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Fördelning av licenser 

 

Licenshavaren eller kontaktpersonen för licenserna fördelar licenserna individuellt till delägarna i 

samlicensen.  

 

1. Logga in som Tillståndets huvudanvändare i nättjänsten Oma riista på adressen oma.riista.fi. 

Du kommer till vyn Tillståndets huvudanvändare också via uppgiften Privatperson under vyn 

LICENS (i bilden här under är år 2019 som ett exempel, använd år 2021). 

 

 
 

2. Fortsätt genom att fördela artspecifika licenser till delägarna. I exemplet har älg valts som 

art. 

 

 

file://///Riidc02.riista.ad/Yhteiset/Kestävä%20riistatalous/Riistatieto-tietojärjestelmät/Oma_riista/Hirvihankkeen%20jalkautus/Käyttöohjeet/Suomi/Luvansaaja/oma.riista.fi


  31.8.2021

  ANVISNING
  

Kundtjänst och rådgivning Webbsidor  Registratur                           Licensförvaltningen                       FO-nummer 

tel. 029 431 2001 www.riista.fi   Sompiontie 1,                Sompiontie 1                                     0201724–4           

asiakaspalvelu@riista.fi  Elektroniska tjänster  00730 Helsingfors               00730 Helsingfors                           Webbfakturering 

  oma.riista.fi    kirjaamo@riista.fi               lupahallinto.kirjaamo@riista.fi             003702017244 

                                   laskut@riista.fi 

   

 

3. Fördela licenserna mellan delägarna i samlicensen i planeringstabellen enligt individer som 

ska fällas. 

 

 

Ansökning om ny jaktlicens 

 

Om det hjortdjur som har fällts är skadat eller sjukt på ett sådant sätt att mera än hälften av det är 

odugligt som människoföda och detta inte beror på licenshavarens förfarande, kan Finlands viltcentral 

avgiftsfritt bevilja licenshavaren en ny jaktlicens istället för den gamla. 

 

1. Gå till Ny jaktlicens och välj Ansökan.
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2. I vyn som öppnas kan du välja mellan alternativen Ofullständiga ansökningar samt Byten som är 

odugliga som människoföda, varav ingen ansökan, vilka registreras av jaktledaren. Alternativet 

Fri ansökan är avsett för den som returnerar bytesuppgifterna på älginformationskort i 

pappersform. Inlämnade ansökningar visas här och licensbeslut visas på FRAMSIDAN för licensens 

huvudanvändare. Sök ny licens genom att välja + Skapa. 

 

 

3. Kontrollera djurets uppgifter och motivera ansökan. Till ansökan kan som utredning fogas ett 

utlåtande av en veterinär eller av jaktvårdsföreningen. Som bilaga till ansökan ska bifogas fotografier av 

det fällda djuret: ett fotografi av hela djuret, skadeområdet/-områdena och vid behov fotografier av 

inälvorna. Det lönar sig att skicka ansökan så fort som möjligt, men den kan även sparas i ofullständig 

form medan man skaffar tilläggsuppgifter.   
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Att lämna in anmälan om hjortdjursbyte, dvs. att avsluta jakten med stöd av jaktlicensen 

 

Licenshavaren eller kontaktpersonen för licensen meddelar att jakten har avslutats genom 

att stänga licensen. Huvudanvändaren stänger licensen genom att betala jaktlicensavgiften. 

Licensen kan stängas först efter att varje licensdelägares jaktledare eller föreningens kontaktperson har 

bekräftat i tjänsten att jakten har avslutats. Licensdelägarna bör registrera fångstuppgifterna i tjänsten 

Oma riista så snabbt som möjligt, så att licenshavaren och licensdelägarna kan följa med i realtid hur 

jakten framskrider. Då licensdelägarna använder älginformationskort i pappersform, skickas det till 

jaktvårdsföreningen omedelbart efter att jakten har avslutats. Dessa uppgifter uppdateras i tjänsten 

Oma riista först då de sparas hos Naturresursinstitutet (Luke).  

 

  

 

1. Om du inte själv fungerar som licensers betalare, du kan tillägga rättigheter till ett annat person, t. ex. 

föreningens sekreterare, med Redigera huvudanvändarna – funktion. Person tilläggas med 

jägarnummer.

 

 

2. Då alla delägare har avslutat den artspecifika jakten, kan du stänga licensen, dvs. gå till betalning av 

jaktlicensavgifter. Licensdelägaren ska alltid avsluta jakten och licenshavaren ska stänga licensen, även 

om inga djur har jagats eller fällts. I exemplet har älg valts som viltart.  
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3. Betalningsdelen (Stäng licensen) öppnas först då alla licensdelägare har meddelat att jakten har 

avslutats och licenserna och byten som inte är dugliga som människoföda stämmer överens med 

licensavgifterna.  
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4. I vyn Tillståndets huvudanvändare på framsidan, välj Betala eller gå till vyn BETALNINGAR.

 
 

 

5. Gå till betalning. Betalningen ska göras inom sju dygn efter att de djur som anges i jaktlicensen har 

fällts, eller, om alla djur inte har fällts, inom sju dygn efter att fredningstiden har börjat.

 
 

 

6. Välj betalningssätt bland alternativen. 
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7. Då du har betalat jaktlicensavgiften är din fångstanmälan gjord och din licens för arten är stängd. Kom 

ihåg att stänga licensen, dvs. göra fångstanmälan inom utsatt tid, även för andra arter som anges i 

jaktlicensen. Licensdelägaren ska alltid avsluta jakten och licenshavaren ska stänga licensen, även om 

inga djur har fällts.  

 

 
 

 

8.  I vyn Betalningar kan du se mera detaljerade uppgifter om vilka avgifter som förfaller och är betalda  

samt ladda ner kvitto. 

 

 
 

 

Tilläggsuppgifter och anvisningar: https://www.riistainfo.fi/sv/hemsida/ 

https://www.riistainfo.fi/sv/oma-riista-anvisningar/ 

Oma riista -rådgivning oma@riista.fi eller 029 431 2111 vardagar kl. 12.00 – 16.00. 
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