
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1416/2011

om avgifterna 2012 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga för-
valtningsuppgifter

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § i
viltförvaltningslagen (158/2011) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992), av dem den senare paragrafen den lyder i lag 348/1994:

1 §

Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentlig-
rättsliga prestationer

Finlands viltcentral tar ut:
1) 60 euro för beslut enligt 10, 26 och 40 §

i jaktlagen (615/1993),
2) 80 euro för beslut enligt 52 § i jaktla-

gen,
3) 230 euro för beslut enligt 42 § i jaktla-

gen,
4) 20 euro för beslut enligt 41 § och 41 a §

1 mom. eller 41 b § 1 mom. eller 41 c § i
jaktlagen,

5) 100 euro för sådana beslut enligt 41 § 3
mom. och 49 a § i jaktlagen som gäller
användning av förbjudna fångstredskap och
fångstmetoder och för beslut enligt 41 a § 3
mom. och 41 b § 2 mom.,

6) 50 euro för sådana beslut enligt 41 § 3
mom. i jaktlagen som gäller permanent eller
långvarigt rörelsehämmade.

Om det i ett sådant beslut om tillstånd att
fånga eller döda djur som avses i 1 mom. 4
punkt även beviljas tillstånd att också an-

vända förbjudna fångstredskap och fångstme-
toder, tas ingen separat avgift ut för det.

2 §

Finlands viltcentrals avgiftsfria offentlig-
rättsliga prestationer

Finlands viltcentrals prestationer är av-
giftsfria enligt följande:

1) beslut enligt 10 a och 41 d § i jaktlagen,
2) registrering i jägarregistret enligt 78 a §

i jaktlagen,
3) tillsättande enligt 2 § 1 mom. 3—5

punkten i viltförvaltningslagen (158/2011),
4) beslut enligt 11, 12 och 30 § i viltför-

valtningslagen.

3 §

Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda of-
fentligrättsliga prestationer

Jaktvårdsföreningarna tar ut avgifter för
sina prestationer som följer:

1) 20 euro per provomgång för avläggande



av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jakt-
vårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov
enligt 21 § i jaktlagen,

3) 25 euro för ett sådant intyg över skjut-
prov som utfärdats för en utlänning och som
avses i 21 § i jaktlagen,

4) 25 euro för ett sådant intyg över aktivt
utövande av hobbyverksamhet som avses i 45
och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).

4 §

Andra offentligrättsliga prestationer

Avgifterna för att lämna ut en uppgift som

kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) bestäms av Finlands viltcentral
med iakttagande av bestämmelserna i den
paragrafen.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012 och gäller till och med den 31
december 2012.

Helsingfors den 22 december 2011

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Överinspektör Rami Sampalahti
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