
Elektronisk ansökan av hjortdjurslicens  

• Ansökan görs på sidan: http://luvat.riista.fi  

• Innan du börjar, se till att du har kundnummret 

och  licensområdeskoden till hands och att 

eventuella bilagor finns i elektronisk form.   

• Ansökarens kundnummer hittar du i Oma riista 

under rubriken Allmänt eller från ett tidigare 

licensbeslut. 

• Anvisningar för hur en helt nya ansökare skapar 

ett jaktlag/jaktförening i Oma riista finns här: 

https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/  
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• Autentisera/identifiera dig med dina Oma riista 

koder (rekommenderas) eller med dina 

bankkoder 



• Om du loggar in i med dina Oma riista koder kan dina 
personuppgifter inte ändras i själva ansökan. 

• Om du loggar in med dina bankkoder, gör behövliga 
ändringaroch trycka på, spara uppgifter  



• Gå till Ny licensansökan  -vyn och välj  ansökningstyp från 
menyn: Hjortdjur – licens 

• Uppgifterna sparas varje gång du trycker på  Följande  
 



• Om du söker licens för ett område enligt JL 8§, kryssa  
    i rutan.  
• Annars tryck Följande. 

 



• Om personen, jaktföreningen eller jaktlaget har sökt 
om jaktlicens tidigare finns kundnummret i Oma 
riista under rubriken ALLMÄN eller från det tidigare 
licensbeslutet. 



• Om du gör ansökan som privatperson kan dina personuppgifter inte ändras i 
ansökan. 

• Om du gör ansökan som kontaktperson skriv in ansökarens  kundnummer  och 
uppdatera ansökarens namn (rekommenderas)  

• Om ansökaren inte finns i Oma riista, skriv in ansökarens fullständiga namn i fältet.  



• Välj hur du vill ha beslutet levererat, endera via denna 
tjänst (rekommenderas) eller som brev mot 
postförskott 

• Det elektroniska beslutet skickas till den e-post som 
du angivit. 



• Läs anvisningen och lägg till licensområdeskoden  
• Uppdatera licensområdeskoden 
• Om uppgifterna inte är skapade i Oma riista, fyll i uppgifterna i fälten 

nedan och bifoga övriga uppgifter som bilagor i de följande stegen 



• Tjänsten söker områdets geografiska plats och areal. 
 Bilden nedan beskriver ett område som  

inte gäller JL8§ (Statens mark) 



• Då du ansöker om licens för ett JL 8 § område, skriv 
dessutom in den totala areal privata marker som 
samlicensdeltagarna uppgett, med en hektars 
noggrannhet. 
 Tjänsten räknar ut arelaen för statens områden 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 



• Granska samlicensdeltagarna och tryck på 

Följande 



• Välj art och skriv in antalet licenser 
• Spara djur 
• Ansökan kan vid behov motiveras, men fältet kan 

även lämnas tomt. 
 



• Antalet licenser kan redigeras eller djurarten kan helt 
raderas. 

• En annan hjortdjursart kan fogas till samma licens, 
om jaktområdena är identiska. 



• Om du söker jaktlicens för ett JL 8§ område, anmäl 
antalet skyttar som inte har annan 
älgjaktsmöjlighet eller inte utnyttjar den. 

• Att uppge felaktiga uppgifter kan leda till 
polisundersökning 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 



• Välj (sök) bilagefilen från din dator (tex  
Skyttelistan2017.pdf) och bifoga den till ansökan 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 



• Bifoga vid behov flere skyttelistor  
• Annars tryck följande 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 



• Välj (Sök) Forststyrelsens områdeslovsbeslut från din 

dator och bifoga den till ansökan  

 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 



• Bifoga vid behov flera områdeslovsbeslut, en i gången 
• Annars tryck följande 

Gäller endast  JL 8 § ansökningar 
 



• Karta, samlicensdeltagarlista eller fullmakt behöver inte 
bifogas om uppgifterna är hämtade med hjälp av 
licensområdeskoden från Oma riista. (Ansökan sid  3) 

• Annars bifoga de obligatoriska dokumenten och bilagorna som 
du vill ha som motivering till ansökan. 

• På kartan bör synas ansökningsområdets yttre gräns och icke 
tillhörande områden innanför licensområdet enligt 
fastighetsgränserna.  

 



• Kontrollera sammandraget och gå vid behov tillbaka och 

komplettera ansökan med knappen-Föregående 



• Om ansökan inte skickas, syns den under Öppna 
under mellanbladet  Licensansökningar. En öppen 
ansökan kan redigeras eller raderas 



• När ansökan är färdig, tryck Sänd ansökan  
• Hjortdjurslicensansökan kan inte ändras efter att 

den sänts. 
• Sista dagen att sända ansökan är 30.4.2017 



• Uppgifter om hur ansökan framskrider och behandlas 
skickas till den e-postadress du meddelat 



• När Finlands viltcentral har fattat beslut, kommer 
ett besked till den e-postadress du meddelat (senast i 

slutet av juli) 

• I meddelandet finns en länk, via den kan du 
betala beslutets handläggningsavgift elektroniskt 



• Handläggningsavgiften för ett färdigt beslut kan du 
även betala via vyn Licensansökan  



• I Oma riista syns beslutet för 
samlicensdeltagarna i vyn TILLSTÅND 


