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Jaktvårdsföreningarna

JAKTKORT TILL UTLÄNDSK JÄGARE
Utländsk jägare eller dennes finländska representant kan inte beställa jaktkort direkt från jägarregistret, utan beställningen görs skriftligen av jaktvårdsföreningens verksamhetsledare eller
särskild utnämnd tjänsteman på Finlands viltcentral.
Jaktkort åt utländsk jägare beviljas för ett jaktår åt gången och det är i kraft från tidpunkten för
betalningen till jaktårets slut. Jaktkortet postas till tjänstemannen eller till den adress som denne meddelat. Tidningen Metsästäjä/Jägaren sänds inte till utländsk jägare.
För jaktvårdsföreningens verksamhetsledare och Finlands viltcentrals tjänsteman räcker det med en
kopia av jaktkortet färdigt översatt till finska/svenska eller en annan tillförlitlig utredning över att
ifrågavarande person har rätt att jaga i sitt eget hemland. Om en utländsk jägare inte kan ge en godtagbar utredning över sina rättigheter att jaga i sitt hemland, måste han/hon avlägga jägarexamen.
Utländska jägare kan inte få jaktkort på något annat sätt. Efter avlagd jägarexamen jämställs han/hon
med finländska jägare.
Obs! En finländsk medborgare som bor utomlands kan inte få jaktkort för utlänning, utan hen
måste avlägga finländsk jägarexamen.
I fall att en Finsk medborgare har ett sk. dubbelt medborgarskap, kan ett finskt jaktkort utges, detta
om hen har ett giltigt jaktkort i sitt andra hemland. Jaktkortet är dock ett sk. utländskt jaktkort som
endast är i kraft ett år.

INTYG ÖVER SKJUTPROV TILL UTLÄNDSK JÄGARE OBLIGATORISKT
Den i början av augusti 2017 förändringen av jaktlagen (504/2017) innebär att det är obligatoriskt för
utlänningar att införskaffa skjutprovsintyg. Samma gäller för i utlandet utförda utländska skjutprov
till exempel för i Sverige bosatta Finska medborgares del.
Skjutprovsintyg behövs när man med kulgevär jagar dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort,
skogsren, björn eller vildsvin. Samma gäller när man med jaktbåge jagar rådjur, dovhjort, kronhjort,
sikahjort, vitsvanshjort, skogsren, mufflon eller vildsvin. För rådjurets del träder kravet på bågskytteprovet i kraft 1.1.2018.
För tidigare nämnda viltarter, som kräver skjutprov när man jagar dessa får som skytt också vara person, som har intyg över i hemlandet ikraftvarande skjutprov för motsvarande viltarter eller då denne
till jaktvårdsföreningen kan ge en utredning över sin rättighet att i sitt hemland jaga vilt av motsva______________________________________________________________________________________________________________________
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rande storlek. Gällande jakt med jaktbåge är förutsättningen ett motsvarande utfört bågskytteprov
eller att hen ger utredning över, att hen i sitt hemland har rätt att med jaktbåge jaga vilt av motsvarande storlek.
Skjutprov avlagt på Åland (för räfflat kulvapen eller bågskytteprov) motsvarar vårt eget, och för
dessa är det inte nödvändigt att ge intyg enligt principen om ömsesidigt erkännande.
Jaktvårdsföreningen ger intyg för ett i annat land utfört skjutprov eller i enlighet med principen om
ömsesidigt erkännande. Det intyg som ges motsvarar det finländska skjutprovsintyget (antingen räfflat kulvapen eller intyg över bågskytteprov) för att undvika onödig pappersbyråkrati. Jaktvårdsföreningens intyg är i kraft högst tre år. Med andra ord sagt, i fall att det utländska skjutprovet är i kraft
kortare tid så ges intyg högst för motsvarande tid.
Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare skall förses med ikraftvarande intyg över skjutprov som utförts i annat land vid behov med översättning, i det fall man med principen om ömsesidigt erkännande motiverar ansökan om utfört skjutprov. I övriga fall skall en utredning över besökarens rättighet att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande storlek inlämnas.
För utländska medborgare och i andra länder avlagda skjutprov skriver jaktvårdsföreningens verksamhetsledare skjutprovsintygen mot en avgift som är fastställd i jord- och skogsbruksministeriets
förordning för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter.
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