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TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE
OCH LICENSDELTAGARE

Åtgärderna före jakten
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INNEHÅLL

• Tillståndets huvudanvändare
• Tilläggande av huvudanvändare

• Betalandet av licensavgifterna

• Deltagarområden, områdeskoder

• Delandet av licenser för deltagare

• Licens för byte som är oduglig som människöföda

• Stängadet av licensen

• Licensdeltagare
• Redigering av området så att den motsvarar licensbeslutet

• Formandet av grupper, anmälning av jaktledare

• Kopplandet av licensen till gruppen

• Problem, råd?
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TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Tilläggandet av 
huvudanvändare

• Betalandet av 
licensavgifterna

• Deltagarområden, 
områdeskoder

• Delandet avlicenser

• Licens för byte som är 
olämpligt 
sommänniskoföda

• Stängandet av licensen

• Hålla kontakt med 
deltagarna
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TILLÄGGANDET AV HUVUDANVÄNDARE
TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Tillägg ett nödvändigt
antal huvudanvändare

• För sjukdomsfall, resor
osv.

• För betalaren också 
(rättigheter som 
kontoinnehavare), 
rättigheter som 
tillståndets 
huvudanvändare
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BETALANDET AV LICENSAVGIFTERNA
TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• ”Betala” – leder till
nätbanken

• Betalade avgifterna
under: ”Betalade”

• Gireringsformulären
bifogas endast om
beslutet begärts på
papper
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DELTAGAROMRÅDEN, OMRÅDESKODER
TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Tabell

• Situation i jakten, deltagarnas inskrivningar

• Indexerna syns fr.o.m inledningen av jakten

• Deltagarområdernas koder, arealer
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DELANDET AV LICENSER FÖR DELTAGARE
TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Tillståndets huvudanvändare delar licenserna och planerar 
avskjutandet i rutorna

• Om man fått en ny licens i stället för en byte, som var oduglig 
som människoföda, skall tabellen uppdateras

• Korrigering i tabellen, spara
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NY LICENS FÖR BYTE SOM VAR ODUGLIG SOM
MÄNNISKOFÖDA

TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Instruktioner till deltagare: 
kryssa rutan, oduglig som
människoföda

• Deltagarens byte listas då till
huvudanvändarens vy, var
det står ”Byten som är 
odugligt som människoföda, 
varav ingen ansökan” och
där finns färdigt uppgifterna
om djuret och positionen

• Tillståndets huvudanvändare
bifogar bilderna och andra
tilläggsredovisningar
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STÄNGANDER AV LICENSEN
TILLSTÅNDETS HUVUDANVÄNDARE

• Deltagarna skall förs avsluta 
jakten på deras egna sidor

• Byten som är olämpliga som 
människoföda skall nya 
licenser vara bekräftade 

• Beviljad licensmängd och 
möjliga villkor är i balans 
med bytet

• Licencens 
betalningsuppgifter 
framkommer efter att 
licensen har stängts

• Betala inte med fjolårets 
uppgifter!
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LICENSDELTAGARE

• Redigering av området så att den motsvarar 
beslutet

• Formandet av grupper, anmälning av jaktledare

• Kopplandet av licensen till gruppen

• Problem, råd?
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REDIGERANDET AV OMRÅDEN SÅ ATT DEN
MOTSVARAR BESLUTET

LICENSDELTAGARE

• Finlands viltcentral är pliktad till 
att granska splitterområden och 
överlappningarna med andra 
sökanden

• I beslutet nämns de områden 
som skall raderas

• Gör ändringarna till den kartan 
som har getts till ansökan (Obs! 
Rätt omrpdeskod!) 

• Då syn den till 
huvudanvändaren och 
föreningens medlemmar vai 
Oma riista –tjänsten

• Använd redigerade kartan i 
jakten och nästa års ansökan!
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FORMADET AV GRUPPER, ANMÄLNING AV 
JAKTLEDARE

LICENSDELTAGARE

• Genom att klicka gruppens 
namn ser man informationen

• ”+ Lägg till medlem” –knappen 
kan nya medlemmar tilläggas, 
om inbjudan är skickad (skickas 
från ”MEDLEMMAR” –sidan)

• Ledare nämns från namnlistan

• Jaktledaren överst, viceledarna 
efter

• Ordningen kan ändras med 
pilarna

• Anmälningen av ledarna skickas 
först när licensen har kopplats 
med gruppen
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KOPPLANDET AV LICENSEN TILL GRUPPEN
LICENSDELTAGARE

• Gruppen har ett rött 
utropstecken då licensen 
saknas

• Licensnumret finns i 
systemet och kan kopplas 
först när beslutet har 
publicerats

• Gruppens uppgifter syns 
genom att trycka gruppens 
namn

• När licensnumret har 
kopplats med gruppen 
skickas anmälan om 
jaktledarna till jvf:en nästa 
morgon
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PROBLEM, RÅD?           
LICENSDELTAGARE

• Områden

• Jaktkartan, som redigerats enligt licensbeslutet = nästa års karta till ansökan

• Tydliga namn och årtal, t.ex.

• ”Degermossens JF björnkarta 2020”

• ”Österby jaktlag älgkarta 2020”

• Radera onödiga kartor

• Som inställning ”Bakgrundkarta” 

• Genom Oma riista –terrängapplikationen kan medlemmarna ta kartorna i bruk

• Grupper

• Radera onödiga grupper

• Samma person endast i en grupp

• Inbjudan för gästerna

• Kontaktpersoner

• Nämn flera Oma riista -kontaktpersoner
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TILLÄGGSINFO:

Skolningsmaterial

Jakttiderna

Grundinformation om vilt

Blog och podcast: 

https://riista.fi/blogi/ Stamuppskattningar


