
Fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet till 

jaktvårdsföreningarna

13.3.2020



Lag om jaktvårdsavgift och 

jaktlicensavgift 3 § 4 mom.

• Som fördelningsgrund för det anslag som anvisas 

jaktvårdsföreningarna som statsunderstöd 

används:

– 1) behovet av tjänster för ledning av verksamheten

– 2) tillsynen över jakten

– 3) skötseln av storviltsbeståndet

– 4) utbildningen och ungdomsarbetet

– 5) uppmuntran till viltinventering

– 6) behovet av tjänster för jaktarrangemang på de i 

8 § i jaktlagen avsedda områdena som tillhör 

staten.

2 | 23.3.2020



SRFVF 12 § Ansökan om och beviljande av 

medel som flutit in i form av jaktvårdsavgifter 

samt redogörelse för användning av medlen
• Jaktvårdsföreningarna ansöker om statsunderstöd genom att lämna 

in uppgifter om det föregående årets verksamhet till Finlands 

viltcentral senast den 15 januari.

– ANVISNING: Jaktvårdsföreningen ansöker om statsunderstöd genom att skicka 

in uppgifterna om föregående årets verksamhet med statistikbilaga till Finlands 

viltcentral senast den 15 januari. I Statistikbilagan i Oma riista finns en SÄND-

knapp, genom vilken ansökan om statsunderstöd skapas och förmedlas till 

Finlands viltcentral. Deadlinen är ovillkorlig.

• Statsunderstöd för Finlands viltcentral och anslag för statsunderstöd 

för jaktvårdsföreningarna betalas till Finlands viltcentral av jord- och 

skogsbruksministeriet som förskott halvårsvis. 

– ANVISNING: Finlands viltcentral betalar statsunderstödet till 

jaktvårdsföreningarna i två rater på grundval av föregående års 

verksamhetsuppgifter.
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SRFVF 12 § Ansökan om och beviljande av 

medel som flutit in i form av jaktvårdsavgifter 

samt redogörelse för användning av medlen

• Jaktvårdsföreningarna ska lämna in redogörelser för användningen 

av statsunderstödet till Finlands viltcentral, som vidarebefordrar en 

sammanställning av redogörelserna till jord- och 

skogsbruksministeriet senast den 31 maj året efter utbetalningsåret.

• I 2 § 2 mom. föreskrivs om redogörelsen för användningen av det 

anslag som anvisats Finlands viltcentral i statsbudgeten.

• ANVISNING: Jaktvårdsföreningarna ska senast den 5 mars som 

utredning om användningen av statsunderstödet lämna in till Finlands 

viltcentral:

• Verksamhetsberättelse  

• Bokslut (resultaträkning, balansräkning och noter)

• Verksamhetsgranskningsberättelse

• Kopia på protokollet för årsmötet samt verksamhetsplan och 

budget.
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

jaktvårdsföreningarnas statsunderstöd

• Det allmänna understödet som är avsett för 

jaktvårdsföreningarnas driftskostnader och 

kapitalutgifter fördelas utgående från 

verksamhetsuppgifterna för föregående år.

• ANVISNING:

– Verksamhetsuppgifterna sparas in i Oma riista senast den 

15 januari.

– Jvf:s styrelse ska på sitt möte godkänna de 

verksamhetsuppgifter som har sparats eller befullmäktiga  

verksamhetsledaren att hantera ärendet

5 | 23.3.2020



• OBS! (enligt motiveringarna i förordningen)

– Förutom statsunderstödet som beviljas av Finlands 

viltcentral kan jord- och skogsbruksministeriet 

bevilja särskilt understöd enligt separat ansökan:

• 1) för att främja frivilliga sammanslagningar genom 

att stödja verksamhetsledningen hos 

jaktvårdsföreningar som går ihop och ibruktagandet 

av nya verksamhetsmodeller samt

• 2) för jaktvårdsföreningarnas utvecklingsprojekt som 

är av regional eller riksomfattande betydelse.
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna

• Det allmänna understödet till 

jaktvårdsföreningarna kan under ett år minskas 

med högst 20 procent.

– Det här bedöms trygga jaktvårdsföreningarnas skötsel 

av offentliga förvaltningsuppgifter, den övriga 

verksamhetens kontinuitet och ge tillräckligt med tid att 

anpassa och aktivera fortsatt verksamhet.
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna

• Fördelningsgrunderna tillämpas så att först 

räknas hela summan som har anvisats för 

statsunderstöd enligt föreskrivna 

fördelningsgrunder för varje jaktvårdsförening.

• Därefter granskas om statsunderstödet för någon 

jaktvårdsförening minskar med över 20 % jämfört 

med året innan.

– Minskningar som överstiger 20 % täcks genom att i samma 

proportion minska understödet till samtliga 

jaktvårdsföreningar.
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna

• Jvf:s medlemsantal 35 %

• Antalet tillsynsåtgärder inom jvf:s 

verksamhetsområden: 5 %

• Antalet utbildningar som förbereder för jägarexamen 

som ordnats inom jvf:s verksamhetsområden: 12,5 %

• Antalet övriga utbildningar som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 10 %

• Antalet informationstillfällen för skolor, läroanstalter och 

andra ungdomsgrupper som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 10 %
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet för jaktvårdsföreningarna

• Antalet vilttrianglar, fälttrianglar och beräkningspunkter för 

inventering av vattenfåglar som räknats inom jvf:s

verksamhetsområden: 7,5 %

• Aktivitet i nätverket av rovdjurskontaktpersoner: 2,5 %

• Antalet möten för planering av beskattningen av 

hjortdjursstammen som jvf ordnat för samlicensdeltagare 

vid jakt på hjortdjur: 5 %

• Antalet uppdrag som gäller storviltsassistans i fråga om 

hjortdjur inom jvf:s verksamhetsområden: 5 %
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JSMf om fördelningsgrunderna för 

statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna

• De jvf som deltar i verksamheten inom en 

samarbetsgrupp för vargrevir: 5 %

• Antalet jaktlicenser för småvilt som 

Forststyrelsen beviljat för jvf:s 

verksamhetsområden inom det område som 

avses i 8 § i JL: 2,5 %
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VFL 11 § Jaktvårdsföreningens 

verksamhetsområde

• En jaktvårdsförenings verksamhetsområde 

omfattar en eller flera kommuner. 

• Verksamhetsområdet kan av särskilda skäl 

avvika från kommunens gränser, om detta är 

ändamålsenligt på grund av geografiskt läge 

eller lokala förhållanden. I sådana fall ska 

verksamhetsområdets gränser dock grunda sig 

på byindelning som avses i 3 § i 

fastighetsregisterlagen (392/1985) så att 

verksamhetsområdet är sammanhängande.
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VFL 11 § Jaktvårdsföreningarnas 

verksamhetsområde

• Jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden 

fastställs av Finlands viltcentral på förslag av 

jaktvårdsföreningen eller jaktvårdsföreningarna i 

fråga.

• ANVISNING: Finlands viltcentral har med stöd 

av viltförvaltningslagen fastställt 

verksamhetsområdet för varje jaktvårdsförening. 

Verksamhetsområdena kan inte överlappa 

varandra.
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Motiveringar till fördelningsgrunderna 

och Finlands viltcentrals anvisningar

• Statsbidragsmyndigheten, dvs. Finlands viltcentral, kan 

med stöd av 37 § i statsunderstödslagen (688/2001) 

meddela närmare anvisningar om tekniska detaljer som 

gäller ansökan om statsunderstöd, sökandens skyldighet att 

lämna uppgifter, statsunderstödstagarens 

bokföringsskyldighet, utbetalningen av statsunderstöd samt 

användningen av statsunderstöd och övervakningen därav.



Jvf:s medlemsantal: 35 %

• Jvf:s medlemsantal

– Finlands viltcentral får uppgiften direkt från 

Jägarregistret

– Situationen den 31 december

• Jaktvårdsavgiften ska vara betald för det 

innevarande jaktåret
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På jvf:s verksamhetsområde utförda 

jaktövervakningstillfällen: 5 %

• Antalet jaktövervakningstillfällen inom jvf:s 

verksamhetsområde, st.

– Med övervakningstillfälel avses inte en granskning av 

enskild jägare, utan en granskning av i princip flera 

jägare, vilken utförs på ett visst område en viss dag.

– En i förväg planerad och förverkligat övervakningstillfälle 

kan vara ett övervakningstillfälle, fastän inga jägare 

påträffas. 
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På jvf:s verksamhetsområde utförda 

jaktövervakningstillfällen: 5 %

• 1 jaktövervakare kan göra endast ett övervakningstillfälle 

under en dag 

• 10 jaktövervakare som ensamma under en dag utför 

övervakningar utgör 10 övervaknings-tillfällen 

• 5 två personers övervakningsgrupper kan på en dag 

förverkliga 5 övervakningstillfällen 

• Som fördelningsgrund för statsunderstöd godkänns inte:
- Övervakning som sker i samband med egen jakt

- t.ex. granskning av den/det egna föreningens/sällskapets medlemmars

tillståndsdokument t.ex. skjutprov och viltvårdsavgift då man ska ut på

hjortdjursjakt.
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På jvf:s verksamhetsområde utförda 

jaktövervakningstillfällen: 5 %
• Jvf rapporterar uppgifterna om övervakningstillfället i Oma riista

– tidpunkten för övervakningstillfället

– jaktövervakarnas namn

– övervakningsområde

– antalet jagande kunder som har påträffats

– antalet utskrivna ålägganden att visa upp bevis

• Endast jaktövervakningstillfällen som antecknats i 

Oma riista godkänns.
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På jvf:s verksamhetsområde utförda 

jaktövervakningstillfällen: 5 %
• I jvf:s verksamhetsplan ska ramarna för 

övervakningsplanerna för verksamhetsåret bekräftas.

– ANVISNING: Preliminärt antal övervakningsåtgärder 

• T.ex. enligt tema: starten på sjöfågeljakten, starten på 

hönsfågeljakten, älgjakten osv. 

• Jvf inom vargrevir ska enligt förvaltningsplanen för 

vargstammen årligen upprätta en plan för jaktövervakning.

– ANVISNING: Kan vara med i den verksamhetsplan som avses 

i punkten ovan

• Initiativ till ordnande av övervakningstillfälle kan under 

verksamhetsåret komma även från polisen, forststyrelsen

eller gränsbevakningsväsendet.
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På jvf:s verksamhetsområde utförda 

jaktövervakningstillfällen: 5 %

• Jvf kan också ingå avtal med Forststyrelsen om genomförande av 

övervakning med stöd av 23 § i viltförvaltningslagen, varvid de 

övervakningsåtgärder som Forststyrelsens övervakare genomför (ett visst 

område och en viss dag) enligt avtalet räknas till godo för jvf.

– ANVISNING:
• Övervakningsavtal ska ingås skriftligt med Forststyrelsen. Finlands 

viltcentral kan begära att avtalet uppvisas.

• Även de övervakare som är anställda hos Forststyrelsen ska vara 

utnämnda av viltcentralen

• Jvf ska avtala med Forststyrelsen om rapporteringspraxis, så att jvf kan 

rapportera övervakningsåtgärderna till Finlands viltcentral

• För varje övervakningsåtgärd ska åtminstone de punkter som presenteras 

på sida 18 meddelas!

• Definitionen av övervakningstillfällena såsom vid jvf:s egen övervakning
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Antalet utbildningar som förbereder för 

jägarexamen som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 12,5 %

• Antalet utbildningar som förbereder för jägarexamen som ordnats

inom jvf:s verksamhetsområden, st.

• JHT-anvisning om anordnande av jägarexamen (dat 29.1.2020)

• Med en utbildning avses en kurs som omfattar minst 12 timmar.

• ANVISNING:

– Kurser som ordnas i samarbete mellan jaktvårdsföreningar räknas till godo 

endast för den jvf på vars verksamhetsområde kursen (minst 12 timmar) 

ordnas.

– Kurser som jvf ordnar i samarbete med en annan aktör (t.ex. 

medborgarinstitut, läroinrättningar) kan räknas till godo för jvf.

.
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Antalet utbildningar som förbereder för 

jägarexamen som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 12,5 %

• ANVISNING: Kursen ska på förhand vara aviserad i Oma riista 

under evenemangsuppgifter

• Målinriktade evenemang meddelas som icke offentliga (t.ex.  

garnisoner och läroanstalter).

➢ Kryssa i vid evenemangsuppgifterna:

• Även kursens varaktighet ska vara synlig. Varaktigheten måste

kunna verifieras vid behov för Finlands viltcentral.

• Deltagarantalet antecknas i Oma riista vid evenemanginformation.
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Antalet utbildningar som förbereder för 

jägarexamen som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 12,5 %

• Om inga deltagare kommer till ett på förhand aviserat

utbildningstillfälle, så godkänns evenemanget inte som

fördelningsgrund för statsunderstöd.

• Man ser till, att ifrågavarande evenemang inte är med i 

verksamhetsuppgifterna. Begäran om korrigering till

rhy.valtionapu@riista.fi
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Antalet utbildningar som förbereder för 

jägarexamen som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområden: 12,5 %

• Exempel: Jvf:arna A och B samarbetar och håller 

en förberedande utbildning för jägarexamen. Av 

utbildningen hålls 10 h på A:s område och 2 h 

hålls på skjutbana på B:s område. Kan båda jvf 

anteckna utbildningen så att den räknas dem till 

godo?

– Svar: Nej, ingendera jvf kan räkna utbildningen till 

godo. Utbildningen måste omfatta minst 12 h.
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Antalet övriga utbildningar som ordnats 

inom jvf:s verksamhetsområden: 10 %

• Antalet övriga utbildningar som ordnats inom jvf:s

verksamhetsområden, st. 

– ANVISNINGAR: innehåller inte utbildningar som 

förbereder för jägarexamen

• En utbildning räknas till godo för den jvf på vars 

verksamhetsområde den ordnas.

– ANVISNING: Ett utbildningstillfälle är ett minst 2 timmar 

långt tillfälle.
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Antalet övriga utbildningar som ordnats 

inom jvf:s verksamhetsområden: 10 %

• Jvf kan räkna till godo en utbildning som har ordnats inom 

dess verksamhetsområde även när jvf ordnar en utbildning i 

samarbete med en annan aktör, om jvf deltar som en 

ansvarig arrangör och

• 1) jvf deltar i kostnaderna för ordnandet av utbildningen eller

• 2) jvf:s anställd är föreläsare eller 

• 3) jvf står för platsen för utbildningen, som till exempel en 

utbildningslokal eller skjutbana. 
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Antalet övriga utbildningar som ordnats på 

jvf:s verksamhetsområde: 10 %

• ANVISNING: Ett utbildningstillfälle som är godkänt enligt 

jvf:s verksamhetsplan eller i jvf:s styrelse, vilken jvf ordnar 

som huvudansvarig arrangör eller som en ansvarig arrangör 

tillsammans med en annan aktör (t.ex. Finlands viltcentral, 

Finlands skogscentral, polisen SML ry osv.).

• ANVISNING: Utbildningstillfället ska vara aviserat på 

förhand i Oma riista under evenemangsuppgifter.

– Med undantag av utbildningar till vilka jvf kallar 

deltagarna

– Utbildningstillfällen, till vilka jvf kallar de som skall 

utbildas, antecknas också i Oma riista, men de visas inte 

offentligt 
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Antalet övriga utbildningar som ordnats på 

jvf:s verksamhetsområde: 10 %

• I evenemangsmeddelandet antecknas även:

- evenemangets varaktighet

- antalet deltagare som deltog i evenemanget

• I jvf:s verksamhetsplan eller av styrelsen godkänt 

evenemang.
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Utbildningstillfällen är till exempel

• Jaktledarutbildningar:

– Jaktledarutbildningar, hjortdjur

– Jaktledarutbildningar, stora rovdjur

• Jägarutbildningar:

– Jägarutbildningar, hjortdjur

– Jägarutbildningar, stora rovdjur

• SRVA-utbildning

• Utbildning för stora rovdjurskontaktpersoner

• Utbildning i förebyggande av skador
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Utbildningstillfällen är till exempel

• Övriga utbildningar:

– Utbildning i jakt på små rovdjur

– Utbildning i viltinventering

– Utbildning i skötsel av viltstammar

– Utbildning i skötsel av viltets livsmiljöer

– Utbildning i övrig viltvård

– Skjututbildning 

– Eftersöksutbildning
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Utbildningstillfällen är till exempel

• JHT-utbildningar:

– Examinatorer för skjutprov

– Examinatorer för jägarexamen

– Terränggranskare av viltskador

– Jaktövervakare

• Av jvf ordnade JHT-responsmöten för JHT-

utnämnda kan godkännas som JHT-utbildningar.
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Definition av skjututbildning

• I skjututbildningen behandlas säker vapenhantering och 

grunderna i någon skytteform. 

• Utbildningstillfället är ett praktiskt och flera timmar långt 

tillfälle.

• Måste aviseras som ett utbildningstillfälle i Oma riistas

evenemangsuppgifter.

• Ett träningsskjuttillfälle är inte ett sådant 

skjututbildningstillfälle som räknas som en prestation, 

fastän man även där kan anvisa om säker 

vapenhantering.

• Träning som sker med skjutsimulator godkänns inte som 

en prestation.
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Om utbildningstillfällen

• ANVISNING: Utbildningar som ordnas av Finlands 

viltcentral (bl.a. jaktövervakarutbildningar och OFU-

utbildningar) kan räknas som jvf:s prestationer, om 

jvf deltar i kostnaderna för ordnandet eller en 

anställd/funktionär hos jvf verkar som föreläsare 

eller om jvf står för platsen för utbildningen, som 

t.ex. en utbildningslokal. 

– Finlands viltcentrals interna anvisningar och riktlinjer i 

fråga om antalet utbildningar, utbildningsorter, 

kostnader osv. ska beaktas.
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Antalet informationstillfällen för skolor, 

läroanstalter och andra ungdomsgrupper 

som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområde: 10 %

• Antalet informationstillfällen för skolor, 

läroanstalter och andra ungdomsgrupper som 

ordnats inom jvf:s verksamhetsområde, st. 

• Antecknas i Oma riistas evenemangsuppgifter.

• Dagarna under utbildningsläger som varar flera 

dagar räknas som separata evenemang som 

inverkar på statsunderstödet.
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Antalet informationstillfällen för skolor, 

läroanstalter och andra ungdomsgrupper 

som ordnats inom jvf:s 

verksamhetsområde: 10 %

• ANVISNING: Ett informationstillfälle för en skola 

eller läroanstalt som är godkänt i jvf:s 

verksamhetsplan samt ett tillfälle för en annan 

ungdomsgrupp som jvf ordnar som huvudansvarig 

arrangör eller som en ansvarig arrangör tillsammans 

med en annan aktör.
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Antalet informationstillfällen för skolor, 

läroanstalter och övriga ungdomsgrupper som 

ordnats inom jvf:s verksamhetsområde: 10 %

• ANVISNING: Jvf kan räkna till godo ett tillfälle för skolor eller 

läroanstalter på sitt verksamhetsområde även då jvf ordnar 

evenemanget/tillfället i samarbete med en annan aktör (t.ex. 

Finlands viltcentral, Finlands skogscentral, polisen, SML ry osv.) 

om jvf deltar som en ansvarig arrangör och

• 1) jvf deltar i kostnaderna för ordnandet av tillfället eller

• 2) en anställd/funktionär hos jvf verkar som föreläsare eller 

• 3) jvf står för platsen för utbildningen, som till exempel en 

utbildningslokal eller en skjutbana. 
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Antalet vilttrianglar, fälttrianglar och 

beräkningspunkter för inventering av 

vattenfåglar på jvf:s verksamhets-

område: 7,5  %
• Antalet vilttriangar, fälttrianglar och beräkningspunkter för 

inventering av vattenfåglar på jvf:s verksamhetsområde, st.

– Inventerade vintertrianglar, st.

– Inventerade sommartrianglar, st.

– Inventerade fälttrianglar, st.

– Räknade sjöfågelinverteringspunkter vid kullinventeringar, st

– Räknade sjöfågelinverteringspunkter vid parinventeringar, st

• Finlands viltcentral får uppgifterna direkt från Luke och för in dem i 

Statistikbilagan. 
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Rovdjurskontaktpersonnätverkets 

aktivitet 2,5 %

• Rovdjurskontaktpersonnätverkets aktivitet

- ANVISNING: Antalet rovdjurskontaktpersoner på jvf:s 

verksamhetsområde som registrerat observationer av stora 

rovdjur, personer

• Finlands viltcentral får uppgifterna direkt från Luke och 

för in dem i Statistikbilagan
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Antalet möten för planering av beskattningen 

av hjortdjursstammen som 

jaktvårdsföreningarna ordnat för 

samlicensdeltagare: 5 %

• Möten vår och höst, st.
– ANVISNING: Vårmöte som ordnas av en jvf eller flera jvf tillsammans för 

planering av hjortdjursbeskattning för samlicensdeltagare innan 

licensansökningarna lämnas in

• Uppgiften sparas i Verksamhetsuppgifter under fliken Övrigt, under Övriga 

uppgifter i anknytning till jakten: Möten för planering av beskattningen av 

älgstammen för samlicensdeltagare

– ANVISNING: Möte som ordnas av en jvf eller flera jvf tillsammans på 

hösten då jaktsäsongen har startat, angående anvisningar till licenshavare i 

älgjakten, enligt registrerade uppgifter i systemet Oma riista och Lukes 

älgbeskattningsprognos i realtid

• Uppgifterna förs in i Verksamhetsuppgifter under fliken Övriga uppgifter i 

anknytning till jakten: Möten för planering av beskattningen av älgstammen för 

samlicensdeltagare 
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Antalet möten för planering av beskattningen 

av hjortdjursstammen som 

jaktvårdsföreningarna ordnat för 

samlicensdeltagare vid jakt på hjortdjur: 5 %

• ANVISNING: Ett möte som är godkänt i jvf:s 

verksamhetsplan eller av jvf:s styrelse

– Mötet aviseras på förhand i evenemangs-

uppgifterna i Oma riista.
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Antalet storviltsassistansuppdrag 

gällande hjortdjur inom jvf:s 

verksamhetsområde: 5 %

• Antalet storviltsassistansuppdrag gällande hjortdjur 

inom jvf:s verksamhetsområde, st.

– Olyckor för olika arter totalt

– Fördrivningar av olika arter totalt

– Sjukt djur/skadat djur av olika arter totalt

– Alla totalt

– ANVISNING: SRVA-händelser rapporteras i Oma 

riista

• Finlands viltcentral får uppgifterna direkt från Oma riista, 

varifrån godkända uppgifter överförs automatiskt till 

Verksamhetsuppgifterna. 
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Antalet storviltsassistansuppdrag 

gällande hjortdjur inom jvf:s 

verksamhetsområde: 5 %

• Uppgifter i fråga om spårning, fördrivning och 

avlivning av stora rovdjur och vildsvin beaktas 

inte, eftersom polisen betalar en ersättning för 

dem enligt separat avtal.
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Jvf som deltar i verksamhet inom en 

samarbetsgrupp för vargrevir: 5 %
Med stöd av den nya förordningen kan sådana jaktvårdsföreningar få arbetsgruppbaserat 

statsunderstöd  som föregående kalenderår aktivt deltagit i minst en verksamhet som ingår  

revirsamarbetsgruppens verksamhet.  

• Understödsandelen fördelas jämnt mellan de föreningar som har rätt till understödet oberoende av, 

hur många arbetsgrupper de är med i. 

Samarbetsgruppen anses vara verksam, då den sammankommer minst två gånger under ett 

kalenderår och förverkligar minst två konkreta åtgärder. 

• Arbetsgruppens status måste vara aktiv 31.12., med andra ord inte ha en paus eller upphört med 

verksamheten. 

YTTERLIGARE granskas jaktvårdsföreningens aktiva deltagande därtill separat: 

• Som medlem i arbetsgruppen någon som är medlem i jvf. Hen deltar i gruppens möten minst 

2 gånger per år. (en ställföreträdare som har jvf-medlemskap kan representera, behöver inte vara 

en utnämnd suppleant).

• Jvf skall stöda arbetsgruppens åtgärder (varav exempel längre fram) åtminstone så att 

arbetsgruppens jvf-medlem är med och planerar och  förverkligar åtgärden.
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Revirsamarbetsgruppen rapporterar under december månad om sin verksamhet till 

Finlands viltcentral genom att använda för ändamålet avsett formulär  

• Alla årets möten upptas på förteckningen, jvf:ar som deltagit specificeras (de vars föreningar har 

haft en medlem med på mötena)

• Arbetsgruppens alla åtgärder upptas på förteckningen, jvf:ar som deltagit specifieras (=de 

föreningar vars medlemmar har deltagit i planering och verkställande av åtgärder).

VIKTIGT! På basen av dessa rapporter fastställer Finlands viltcentral i januari de jvf:ar

som är berättigade till understödsandelen utgående från föregående års verksamhet.  

→ 5 % av statsunderstödet fördelas jämnt bland alla deltagande föreningar.

• För de jaktvårdsföreningars del som ingår i flera grupper granskas verksamheten sammanlagt i alla 

grupper.

• Man skall komma ihåg, att samma åtgärd inte kan meddelas både som arbetsgruppens och jvf:s 

verksamhet (detta bör särskilt jvf-medlemmarna iaktta då rapporten uppgörs och vid behov 

kontrollera saken med den egna föreningens verksamhetsledare). 
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Jvf som deltar i verksamhet inom en samarbetsgrupp 

för vargrevir: 5 %



Antalet jaktlicenser för småvilt som 

Forststyrelsen beviljat för jvf:s 

verksamhetsområden inom det område 

som avses i 8 § i jaktlagen: 2,5 %

• Antalet jaktlicenser för småvilt som Forststyrelsen

beviljat för jvf:s verksamhetsområden inom det område 

som avses i 8 § i jaktlagen, st.

– 1.1-31.12. totalt

• Jvf deltar i planeringen av användningen av 

Forststyrelsens jaktlicensområden och rådgivning till 

licensjägare på det område som avses i 8 § i JL.

• Finlands viltcentral får uppgifterna direkt från 

Forststyrelsen och för in dem i Verksamhetsuppgifter.
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Tilläggsinformation om tolkningarna från 

Jvf:s statsunderstöds- och tillsynsteam

• E-post rhy.valtionapu@riista.fi

• Jvf:s statsunderstöds- och tillsynsteam:

Leena Särkijärvi, telefon 029 431 2283 (teamets ledare)

leena.sarkijarvi@riista.fi

Inga Littow, telefon 029 431 2265

inga.littow@riista.fi

Maria Mänty, telefon 029 431 2308

maria.manty@riista.fi

Tuula Ruuskanen, telefon 029 431 2303

tuula.ruuskanen@riista.fi
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