapen, patroner/pilar och stöd

• Skytten känner till hur provet utförs

• Kulvapnet laddas efter tillåtelse av examinator för skjutprov

• Vapnet är tomt efter provet 

Efter provtillfället tillställs beslutsblankettens kopia, protokoll och 
provavgifterna i sin helhet till jaktvårdsföreningen
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Tack för aktivt deltagande!
Vid behov fås tilläggsuppgifter av jaktvårdsföreningens 

verksamhetsledare eller Finlands viltcentrals regionkontor

samt riistainfo.fi -sidor
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