
Elektronisk licensansökan för hjortdjur 2019 
– anvisningar för sökande 
Från 3.4.2019 går det att ansöka om licens för hjortdjur i tjänsten Oma riista https://oma.riista.
fi Innan du börjar fylla i ansökningen, läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan om 
jaktlicens för hjortdjur: https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet/

Innan man ansöker om licens ska föreningen eller sällskapet fastställa sitt jaktområde 
för perioden 2019-2020. Föreningens/sällskapets områdeskod behövs då licens ansöks. 
Samlicensansökaren bör ha områdeskoderna för samdeltagarna. 

Skapa en ny licensansökan och fyll i uppgifterna som behövs; föreningens/sällskapets 
områdeskod och eventuella bilagor förteckning över skyttar och områdestillstånd för 
områden i enlighet med JL 8 §. 

Skicka in ansökningen senas 30.4.2019.

1. Logga in i 
tjänsten Oma riista 
som Privatperson.

2. Välj vyn 
Licenser/dispenser 
välj Skapa ny 
tillståndsansökan.

3. Välj jaktlicens 
för hjortdjur. 
Ansökningen sparas 
som utkast när du 
går vidare.

4. Ändra vid behov 
ansökningens 
namn. Läs 
informationen och 
Skapa ansökan.



5. Läs 
informationen 
noggrant och 
Välj sökande för 
tillståndet.

6. Välj 
tillståndssökande. 

7. I exemplet 
är den sökande 
en registrerad 
förening och som 
kontaktperson 
fungerar den 
som är inloggad 
och i enlighet 
med föreningens 
stadgar har 
namnteckningsrätt.

8. Välj vilka 
djurarter som 
ansöks samt antal. 
Det går att välja 
flera djurarter om 
ansökningsområdet 
är det samma. 
Motivera vid behov 
ansökningen, 
separat för varje art.



9. Gå till vyn 
Delägare och välj 
Lägg till område.
 

10. Välj först 
området för 2019 
från pilarna som 
din förenings 
kontaktperson 
har infört i Oma 
riista. Klicka OK. 
Lägg därefter till 
samlicensens alla 
delägares områden, 
en åt gången 
med år 2019 
områdeskoder (se 
bildens nedre kant).

11. Med den 
gröna pilen kan 
du uppdatera 
föreningens/
sällskapets område, 
om det efter att det 
har införts har blivit 
redigerat. Med det 
röda krysset kan du 
radera ett felaktigt 
område.



12. Välj vyn 
Ansöknings-
område. Kontrollera 
kartan och 
arealerna. Du kan 
också kontrollera 
området separat 
för varje delägare 
i en samlicens. 
Delägarna bör ta 
bort eventuella 
splittrade områden 
samt vägområden, 
för vilka man inte 
har jakträtt eller 
-tillstånd. Vid 
behov uppdatera 
kartan (se bild 11.) 
för ansökan skickas. 

13.  Välj vyn 
Bilagor och bifoga 
eventuella bilagor.      
Klicka Ange den fil 
som ska laddas 
ner för att hämta 
filerna. 

14.  Om 
ansökningen gäller 
ett 8 §-område, 
klicka Importera 
Forststyrelsens 
områdeslicens 
och skytteför-
teckningen.  
Alternativt klicka 
Områdeslicens JL 
8 § och Skytteför-
teckningar JL 8 § 
och bifoga bilagorna 
från din dator.



15.  Om du 
klickade Importera 
Forststyrelsens 
områdeslicens och 
skytteförteckning 
ska du fylla i 
områdeslicensens 
ansöknings-nummer 
och beslutsnummer.

16. Fyll i antalet 
skyttar enligt 
skytteförteckningen 
om ansökningen 
gäller ett JL 8 
§-område.

17. I vyn Skicka ansökan kan 
du välja hur tillståndsbeslutet 
ska levereras. Vid behov fyll i 
e-postadressen, dit du vill skicka 
beslutet för kännedom.  Kontrollera 
uppgifterna genom att öppna dem 
genom att klicka på haken. Med 
Avbryt-knappen kan du spara 
ansökningen som utkast och gå 
tillbaka för att fortsätta behandla den 
senare (t.ex. uppdatera delägarnas 
kartor) i vyn Licenser /dispenser. 
Skicka in ansökningen senast 
30.4.2019. Ansökan kan inte längre 
redigeras efter att den har blivit 
skickad. Finlands viltcentral fattar 
besluten före utgången av juli 
månad.

Oma riista -helpdesk vardagar kl. 12.00 – 16.00, 
tfn. 029 431 2111, e-post oma@riista.fi


