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• Projekt som fortsätter till slutet av år 2021, stöder och utvecklar stamvård av 

hjortdjur (och vildsvin)

• Jägarnas, jaktklubbarnas och jaktvårdsföreningarnas roll  som kund är i 

centrum. 

• Stark satsning till utbildningsutbudet på fältet

– Under första projektår mer än 250 tillfällen och cirka 8000 deltagare

– Kommande utbildningar på verksamhetsområden bl.a.

• definierande av område i Oma riista för klubbarnas

kontaktpersoner

– Egna dator med om möjligt

• Utbildningar hittar man från evenemangssök https://riista.fi/sv/jakt/sok-

evenemang/

• Områdets älgförvaltningsplanerare Joni Saunaluoma 

joni.saunaluoma@riista.fi tel. 0294312275

https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/
mailto:joni.saunaluoma@riista.fi


• Innevarande års mål att förena och utveckla jaktvårdsföreningens och

älgförvaltningsområdets beskattningsplanering

– Nytt är, beskattningsplanernas presentationstillfällen och deras

bakgrundsinformation organiserat av viltcentralen i mars-april

• Andra utvecklingsmål i projektet

– Förena samlicens- och banklicenspraxis 

– Revidering av älgförvaltningsområdenas avgränsningar

– Utvecklande av de små hjortdjurens stamuppföljning och -reglering

– Utveckla verksamheten för förebyggande av skador 

– Utvecklande av flera arters beskattningsplanering (hjortdjur/stora rovdjur) 

ÄFO stam-

uppskattningar 

slutet av v. 9 

ARN hörande av 

intressegrupper 

v. 10

JVF hörande av 

intressegrupper

JVF stamuppskattningar och 

beskattnings-

rekommendationer slutet av v. 

11 Vitsv.hjort

stamuppskattning v. 13→

beskattningsplaneringen  

börjar

Beskattnings-

planerna klara 

senast  15.4.

Jaktlicensansök-

ningarna inlämnas 

senast   30.4. 



VISION - NATURSKÖTSEL

Finlands viltcentral strävar med skötselplanearbetet och därtill hörande

utvecklingsprojekt till att förbättra livsmiljöernas tillstånd för viltarterna

på jordbruks och skogsbruksmarker som aktivt brukas. Detta sker

alltid i samarbete med aktörerna inom jord-, skog, miljö och med

lokalbefolkningen. 

NATURSKÖTSEL- OCH SKYDDSTRATEGI

SOTKA

projekt 2020-2022



SOTKA –våtmarksprojekt
Historisk prestation! 

• från regeringsprogrammet en direkt finansiering till jägare, markägare

och lokala föreningar för naturskötsel ytterom skyddade områden. 

• 2 milj. euro JoSM pengar till våtmarksarbete under 3 år

Huvudmål: 

• förbättra sjöfåglarnas förökningsframgång (JSM SOTKA-projekt)

Praktiska målsättningar för åren 2020-2022

• iordningställa och grunda våtmarker till kvalitativt goda livsmiljöer för 

sjöfågelkullar enligt Hembygdsvåtmark/Kotiseutukosteikko konceptet.

• planera minst 60 våtmarker med en sammanlagd areal om minst 600 

ha.

• förverkliga minst 40 våtmarker med en sammanlagd areal om minst

400 ha tillsammans med lokala aktörer.

Utgångspunkt: Tillsammans med lokala aktörer strävar

viltcentralen till att iordningställa möjligast många kvalitativa kull-

livsmiljöer-med tillbudsstående medel. 5



Viltcentralens våtmarksplanerare

• Riktgivande tyngdpunkter vid
byggande av våtmarker: 

– kust och jordbruksdominerade
områden

– målsättningen att iståndsätta
näringsrika objekt, där
ungfågelproduktionen är stor

projektets våtmarksplanerare

– Holtti Hakonen - Muhos 

– Elina Sorvali - Hämeenlinna 

– Lauri Laitila - Helsinki 

• Våtmarksplanerarna börjar sitt jobb
i början av mars

– Objekt för iståndsättning börjar
man direkt samla av markägare
och jaktklubbar

613.2.2020



SOTKA-våtmarker i “vardagsnaturen”

• Projektet har pengar till planering och arbetsledning, samt delfinansiering

till grävmaskinsarbete och material 

• Lokala aktörer och områdets företag med i traditionell talko och/eller med 

egna pengar!

• Våtmarksfaddrar och- sponsorer för stödjande av naturens mångfald

7

• I första hand våtmarker som kan

förverkligas genom

dämning/slåtter/bete

→ Livsmiljö för sjöfågelkullar

→ Funktionerande smårovdjursfångst

→ Naturens mångfald

→ Spelregler för hållbar jakt

• Våtmarker, som den lokala

befolkningen vill förverkliga

→ Stöd till befintlig lokalentusiasm

→Lite pappersarbete på lokalnivån, 

markägarna är utgångspunkt till 

aktivitet



VargLIFE-projekt
Toward better human coexistence with wolves, LIFE BOREALWOLF

• Projektet strävar till att minska negativ

påverkan av varg och att minska till arten

hörande samhällelig spänd inverkan

• Naturresursinstitutet/Luke koordinerar

projektet, aktivitet 6 år (10/2019–9/2025)

– Medverkande är Finlands viltcentral, 

Forststyrelsen, Östra-Finlands 

polisinrättning & Finlands 

Naturskyddsförbunds Nylands krets

• EU största finansiären, därtill finansierar varje

deltagande organisation sina egna åtgärder.

– Viltcentralen kan med sin projektandel

befrämja bla. förverkligandet av 

vargskötselplanen (dessa åtgärder skulle

också ha vidtagits utan LIFE projektet).

• Projektet samt dess utveckling kan följas på

webben: www.susilife.fi (innehållet ännu under

utveckling).
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FINANSIÄRER € %

EU:S LIFE-instrument 3 017 647 54.73 %

Naturresursinstitutet

(projektets kordinator)
646 764 11.73 %

Övriga samarbetsparter

(FVC, FS, Polis, FNSF 

Nyland)

1 048 856 19.02 %

Externa finansiärer

(JSM, MM, MTK)
800 000 14.51 %

TILLSAMMANS 5 513 267 100.00 %

Projektets finansiering

(LIFE18 NAT/FI/000394)

http://www.susilife.fi/


• Finlands viltcentrals åtgärder koncentreras framför allt till preventiva

åtgärder för att minska skador, samarbete och utveckling av kontaktnät

samt kommunikation.

– Viltcentralens 3 nya projektplanerare stöder Stora rovdjurs kontaktnätets

verksamhet och DNA –insamling med lokala frivilliga i nära samarbete. 

Skolningsmaterial gällande stora rovdjur uppdateras till elektronisk form

tillsammans med Luke.

– I Österbotten Jaakko Alalantela

Tamdjur samt skydd för hundar får en betydlig satsning ( mera

rovdjursstängsel, test av fördrivnings och skyddsmetoder, utveckling

av hundarnas skyddsmetoder, information till jordbruks och andra

djurägare om preventiva åtgärder mot vargskador).

Naturresursinstitutet förverkligar bla. åtgärder som siktar på ännu exaktare

stam-uppskattning. Viltcentralen är med och stöder förverkligandet.

– DNA-provinsamligen utvidgas till hela Finland.

– Utveckling av vargstammens prognosticeringsmodell så, att den tar i 

beaktande bla.klövdjuren → arbetsverktyg för flerarts stamförvaltning.
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VargLIFE-projektets åtgärder



• Inventering vår 2018; i inventeringen obdserverades

1416 viltrenar, kalvprocent 18 %, stamuppskattning

1450-1500 individer

• Inventering vår 2015; i inventeringen 1234 

viltrenobservationer, kalvprocent 14 %, stamuppskattning

1250-1300 individer

• Inventering vår 2013: i inventeringen 1065 observationer, 

kalvprocent 15 %, stamuppskattning 1100 individer
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Vildrenstammens utveckling i Suomenselkä



MetsäpeuraLIFE (2016 - 2023)

Huvudmål: Återinförandet till nationalparker

Lauhanvuori och Seitseminen

Obs! I projektet är man också intresserad av vildrenobservationer i nya

områden. Observationer: milla.niemi@metsa.fi eller sakari.mykra-

pohja@metsa.fi
©  2013 Eräluvat11

Photo: Pekka Kilpeläinen



Älgjakten år 2019
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Vaktjakten början av 

jaktsäsongen: bytet var 33 älgar

(Ra-Po 23 st. och Po 10 st.)

Jakten i januari: bytet var 5 

älgar (Ra-Po 1 st. och Po 4 

st.)

Ändring av kvar stam 
jämfört förra året 

(jägares uppskattning)
Fäll% av 

planerats byte
Alla licensernas 

användningsgrad

Älgbytet totalt Tjurandel av vuxenbyte Kalvandel
Byte/ 

1000haplan byte plan byte plan byte

Po1 1489 1534 47 % 50 % 54 % 52 % 2,4 103 % 77 % -3 %

Ra-Po1 1517 1516 50 % 55 % 52 % 51 % 2,4 100 % 76 % -8 %

Ra-Po2 1694 1916 48 % 55 % 53 % 53 % 3,0 113 % 86 % 3 %

Ra-Po3 1986 2123 49 % 51 % 55 % 53 % 3,2 107 % 82 % 4 %



Bytestäthet (älgar / 1000ha)



Tjurandel av vuxenbytet

(%)
Kalvandel i byte (%)



Alla licensernas

användningsgrad (%)
Bytet i proportion till JVFs
beskattningsplan (%)



Av beviljade licenserna

använts 56,4% (hittills

den 4.2.)

Vitsvanshjort rapporter finns i Oma riista



Vitsvanshjort, bytestäthet

(hjortar / 1000 ha) och

kollisionerna år 2019

Rådjur, bytestäthet (rådjur / 1000 
ha) och kollisionerna år 2019



Begränsning av bly… kanske på kommande?…
Komissionen har gett kemikaliesäkerhetsverket ECHA, i uppdrag att

ändra REACH-författningen (= kemikaaliesäkerhetslagstiftning!!??) 

• 1. Blyhagel användnings och innehavsförbud på Ramsar-våtmarker, 

”för vatten och våtmarksfåglars skydd” (år 2015):

– I praktiken alla vattenområden samt torvmarksområden (kärr, 

myrar inkl. ) + 300 m ”skyddszon”, inkl. skjutbanor, behandling

på EU-nivå nu i februari i Reach-komitèn (återigen…) 

• 2. Blyhagel, bly innehållande kulor och ”metes vikter” förbud mot

användning och marknads utsättning ”risk för människans hälsa” 

(7/2019)

– Totalförbud, skulle inte gälla myndigheter och försvarsmakten

– Ersättande??: Luft- och miniatyrgevär (precision=?) 

…skytteträning… tävlings-skytte… helmantlade vid jakt…

– Behandlingen i början, förhållandet med första

uppdraget…förening av dessa??   
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-tidning förnyades!

Läs e-tidning: 

https://metsastajalehti.fi/sv/

19
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Oma riista –tjänsten utvecklas

• Elektronisk mottagning av skjutprov var en framgång –

används till 100% i varje jvf

– 65.000+  antecknade skjutprovsprestationer år 2019

• Forststyrelsens småviltslicenser och fångstrespons -länken

synlig i Oma riista

• Vitsvanshjortarnas fångstrapporter tillgängliga i Oma riista 

• År 2019, har flera funktioner gjorts för att underlätta och

minska administrativt arbete

• Licenssök –funktionerna har blivit elektroniska –

målsättningen är att få alla licenstyper till Oma riista -tjänsten

år 2020. 
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Kom ihåg att göra bytesanmälan i Oma 

riista
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• Lagstagdad bytesanmälan skall göras för rådjur, vildsvin, 

iller samt sädgås.

• Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att 

ett djur har fällts

• Bytet av gråsäl måste anmälas senast den tredje 

vardagen

• Se kvotjakt situation på gråsäl http://www.riista.fi/sv i 

nederkanten av sidan.

• Från och med augusti 2020 blir också regressiva

sjöfågelarter anmälningsskyldiga: bläsand, stjärtand, 

årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake, 

storskrake samt sothöna.

• Enklaste sättet är att anmäla byte i samband med jakten

via fångstanteckningar i Oma riista -mobilversion

http://www.riista.fi/sv


Ansökning och beviljande av statsunderstöd för 

jaktvårdsföreningar

• Jaktvårdsföreningarna ansöker om statsunderstöd genom att lämna 

in det föregående årets verksamhetsuppgifter till Finlands viltcentral 

senast den 15 januari. 

• JoSM betalar det för jaktvårdsföreningarna anslagna 

statsunderstödet till Finlands viltcentral halvårsvis i förskott.

• År 2020 betalar Finlands viltcentral statsunderstödet till 

jaktvårdsföreningarna i två rater.

• Statsunderstödet för år 2020 beräknas helt enligt 

verksamhetsuppgifterna för år 2019.

• Jaktvårdsföreningens allmänna understöd kan minska med högst 20 

procent under ett års tid. 
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• 35 % i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal

• 5 % i förhållande till antalet tillsynsåtgärder inom 

jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

• 12,5 % i förhållande till antalet utbildningar som förbereder för 

jägarexamen som ordnas inom jaktvårdsföreningarnas 

verksamhetsområden,

• 10 % i förhållande till antalet övriga utbildningar som ordnats inom 

jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

• 10 % i förhållande till antalet informationstillfällen för skolor, 

läroanstalter och andra ungdomsgrupper som ordnats inom 

jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

• 7,5 % i förhållande till antalet vilttrianglar, fälttrianglar och 

beräkningspunkter för inventering av vattenfåglar som räknats inom 

jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden

Fördelningsgrunderna för statsunderstödet till 

jaktvårdsföreningarna (JSM:s förordning)



Fördelningsgrunderna för statsunderstödet till 

jaktvårdsföreningarna (JoSM:s förordning)

• 2,5 % i förhållande till aktivitet i nätverket av rovdjurskontaktpersoner

• 5 % i förhållande till antalet möten för planering av beskattningen av 

hjortdjursstammen som jaktvårdsföreningarna ordnat för 

samlicensdeltagare vid jakt på hjortdjur

• 5 % i förhållande till antalet uppdrag som gäller storviltsassistans i fråga om 

hjortdjur inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden

• 5 % till de jaktvårdsföreningar som deltar i verksamheten inom en 

samarbetsgrupp för vargrevir

• 2,5 % i förhållande till antalet jaktlicenser för småvilt som Forststyrelsen 

beviljat för jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden inom det område 

som avses i 8 § i jaktlagen

Trots bestämmelserna kan det allmänna understödet till en 

jaktvårdsförening minska med högst 20 procent under ett år.
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Projektet Välmående av vilt

• Underlätta nyttjandet av vitsvanshjort för jaktföreningar och 

jaktsällskap. 

• Kartläggas utmaningar och goda erfarenheter gällande 

försäljningen av hjortkött samt mottagandet av jaktgäster.

• Projektet samlar in och bjuder på kunskap om hur en förening 

eller sällskap kan lösa olika utmaningar.

• Stammen av vitsvanshjort har ställvis blivit tät, i dessa områden 

söker man lösningar att få stammen till lämplig nivå.

• Med i projektet finns över 20 föreningar och sällskap. Deras

erfarenheter utnyttjas, så att också andra föreningar och

sällskap i Finland bättre kan utnyttja vitsvanshjortresursen efter

projektet. 

Petteri Pietarinen 2527.1.2020



Upptäckta utmaningar och diskussioner i 

”pilotföreningar”
• Markägandet splittras (nya generationer,investerare, samfällda skogar m.fl.  -> ekonomiska vilkor på sikt.

• Fasiliteter (uppdatering av slakthus till anmäld livsmedelslokal, utrymme för gäster (jaktstuga)) Se länken: 

Riistalihan myynnin opas (Svensk version på kommande)

• Brister för lätt hantering av slaktkroppar. Intresse minskar, när man fällt eget hushålls och närståendes djur. Lätt

leverans någonstans? 

• Brist på information (oinspekterad kött, hygien, försäljningskanaler, ställen till sälja köttet) Se länkar

• Vitsvanshjort som helhet (kött, horn, ben, skinn) är främmande och möjligheter gällande dessa (bortsett från trofè

och bruksartiklar) främmande till vissa del (stora köpare och/eller kanaler fattas)

• Relationer med markägare oroar ; godkänner man lindrig försäljning, som stöder klubbens ekonomi(gästjakt och

hjortkött)? Hur nås bra, öppet, och aktivt samarbete? 

• Resurser, organiseringsviljan och villighet att göra ekonomiska insatser för förening. Goda modeller finns att dela.

• Rädslan/Utmaning gällande beskattning och ekonomi.

• Utmanande att sätta pris (gästjaktens pris, köttpris).

• Samarbete mellan föreningar.

• Problem med avfall.

Mera information om projektet och redan producerat material:

• https://www.novia.fi/valmaendeavvilt/sv/ Projektsidan

• https://riista.fi/wp-content/uploads/2019/11/Riistan-lihan-myynnin-opas-11-2019.pdf Riistalihan myynnin opas

• https://www.riistanvuoksijulkaisu.fi/sv/artikkelit/projektet-valmaende-av-vilt-startade.html?p103=2

Tilläggsuppgifter: petteri.pietarinen@riista.fi 029 431 2346
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Virtaa vapaaehtoisiin yhdistymisiin projektet -

Den 1.1.2020 började 6 sammanslagna nya jaktvårdsföreningar

Egentliga VVY –projektet

är avslutat. Viltcentralen

stöder och hjälper

jaktvårdsföreningar, som

upplever att en 

sammanslutning är värd

att utreda,också i 

fortsättningen.



Tjänster för jägare
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• Förberedande inför examen

• Fördjupande utbildningsmaterial

• Bruksanvisningar för Oma riista

• Videor

Uuden metsästäjän –paketit postitettu tammikuussa 2020

• I år 2020:

• ”Utbildningspilot” för den nya jägaren

• Nya fördjupande utbildningsmaterial börjas publicera temavis i 

Viltinfo

• Utbildningar ordnas utöver live -utbildningar, också med

fjärranslutning

Tjänsterna produceras för över 307 000 jägare (mängden inlöst jaktkort i 

2019) och över 7000 examensaspiranter / år (mängden av dom, som har utfört

examen 2019)



Jaktvårdsföreningens skolbesök

Det är nu allt viktigare att öka

skolelevers och ungdomars

tillgång till information om natur, 

vilt, viltvård och jakt.

Tillfällen arrangerade av 

jaktvårdsföreningar tillsammans

med skolor och läroanstalter främjar

upprätthållandet och utvecklingen

av ungdomars förhållandet till

naturen.



Jaktvårdsföreningens ungdomsarbete
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Jvf är på sitt område kordinator

för ungdomsarbetet, 

sammankallare, stödande och

förverkligande organ samt

sakkunnig. 

Till jvf:s ungdomsutbildare

produceras skolningsmaterial

genom samarbete med Finlands 

jägarförbund.

➢ Verksamhetsplaner skapas



Antal jägare
År 2019:

• 307 759 jaktkort

(år 2018: 302 988, +1,6 % )

• Godkänd examen:

7375 personer, 28 % kvinnor

(v. 2018: 6475, 27% kvinnor

• Framtidens utmaningar?

– Verksamheten i 

jaktföreningarna, aktiva i 

jaktvårdsföreningar…

• Kompetenta och goda kvinliga

kandidater önskas och

uppmuntras att vara 

tillgängliga i 

jaktvårdsföreningars styrelser

och regionala viltråden
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Värt att komma ihåg …att finländare förhåller

sig positivt till jakten!
Taloustutkimus 2018

32 | February 13, 
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Tack för er uppmärksamhet!
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