
ANSO ̈KAN

Lähettäjä / Avsändare
FINLANDS VILTCENTRAL
Sompiova ̈gen 1
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029 431 2001
Vastaanottaja / Mottagare
Jan Peter Skeppar 
Klaravägen 2 
65610 Korsholm

JAKTLICENS FÖR HJORTDJUR

So ̈kandens kundnummer
och namn

BESLUT

Datum Nr.

20.07.2018 2018-1-000-10710-3

Jan Peter Skeppar

Den sökande har ansökt om jaktlicens för hjortdjur enligt följande:

Djurart och licensantal:
Älg 215 st.

Område:
Ansökningsområdet är på följande jaktvårdsföreningars områden:
Vörånejdens jaktvårdsförening, på kartan avgränsat område
Kyrönmaa jaktvårdsförening, på kartan avgränsat område
Härmä jaktvårdsförening, på kartan avgränsat område
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening, på kartan avgränsat område

Områdets kod AEJF97VSNE
Areal:
Markareal 70598 ha
Vattenareal 7980 ha
Areal 78578 ha
Statsägda områdens areal 1551 ha
Privatägda områdens areal 69047 ha

Antal licensdelägare, 16 st.
kundnummer och namn

1067071 Vörå Jaktvårdsförening rf
1066865 Teugmo Jaktklubb r.f.
1066645 Rökiö Jaktklubb r.f.
1067068 Vörå Jaktklubb rf
1065426 Bertby Jaktklubb r.f.
1066182 Maxmo-Kärklax Jaktklubb rf
1065714 Österö-Vesterö Jaktförening
1066409 Oravais Södra Jaktförening r.f.
1065837 KARVAT JAKTKLUBB R.F.
1065390 Oxkangar Jaktklubb
1066438 Palvis Jaktklubb r.f.
1066399 Oravais Jaktförening r.f.
1065866 Kimo Jaktklubb rf
1066001 Kvimo jaktklubb/förening rf
1066179 Maxmo skärgårds jaktförening rf
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Interimistiska a ̊tga ̈rder

BESLUT

Villkor

Motiveringar till beslutet

Motiveringar till ansökan

1065772 KAITSOR JAKTKLUBB RF

Övriga bilagor 0 st.

Finlands viltcentral har med stöd av 26 § 2 mom. i jaktlagen hört regionala
intressentgrupper för att beakta trafikskador och skador på jordbruk och
skog.

Av sökanden har per e-post 24.05.2018 begärts tilläggsutredning i
anknytning till arrenderade marker. Den sökande har lämnat en
tilläggsutredning den 15.06.2018.

Finlands viltcentral har beslutat bevilja jaktlicens för hjortdjur enligt
följande:
Älg 215 st. 01.09.2018 - 15.01.2019

Med en jaktlicens för hjortdjur får fällas ett vuxet djur eller två kalvar.

Vid jakten ska iakttas bestämmelserna i jaktlagen och jaktförordningen.

Under tiden 01.09.2018–12.10.2018 är jakt tillåten endast genom vaktjakt
på åkrar. (jaktförordningens 24§)

Under tiden 01.01.2019-15.01.2019 är jakt tillåten endast utan hund. Detta
förbud gäller inte hundanvändning vid spårning av skadat djur.
(jaktförordningens 24§)

Centrala tillämpade bestämmelser:

När jaktlicenser beviljas med stöd av 26 § i jaktlagen ska det säkerställas att
bestånden av hjortdjur inte äventyras på grund av jakten och att de skador
som hjortdjur orsakar hålls på skälig nivå. För att trafikskador och skador på
jordbruk och skog ska bli beaktade ska Finlands viltcentral årligen höra de
regionala intressentgrupperna.

När jaktlicenser beviljas för områden som avses i 8 § i jaktlagen ska
avseende dessutom fästas vid en jämlik fördelning av möjligheterna till jakt
och en ändamålsenlig organisering av jakten.
I fråga om varje hjortdjur som nedlagts med stöd av jaktlicens ska det göras
en fångstanmälan till Finlands viltcentral.

Enligt 27 § i jaktlagen är en förutsättning för beviljande av jaktlicens för
hjortdjur att sökanden förfogar över ett för jakt lämpligt enhetligt område.
Ett område som används för jakt på älg ska ha en landareal på minst 1 000
hektar och ett område som används för jakt på andra licensbelagda hjortdjur
en landareal på minst 500 hektar.
Jaktlicens för hjortdjur beviljas sökande som inom ett i 1 mom. avsett
område har rätt att jaga sådana hjortdjur som nämns i ansökan. Inom andra
än i 8 § avsedda områden kan bara en ansökan beviljad jaktlicens gälla för
ett och samma område enligt 1 mom.
Finlands viltcentral får avvika från de krav på areal och enhetlighet som
föreskrivs i 1 mom. och den i 37 § avsedda fredningstiden för hjortdjur som
får jagas med stöd av jaktlicens, om det berörda området är en holme eller
det finns motsvarande särskilda skäl till avvikelsen.

Detaljerade motiveringar till beslutet

I enlighet med den år 2014 fastställda förvaltningsplanen för älgstammen
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Verkställighet av beslutet

Rättsnormer

Delgivningsskyldighet

Överklagande

fastställde det regionala viltrådet i Kust-Österbotten våren 2018 målen för
skötseln av älgstammen för treårsperioden 2018–2020 för Finlands
viltcentrals verksamhetsområde Kust-Österbotten för
älgförvaltningsområdena RaPo-Po 1,2 och 3.

Den 08.03.2018 har Finlands viltcentral Kust-Österbotten med stöd av 26 §
2 mom. i jaktlagen hört regionala intressentgrupper för att beakta
trafikskador och skador på jordbruk och skog.

Vörånejdens jaktvårdsförening har för jaktvårdsföreningens område gjort en
beskattningsplan för år 2018 i enlighet med 8
§ 1 mom. i jaktförordningen.

Om den som mottar en jaktlicens är en samlicens, och dess olika delägares
jaktområden för älg har angetts i tjänsten Oma riista för ansökan, ska arealen
för en separat fastighet eller dess skiften tas i beaktande för
jaktlicensövervägandet som ackumulerande faktor endast en gång. Med
andra ord, om flera delägare i ansökan meddelar samma fastighet eller skifte
som sitt eget jakträttsliga landområde, beaktar Finlands viltcentral i
jaktlicensövervägandet arealen för en sådan så kallad överlappande fastighet
endast en gång. Den sökande har möjlighet att granska sin ansökan i fråga
om sådana eventuella överlappande fastigheter via tjänsten Oma riista.

Finlands viltcentral Kust-Österbotten har fattat detta jaktlicensbeslut på
basis av den totala jaktlicenskvot som den har beslutat för
jaktvårdsföreningen. Kvoten i fråga har enligt Finlands viltcentrals beslut
delats till de sökande i förhållande till godtagbar markareal. Kvotandelarna
för markerna medger att sökande har kunnat beviljas den sökta mängden

Detta av Finlands viltcentral fattade beslutet får med stöd av 31 § 2 mom. i
viltförvaltningslagen (158/2011) verkställas även om det överklagas.
Besvärsmyndigheten får dock förbjuda verkställigheten av beslutet.

Vid fattandet av beslutet har följande rättsnormer följts:

Jaktlagen (615/1993)11, 12, 17, 20, 21, 21 a, 21 b, 25, 26, 27, 28, 30 a och
90 §, Viltförvaltningslagen (158/2011) 8 och 31 §, Lag om jaktvårdsavgifter
och jaktlicensavgifter (616/1993) 4 och 5 §, Jaktförordningen (666/1993) 6,
7, 8, 9, 24 och 25 §, Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 6,
11 a och 11 b §, Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna
2017-2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga
förvaltningsuppgifter (1463/2016) 1 §

Enligt 56 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) ska sökanden delge de
övriga parter som har undertecknat ansökan om detta beslut vid äventyr att
den sökande enligt 68 § 1 mom. i nämnda lag är skyldig att ersätta en skada
som uppstår på grund av att underrättelsen försummas eller av att handlingen
inte överlämnas eller av att den försenas, i den mån det prövas vara skäligt
med hänsyn till försummelsens art och övriga omständigheter.

Den som är missnöjd med Finlands viltcentrals beslut kan söka ändring i det
hos den förvaltningsdomstol som är behörig på området genom skriftligt
besvär. Besvärsanvisning har bilagts beslutet.

I fråga om fastställande av handläggningsavgift kan den som söker ändring
yrka på rättelse hos Finlands viltcentral med stöd av 11 b § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992). Anvisning om rättelseyrkande
har bilagts beslutet.
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TILLÄGGSUPPGIFTER

DISTRIBUTION

AVGIFT

BILAGOR

Tilläggsuppgifter om beslutet ges av:

Stefan Pellas    0294312311    stefan.pellas@riista.fi

FINLANDS VILTCENTRAL
Offentliga fo ̈rvaltningsuppgifter

Stefan Pellas
Jaktchef

Beslutet a ̈r undertecknat maskinellt med sto ̈d av viltfo ̈rvaltningslagens
(158/2011) 8 § 5 mom.

Beslut till den sökande via elektronisk tjänst.

Till ka ̈nnedom:
Vörånejdens jaktvårdsförening
Nykarlebynejdens jaktvårdsförening
Kyrönmaa jaktvårdsförening
Härmä jaktvårdsförening

Handla ̈ggningsavgift 90.00 EUR

BILAG 1: Fo ̈ljebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2018
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BESVA ̈RSANVISNING

(Viltfo ̈rvaltningslagen 31.1 §)
Den som a ̈r missno ̈jd med detta beslut kan o ̈verklaga beslutet genom skriftligt besva ̈r hos fo ̈rvaltningsdomstolen.

Besva ̈rsskriftens inneha ̊ll och undertecknande
I besva ̈rsskriften, som riktas till fo ̈rvaltningsdomstolen, ska uppges:

a ̈ndringsso ̈kandens namn och hemkommun
det beslut i vilket a ̈ndring so ̈ks
till vilka delar a ̈ndring so ̈ks, vilka a ̈ndringar som yrkas och de grunder pa ̊ vilka a ̈ndring yrkas
postadress och telefonnummer eller e-postadress, da ̈r upplysningar om a ̈rendet kan framfo ̈ras till
a ̈ndringsso ̈kanden.

Om a ̈ndringsso ̈kandens talan fo ̈rs av so ̈kandens lagliga fo ̈retra ̈dare eller ombud eller om na ̊gon annan person har
uppgjort besva ̈ren, ska i besva ̈rsskriften a ̈ven uppges namn och hemkommun fo ̈r denna person.
Ändringsso ̈kanden, den lagliga fo ̈retra ̈daren eller ombudet ska underteckna besva ̈rsskriften om inte
besva ̈rsskriften sa ̈nds elektroniskt (telefax eller e-post).

Bilagor till besva ̈rsskriften
Till besva ̈rsskriften ska fogas:

det beslut i original eller kopia i vilket a ̈ndring so ̈ks genom besva ̈r
intyg o ̈ver vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning o ̈ver na ̈r besva ̈rstiden har bo ̈rjat
de handlingar som a ̈ndringsso ̈kanden a ̊beropar till sto ̈d fo ̈r sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har
inla ̈mnats till myndigheten
ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allma ̈nt ra ̈ttsbitra ̈de.

Besva ̈rsstid
Besva ̈r ska anfo ̈ras inom 30 dagar fra ̊n att beslutet har delgivits. Da ̊ besva ̈rstiden bera ̈knas ska den dag da ̊
delgivningen sker inte medra ̈knas.
Dagen fo ̈r delgivningen bera ̈knas pa ̊ fo ̈ljande sa ̈tt:

om beslutet har o ̈verla ̈mnats till vederbo ̈rande, dennes ombud eller bud, framga ̊r dagen fo ̈r delgivningen av
datumsta ̈mpeln i beslutet
om beslutet har sa ̈nts per post mot mottagningsbevis, framga ̊r delgivningsdatumet av mottagningsbeviset
om beslutet har postats som vanligt brev, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter
postningsdagen, om annat inte framga ̊r
om beslutet har delgivits na ̊gon annan person a ̈n mottagaren av beslutet (mellanhandsangivning) pa ̊ na ̊got
annat sa ̈tt, anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller
mottagningsbeviset
om beslutet eller kungo ̈relse om att det finns till pa ̊seende har publicerats i officiell tidning eller genom
offentlig kungo ̈relse pa ̊ anslagstavla, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den dag da ̊
kungo ̈relsen har publicerats i officiell tidning eller kungo ̈relsen har satts upp pa ̊ anslagstavla.

Inla ̈mnande av besva ̈rsskriften
Besva ̈rsskriften kan la ̈mnas in till fo ̈rvaltningsdomstolen personligen, sa ̈ndas med posten som betald
postfo ̈rsa ̈ndelse, som telefax, som e-post eller la ̈mnas in genom ombud eller bud. Postningen eller annan
inla ̈mnande sker pa ̊ avsa ̈ndarens eget ansvar. Besva ̈rsskriften skall vara framme senast den sista dagen av
besva ̈rstiden fo ̈re utga ̊ngen av a ̈mbetsverkets o ̈ppetha ̊llningstid. Om besva ̈rstidens sista dag a ̈r en helgdag, lo ̈rdag,
sja ̈lvsta ̈ndighetsdagen, fo ̈rsta maj, julafton eller midsommarafton, fortsa ̈tter besva ̈rstiden a ̈nnu fo ̈ljande vardag
till slutet av a ̈mbetsverkets o ̈ppetha ̊llningstid.

Handla ̈ggningsavgift
Med sto ̈d av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppba ̈r fo ̈rvaltningsdomstolen i regel 250 euro i
handla ̈ggningsavgift fo ̈r pro ̈vning av besva ̈rsa ̈renden.

Fo ̈rvaltningsdomstolens adress
Postadress: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, Vasa
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Telefonnummer: 029 56 42780 Fax: 029 56 42760

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—
—

—

—
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ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN

Den betalningsskyldig, som anser att det har gjorts fel vid fastställande av den avgift som bestäms enligt 6 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt enligt 1 § i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga
förvaltningsuppgifter (1463/2016), kan med stöd av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten yrka på
rättelse av felet. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen.

Omprövningsbegärans innehåll
I omprövningsbegäran, som riktas till Finlands viltcentral, ska anges följande

namn och nödvändiga kontaktuppgifter till den som lämnat omprövningsbegäran (postadress och
telefonnummer eller e-postadress, där upplysningar om ärendet kan framföras till)
det beslut i vilket omprövning söks samt hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning
begärs.

Om talan av den som framställt omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan
person har gjort omprövningsbegäran, ska i skrivelsen som innehåller en begäran om omprövning även anges
namn och nödvändiga kontaktuppgifter till denna person.

Bilagor till skrivelsen
Tillsammans med skrivelsen som innehåller omprövningsbegäran ska lämnas

det beslut i original eller kopia i vilket omprövning söks genom omprövningsbegäran
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när omprövningstiden har börjat
de handlingar som sökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har inlämnats
till Finlands viltcentral
ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde.

Tidsfrist för omprövningsbegäran
En begäran om omprövning ska göras inom sex månader från delfåendet av beslutet. Har begäran om
omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.

Hur lämnar man in omprövningsbegäran
En begäran om omprövning kan personligen lämnas till Finlands viltcentral, sändas med posten som betald
postförsändelse, e-post eller med ombud eller bud. Postningen eller annan inlämnande sker på avsändarens
ansvar. För att en begäran om omprövning ska kunna tas upp till prövning ska begäran komma in till Finlands
viltcentral innan tidsfristen om 30 dagar löper ut. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter tidsfristen ännu följande vardag till
slutet av verkets öppethållningstid.

Handläggningsavgift
Beslutet om omprövningsbegäran är avgiftsfritt.

Kontaktuppgifter
Finlands viltcentrals kontaktuppgifter på beslutets första sida.

—

—

—
—
—

—
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