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Till jaktvårdsföreningarna 

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisning: Viltförvaltningslagen (158/2011) 14 § 1 mom. punkt 4 

 

AV JAKTVÅRDSFÖRENINGEN MED STÖD AV SKJUTVAPENLAGEN UTFÄRDADE 

INTYG ÖVER UTÖVAD HOBBY 
 

Allmänt  

Statsrådet utfärdade den 26.5.2011 en förordning om en ändring av skjutvapenförord-

ningen som kompletterar ändringen av skjutvapenlagen och trädde ikraft samtidigt med 

denna den 13.6.2011. 

 

Ändringarna av skjutvapenlagen och skjutvapenförordningen medförde en ny uppgift 

för jaktvårdföreningarna som ingår i dessas offentliga förvaltningsuppgifter. Lagstift-

ningsramen för uppgiften är följande. 

 

Enligt skjutvapenlagens (1/1998) 45 § 2 mom.: 

 

”När tillstånd söks 

1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen ska 

sökanden lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby och om ansökan 

gäller ett vapen som avses i 6 § 2 mom. 5 eller 7 punkten dess-  utom 

ett intyg som har utfärdats av en jaktvårdsförening över att sökanden 

aktivt utövar sin hobby;” 

 

Enligt skjutvapenlagens 45 § 4 mom.: 

 

”Den hobby som avses i 2 mom. 1 punkten kan betraktas som aktiv 

om skjutandet av djur med ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 5 el-

ler 7 punkten är jakt som bedrivs regelbundet under en jaktsäsong 

och för vilken något annat än ett skjutvapen som avses i de nämnda 

lagrummen inte är väl lämpat. Med skjutande av djur avses att ett  



  
  2 (4) 

 

 

djur som finns i ett gryt, en fälla eller annars i liknande förhållanden 

avlivas i samband med jakt.” 

 

 

Enligt skjutvapenlagens 6 § 2 mom. avses med 

 

  ----- 

”5) miniatyrpistol en pistol i vilken 22-kalibriga patroner med kant-

antändning används, 

----- 

7) miniatyrrevolver en revolver i vilken 22-kalibriga patroner med 

kantantändning vilka laddas i en roterande patrontrumma används,” 

----- 

 

 

Enligt skjutvapenförordningens (145/1998) 44 e §: 

 

”Jakt med fälla, grytjakten eller jakten i liknande förhållanden i en-

lighet med 45 § 4 mom. i  skjutvapenlagen ska vara aktiv med tanke 

på förhållandena i området av jaktvårdsföreningens ifråga. Aktivite-

ten ska visas för jaktvårdsföreningen genom en utredning om eller en 

plan för jakten med fällor eller grythundar.  

 

Utredningen eller planen ska visas för den jaktvårdsförening inom 

vars område sökanden i huvudsak bedriver jakt med fälla eller gryt-

jakt.”  

 

 

Enligt skjutvapenlagens 53 a § 1 mom.: 

 

”En fysisk person som för sådant skjutande av djur som är tillåtet en-

ligt jaktlagstiftningen, för sport- och hobbyskytte eller för en uppvisning, 

filminspelning eller annan motsvarande förevisning har meddelats inne-

havstillstånd för ett skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 4–7 punkten som 

gäller tills vidare, ska fem år efter det att tillståndet meddelades, och 

därefter med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in 

----- 

2) ett intyg av en jaktvårdsförening över att personen aktivt bedriver 

jakt med fälla eller grytjakt, eller 

-----” 

 

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2015-2016 för Fin-

lands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter 

(1078/2014) 3 § 4 punkten: 

 

”Jaktvårdsföreningen tar ut avgifter för sina prestationer enligt föl-

jande: 

----- 

3) för i skjutvapenlagen (1/1998) 45 och 53 a § avsett intyg över att sö-

kanden aktivt utövar sin hobby, 27 euro.” 
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Ansökningsblankett och underlaget för intyget 

 

Finlands viltcentral har utarbetat en blankett för ansökan om intyg. Den kan laddas ner 

på Finlands viltcentrals webbplats på adressen www.riista.fi. Blanketten har även bifo-

gats dessa anvisningar. 

 

För säkerställande av en enhetlig praxis rekommenderar Finlands viltcentral att jakt-

vårdsföreningarna när de skriver ut intygen använder det bilagda underlaget för intyget. 

Intygsunderlaget har formulerats så att föreningen med hjälp av det kan ge ett intyg som 

styrker den aktivitet kunden har påvisat genom sin redogörelse eller plan. Intygsun-

derlaget lämpar sig även för situationer då den av kunden lämnade utredningen eller 

planen inte kan anses vara tillräckligt positiv för att ett intyg ska kunna ges. 

 

 

Jaktvårdsföreningarnas rutiner 

 

Vid utfärdandet av intyg iakttas i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivet förfarande. 

För handlingarnas offentlighets del iakttas lagen om offentlighet i myndigheternas verk-

samhet (621/1999). Ytterligare rekommenderar Finlands viltcentral att följande förfa-

randen tillämpas. 

 

Jaktvårdsföreningens styrelse ska fatta beslut om vem eller vilka som kan utfärda intyg i 

jaktvårdsföreningens namn. Enligt viltförvaltningslagens (158/2011) 29 § 3 mom.: 

 

”Jaktvårdsföreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice 

ordförande tillsammans eller någondera av dem tillsammans med en sty-

relsemedlem eller verksamhetsledaren. I ärenden av mindre betydelse och 

i ärenden som styrelsen beslutar särskilt kan dock verksamhetsledaren 

teckna jaktvårdsföreningens namn ensam.” 

 

Ansökan om intyg är anhängiggjord vid jaktvårdsföreningen när den anländer till före-

ningen t.ex. per post eller personligen lämnas till verksamhetsledaren. Ansökan kan 

även lämnas elektroniskt till jaktvårdsföreningens e-postadress (jfr lagen om elektronisk 

kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)). 

 

Efter att ansökan anhänggjorts ska utredning ske om den är sådan att intyg kan utfärdas 

på grundval av ansökan. Om ansökan är bristfällig ska specificerad tilläggsutredning 

begäras av sökanden och en minst två veckor lång svarstid reserveras för denna. Om sö-

kanden inte lämnar in någon tilläggsutredning avgörs utfärdandet av ett intyg utgående 

från till buds stående uppgifter. 

 

Om det av särskilda skäl erfordras inbegärs ett utlåtande om ansökan av t.ex. sökandens 

jaktförening eller annat motsvarande håll. Om utlåtande har inbegärts och ett utlåtande 

erhålls som inte förordar ansökan ska möjlighet reserveras för sökanden att inge ett 

genmäle till utlåtandet. I en dylik situation sänds utlåtandet till sökanden och reserveras 

minst två veckor tid för inlämnandet av genmälet. Om sökanden inte inlämnar ett sådant 

avgörs utfärdandet av ett intyg utgående från till buds stående uppgifter. 

 

För utfärdandet av intyg (positivt eller negativt) debiterar jaktvårdsföreningen en avgift 

enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2015-2016 för Fin-

lands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter 3 § 4 

punkten. 

 

Ansökningshandlingarna och kopiorna av intygen förvaras 5 år av jaktvårdsföreningen. 

http://www.riista.fi/
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 FINLANDS VILTCENTRAL 

 

 

 

 Sauli Härkönen 

 chef för offentliga förvaltningsuppgifter 

 

 

 

BILAGOR Blankett för ansökan 

 Underlag för intyg 

 

 

FÖR KÄNNEDOM 

 Finlands viltcentral och regionkontoren 


