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FINLANDS VILTCENTRALS SÄRSKILDA ANVISNING GÄLLANDE SKJUTPROV UNDER 
UNDANTAGSPERIODEN 
 
Jaktlagen har på grund av coronasituationen ändrats så att ett skjutprovsintyg vars giltighet löper ut 
2020 gäller till och med den 31 juli 2021. Av denna orsak är deltagande i skjutprov under innevarande 
år nödvändigt endast för de jägare som inte tidigare har avlagt skjutprov eller som har avlagt skjutprov 
före år 2017. Således är de skjutprov som anordnas avsedda i första hand för dem. 
 
Här följer anvisningar om anordnande av skjutprov och genomförandet av dem under undantagspe-
rioden från och med den 1 juni 2020 på grund av coronavirusepidemin. Avsikten med anvisningarna 
är att minimera smittrisken på skjutprovsplatserna på varje bana utan att ge avkall på skjutvapensä-
kerheten. Detta sker genom att undvika närkontakt, säkerställa tillräckligt säkerhetsavstånd och upp-
rätthålla god hygien. Anvisningarna gäller såväl för skjutprov som avläggs med kulgevär som med 
pilbåge. I övrigt iakttas på vanligt sätt Finlands viltcentrals anvisningar till jaktvårdsföreningarna om 
anordnandet av skjutprov som finns på adressen https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-skjut-
provsexaminatorer-lektion-2-3/. Dessutom iakttas vid skjutprovstillfällen regionförvaltningsverkets se-
parat utfärdade bestämmelser. 
 
 
Det är skäl för jaktvårdsföreningarna att i förväg informera åtminstone om följande saker ex-
empelvis i Oma riista-tjänstens tilläggsuppgifter om skjutprovstillfället: 
 

- Delta i skjutprovet endast om det är nödvändigt för den kommande jaktperioden.  

- Delta inte i skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker 
att du har blivit smittad. 

- Ta med dig jämna pengar för betalningen av skjutprovet. 

- Övriga särskilda anvisningar (om sådant som i er jaktvårdsförening avviker från normalläge). 

 
 
Allmänt om anordnande av skjutprov under undantagsperioden:  
 

- Jaktvårdsföreningarna ska reservera ett tillräckligt antal examinatorer för skjutprovstillfällena, men 
endast det antal som behövs, för att garantera evenemangets säkerhet och smidighet. 

- Det rekommenderas att examinatorerna för skjutprovet använder skyddshandskar och andnings-
skydd. Användningen av andningsskydd rekommenderas i synnerhet vid verksamhet inomhus. 

- Om skjutbanans bestämmelser och vädret tillåter, kan skjutprovet avläggas utanför skjutbåset, för 
att på så sätt minska exponeringen för virus som eventuellt finns i luften. Inte heller i denna undan-
tagssituation ska man ge avkall på skjutvapensäkerheten. 

- Det måste finnas handdesinfektionsmedel tillgängligt vid skjutprovstillfället. 

- Man måste försäkra sig om att antalet personer vid skjutprovstillfället (deltagare i skjutprovet och 
examinatorer) inte i något skede överstiger 50 personer. Vid behov måste man ordna tillträdeskontroll 
för dem som anländer till skjutbanan och se till att det tillåtna antalet personer inte överskrids. Jakt-
vårdsföreningen kan enligt sin prövning även förutsätta förhandsanmälan, om man bedömer att per-
sonantalet kan överskridas. 
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Skjutprovsexaminatorerna ska före skjutprovstillfället iaktta följande: 
 

- Delta inte som examinator för skjutprovet om du tillhör en riskgrupp. 

- Delta inte som examinator för skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller 
om du misstänker att du har smittats. 

 

Skjutprovsexaminatorerna ska på platsen för skjutprovet: 
 

- Skjutprovsexaminatorernas viktigaste uppgift är även under undantagsförhållanden att garantera sä-
kerheten under skjutproven genom att övervaka en säker skjutvapenhantering.  

- Kunder som anländer till platsen anvisas att vänta utomhus på sin anmälningstur (iaktta tillräckligt 
säkerhetsavstånd). De anvisas till anmälningsplatsen en åt gången. 

- När en ny kund anländer till anmälningsplatsen, väntar examinatorn på säkerhetsavstånd (1–2 me-
ter). 

- Kunden anvisas att på ett säkert sätt på kontrollbordet placera sitt vapen, de patroner/pilar som 
används vid provet samt behövliga handlingar (vapentillstånd, jaktkort/smarttelefon och vid behov 
identitetsbevis). Låset på ett kulvapen ska vara öppet och serienumret synligt. Sedan ombeds kunden 
förflytta sig på säkerhetsavstånd från bordet.  

- Vapnet, patronerna/pilarna och handlingarna granskas utan att man vidrör dem, och behövliga upp-
gifter registreras i Oma riista och/eller i skjutprovsprotokollet.  

- Efter detta förflyttar man sig för att vänta på säkerhetsavstånd från bordet, så att kunden kan hämta 
sina ägodelar. 

- Kunden instrueras att vänta utomhus på sin tur att skjuta (iaktta tillräckligt säkerhetsavstånd). 

- De anmälda kallas att utföra skjutprovet i tur och ordning på vanligt sätt. 

- Efter skjutprovsprestationen debiteras skjutprovsavgiften antingen som kontaktlös betalning eller till 
exempel genom att anvisa kunden att lämna kontanter i jämna pengar på angiven plats. Efter detta 
ges kunden (om kunden önskar) skjutprovsintyg eller beslutsblankett så att närkontakt undviks. 

- Kunden instrueras därefter att avlägsna sig från skjutbanan så fort som möjligt. 

 

 

Tilläggsuppgifter: 

Teemu Lamberg 
viltplanerare 
teemu.lamberg@riista.fi 
tfn 029 431 2212 
 
Veli-Matti Kangas 
viltplanerare 
veli-matti.kangas@riista.fi 
tfn 029 431 2266 
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