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FINLANDS VILTCENTRAL
Sompiovägen 1
00730 HELSINGFORS
029 431 2001

BESLUT

Datum

Nr.

11.07.2017

2017-1-500-03081-6

Rex Johan Magnus
Klockarvägen 4 B 2
66600 Vörå

JAKTLICENS FÖR HJORTDJUR

Sökandens kundnummer och
namn

1306415 Rex Johan Magnus

ANSÖKAN

Sökanden har ansökt om jaktlicens för hjortdjur enligt följande:
Art och licensmängd

Vitsvanshjort

Jaktområden

Vörånejdens jvf

108 st.

Områdets areal
70798 ha
Samlicensdeltagarnas antal,
17
kundnummer och namn
1065426 Bertby Jaktklubb r.f.
1065390 Daniel Bertlin/Oxkangar Jaktklubb
1065714 Jan-Ole Lindman/Österö-Vesterö Jaktklubb
1065772 KAITSOR JAKTKLUBB RF
1065837 KARVAT JAKTKLUBB R.F.
1065866 Kimo Jaktklubb rf
1066001 Kvimo jaktklubb/förening rf
1066179 Maxmo skärgårds jaktförening rf
1066182 Maxmo-Kärklax Jaktklubb rf
1066263 Mäkipää Jaktklubb r.f.
1066399 Oravais Jaktförening r.f.
1066409 Oravais Södra Jaktförening r.f.
1066438 Palvis Jaktklubb r.f.
1066645 Rökiö Jaktklubb r.f.
1066865 Teugmo Jaktklubb r.f.
1067068 Vörå Jaktklubb rf
1067071 Vörå Jaktvårdsförening rf

Interimistiska åtgärder

För att trafikskador och skador på jordbruk och skog ska bli beaktade har Finlands
Viltcentral Kust-Österbotten i enlighet med jaktlagens 26 § 2 moment hört de
regionala intressentgrupperna vid intressegruppsmötet 10.3.2017.
Sökanden har beretts möjlighet till ett bemötande gällande ansökan. Sökanden har
19.6.2017 avgivit ett bemötande.
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Finlands viltcentral har beslutat bevilja jaktlicensen med följande avvikelse från
ansökan:
Vitsvanshjort

86 st. 01.09.2017 - 31.01.2018

Vitsvanshjort får jagas endast genom vaktjakt från och med den 1 september till och
med dagen före den sista lördagen i september.
Villkor

Jakt på fullvuxna djur begränsas så, att enligt jaktlicensen får jagas:
Vitsvanshjort

högst

56 fullvuxna djur

Annars berättigar en jaktlicens för hjortdjur till att fälla ett fullvuxet djur eller två
kalvar.
Vid jakten bör iakttagas bestämmelser givna i jaktlagen och jaktförordningen.
Motivering

Begränsandet av antalet djur är nödvändigt för ändamålsenlig vård av djurbestånden
Begränsning av antalet fullvuxna djur som skall fällas är nödvändigt för
ändamålsenlig vård av djurbestånden
Enligt jaktlagens 26 § skall när jaktlicenser beviljas ses till att bestånden av hjortdjur
inte äventyras på grund av jakten och att de skador som hjortdjur orsakar hålls på
skälig nivå.
Finlands viltcentral har i sitt beslut begränsat användningen så att, man med
licensen högst får fälla femtiosex (56) fullvuxna vitsvanshjortar. Detta beslut grundar
sig på förverkligandet av vitsvanshjortstammens strukturella skötsel. De som jagar
med stöd av denna licens skall sträva till att uppnå lämplig köns och åldersstruktur.
Med detta tryggas kvarvarande vitsvanshjortstams rätta stamkonstitution.
Vid övervägande av licensmängd har Finlands viltcentral Kust-Österbotten tagit
ansökningsområdets storlek och stamkonstitution samt områdets skador förorsakade
av vitsvanshjort i beaktande.
Finlands viltcentral anser att skador förorsakade av vitsvanshjort på området är på
en skälig nivå. Därtill har Finlands viltcentral Kust-Österbotten beaktat
ansökningsområdets uppgjorda skötselplan.
Begränsning av vitsvanshjortar som kan fällas behövs för en ändamålsenlig skötsel
av vitsvanshjortstammen. Tyngdpunkten anses tillräcklig med beaktande av
regionens vitsvanshjortstams skötselmål samt ansökningsområdets storlek,
skadesituation samt vitsvanshjortstam.
Med beaktande av ifrågavarande områdes vitsvanshjortstam samt tillbudsstående
skadesituationsstatistik samt ur ansökan framkomna uppgifter anser Finlands
viltcentral att antalet beviljade jaktlicenser är tillräckligt för hålla skador förorsakade
av vitsvanshjort på en skälig nivå utan att äventyra vitsvanshjortstammen.

Verkställighet av beslut

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

Rättsnorm

Jaktlag (615/1993) 26, 27 och 90 §
Viltförvaltningslag (158/2011) 8 och 31 §
Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 4 och 5 §
Jaktförordning (666/1993) 6, 7, 8, 9, 24 och 25 §
Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 6, 11 a och 11 b §
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017-2019 för Finlands
viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1463/2016) 1
§

Överklagande

Missnöjd med Finlands viltcentrals beslut kan söka ändring genom skriftligt besvär
hos den behöriga förvaltningsdomstol som finns på orten. Besvärsanvisning har
bilagts beslutet.
För ändring av avgiften för prestation kan den som söker om ändring yrka på rättelse
hos Finlands viltcentral med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten 11 b §
(150/1992). Anvisning för omprövningsbegäran har bilagts beslutet.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Tilläggsuppgifter om beslutet ges av
Stefan Pellas
029 431 2311
FINLANDS VILTCENTRAL
Offentliga förvaltningsuppgifter

Stefan Pellas
jaktchef

Beslutet är undertecknat maskinellt med stöd av viltförvaltningslagens (158/2011) 8 §
4 mom.
Beslutet till ansökaren via den elektroniska tjänsten
DISTRIBUTION

Till kännedom:
Vörånejdens jaktvårdsförening
Polisinrättningen i Österbotten
Västra Finlands gränsbevakningsväsende

AVGIFT

Handläggningsavgift

90,00EUR

BESVÄRSANVISNING
(Viltförvaltningslagen 31.1 §)
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet genom skriftligt besvär hos förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande
I besvärsskriften, som riktas till förvaltningsdomstolen, ska uppges:
ändringssökandens namn och hemkommun;
det beslut i vilket ändring söks
till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas
postadress och telefonnummer eller e-postadress, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden.
Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort
besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften om inte besvärsskriften sänds
elektroniskt (telefax eller e-post).

Bilagor till besvärsskriften
Till besvärsskriften ska fogas
det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har inlämnats till
myndigheten
ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allmänt rättsbiträde

Besvärsstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte
medräknas.
Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:
om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår dagen för delgivningen av datumstämpeln
i beslutet
om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatumet av mottagningsbeviset
om beslutet har postats som vanligt brev, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter postningsdagen, om annat
inte framgår
om beslutet har delgivits någon annan person än mottagaren av beslutet (mellanhandsangivning) på något annat sätt,
anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset
om beslutet eller kungörelse om att det finns till påseende har publicerats i officiell tidning eller genom offentlig kungörelse
på anslagstavla, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiell tidning
eller kungörelsen har satts upp på anslagstavla.

Inlämnande av besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas in till förvaltningsdomstolen personligen, sändas med posten som betald postförsändelse, som telefax,
som e-post eller lämnas in genom ombud eller bud. Postningen eller annan inlämnande sker på avsändarens eget ansvar.
Besvärsskriften skall vara framme senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid. Om
besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter
besvärstiden ännu följande vardag till slutet av ämbetsverkets öppethållningstid.

Handläggningsavgift
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbär förvaltningsdomstolen i regel 250 euro i handläggningsavgift för
prövning av besvärsärenden.

Förvaltningsdomstolens adress
Postadress: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA
Besöksadress: Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Tel. nr: 029 56 42780 och Telefax: 029 56 42760

ANVISNING FÖR YRKAN PÅ RÄTTELSE
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 2015-2016 för Finlands
viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1078/2014), kan med stöd av 11 b § i lagen om grunderna
för avgifter till staten yrka på rättelse av felet. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen.

Innehållet i yrkan på rättelse
I rättelseyrkandet, som riktas till Finlands viltcentral, ska anges följande
namn och nödvändiga kontaktuppgifter till den som lämnat yrkan på rättelse
det beslut i vilket rättelse söks, till vilka delar av avgiften rättelse söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka
ändring krävs.
Om talan av den som framställt yrkandet förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har gjort yrkan
på rättelse, ska i skrivelsen som innehåller yrkan på rättelse även anges namn och nödvändiga kontaktuppgifter till denna person.

Bilagor till skrivelsen
Tillsammans med skrivelsen som innehåller yrkan på rättelse ska lämnas
beslutet eller ett annat dokument i original eller kopia som uttagandet av avgiften grundar sig på
ombudets fullmakt om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde.

Tid för framställande av yrkan på rättelse
Yrkan på rättelse ska framställas inom sex månader från att avgiften har fastställts.

Hur lämnar man in yrkan på rättelse
Yrkan på rättelse kan personligen lämnas till Finlands viltcentral, sändas med posten som betald postförsändelse eller med ombud
eller bud. Postningen sker på avsändarens ansvar. För att yrkan på rättelse ska kunna tas upp till prövning ska yrkandet komma in
till Finlands viltcentral innan tidsfristen om sex månader löper ut. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter tidsfristen ännu följande vardag.

Handläggningsavgift
Beslutet om yrkan på rättelse är avgiftsfritt.

Kontaktuppgifter
Finlands viltcentrals kontaktuppgifter finns på beslutets första sida.

