
Sökande

ANSÖKAN

Lähettäjä / Avsändare
FINLANDS VILTCENTRAL
Sompiovägen 1
00730 HELSINGFORS
029 431 2001
Vastaanottaja / Mottagare
Martina Linda Erika Bäckman 
Vitviksvägen 30 
65650 Koskö 
Suomi

ANLAGSPROV PÅ BJÖRN

BESLUT

Datum Nr.

09.06.2022 2022-1-000-25600-8

2182946-7 Österbottens Älghundklubb r.f.

Den sökande har ansökt om dispens för dressyr av hund och/eller för
anordnande av jaktprov enligt följande:

BESKRIVNING AV SKOLNINGEN
Evenemangstid: 20.8.2022 - 31.10.2022
Djurart: björn
Hundarnas antal: 10

Kontaktpersoner:
- Bruce Forsbacka, +358500809349, bruceforsbacka@gmail.com
- Tom Kolam, +358400341318, tom.kolam54@gmail.com
- Peter Käcko, +358505569667, petkac63@gmail.com
- Jan-Erik Nybyggar, +358407200492, jan-erik.nybyggar@multi.fi
- Christer Nyman, +358500790272, christer.nyman@pensala.fi
- Ralf Pada, +358407648847, ralf.pada48@gmail.com
- Kennet Sandström, +358400997918, kennet.sandstrom@multi.fi
- Bjarne Westerback, +358505590089, bjarne.westerback@gmail.com
- Ronny Westerback, +358509179525, ronny.westerback@metsagroup.com
- Kaisa Haga, +358407037044, kaisa.haga@vg.inet.fi
- Anders Ljungberg, +358407219896, anders.ljungberg@flpipe.fi
- Daniel Forsbacka, +358407191735, kovastunturin@gmail.com
- Janne Korpela, +358505377916, koiramies74@gmail.com
- Krister Bäckström, +358500763164, krister.backstrom@gmail.com

Beskrivning av evenemanget:
Tillstånd ansöks för att arrangera anlagsprov för björn samt skola hundar för
att arbeta med björn inom Vasa Kenneldistrikts verksamhetsområde. Till
verksamhetsområdet hör följande kommuner: Kristinestad, Kaskö, Närpes,
Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå, Nykarkeby, Jakobstad, Pedersöre,
Larsmo och Kronoby.

Genom skolning av hundar på björn vill man ta fram hundar som har anlag
för att arbeta med björn, och därmed också trygga distriktets SRVA-
verksamhet för stora rovvilt till denna del. Träning sker högst två dagar per
område/ vecka. Skolningstillfället görs inte på björn under 1 år, inte heller på
hona som åtföljs av ungar.
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Motiveringar till ansökan

BESKRIVNING AV PROVET
Evenemangstid: 20.8.2022 - 31.10.2022
Djurart: björn
Hundarnas antal: 10

Kontaktpersoner:
- Krister Bäckström, +358500763164, krister.backstrom@gmail.com
- Bruce Forsbacka, +358500809349, bruceforsbacka@gmail.com
- Tom Kolam, +358400341318, tom.kolam54@gmail.com
- Peter Käcko, +358505569667, petkac63@gmail.com
- Jan-Erik Nybyggar, +358407200492, jan-erik.nybyggar@multi.fi
- Christer Nyman, +358500790272, christer.nyman@pensala.fi
- Ralf Pada, +358407648847, ralf.pada48@gmail.com
- Kennet Sandström, +358400997918, kennet.sandstrom@multi.fi
- Bjarne Westerback, +358505590089, bjarne.westerback@gmail.com
- Ronny Westerback, +358509179525, ronny.westerback@metsagroup.com
- Kaisa Haga, +358407037044, kaisa.haga@vg.inet.fi
- Anders Ljungberg, +358407219896, anders.ljungberg@flpipe.fi
- Daniel Forsbacka, +358407191735, kovastunturin@gmail.com
- Janne Korpela, +358505377916, koiramies74@gmail.com

Beskrivning av evenemanget:
Tillstånd ansöks för att arrangera anlagsprov för björn samt skola hundar för
att arbeta med björn inom Vasa Kenneldistrikts verksamhetsområde. Till
verksamhetsområdet hör följande kommuner: Kristinestad, Kaskö, Närpes,
Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå, Nykarkeby, Jakobstad, Pedersöre,
Larsmo och Kronoby.

Genom skolning av hundar på björn, samt möjlighet att starta på anlagsprov
vill man ta fram hundar som har anlag för att arbeta med björn, och därmed
också trygga distriktets SRVA-verksamhet för stora rovvilt till denna del.
Träning sker högst två dagar per område/ vecka. Skolningstillfället görs inte
på björn under 1 år, inte heller på hona som åtföljs av ungar.

ANSÖKNINGSOMRÅDE
Areal: 700000ha

Förklarande beskrivning i ord av området:
Området som ansökan gäller omfattar hela Vasa Kenneldistrikts
verksamhetsområde.

BILAGOR

- Protokollsutdrag VKD angående KARH.pdf: Österbottens älghundklubb
har diskuterat KARH-anhållan med Vasa Kenneldistrikt, och
kenneldistriktet har beslutat att KARH-lovet framöver får sökas av
Österbottens älghundklubb.

Ansökaren har ansökt om i jaktlagen 52 §:s 3 moment benämnt tillstånd för
att arrangera anlagsprov för björn samt skola hundar för att arbeta med
björn.

Tillstånd ansöks om för att säkra SRVA-verksamhet och för att kontrollera
hundarnas björnarbete på Vasa Kenneldistrikts verksamhetsområde.

Till kenneldistriktets verksamhetsområde hör följande kommuner:
Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå,
Nykarkeby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Kronoby.

Totalarealen uppgår till ca 700 000 ha.
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BESLUT

Villkor

Finlands viltcentral har beslutat att bevilja dispens enligt följande:

Finlands viltcentral har beslutat bevilja tillståndet i enlighet med ansökan.

Detta tillstånd är i kraft 20.8.2022-31.10.2022. och med stöd av detta kan
man arrangera anlagsprov för björn och skola hundar för björnarbete.

Detta tillstånd omfattar Vasa Kenneldistrikts verksamhetsområde.

Tillståndet ger hundar samt deras förare lov att delta, i fall att de har gjort
anmälan till prov så som provreglerna och eventuellt tillståndsinnehavaren
genom särskild instruktion förutsatt.

Detta tillstånd ger rätt till att användas för björnskolning genom att meddela
om verksamheten till i ansökan nämnda övervakande kontaktpersoner
(kontaktuppgifter i ansöknings-punkten, tex. med textmeddelande) vid
skolningens början när objekt-djuret har identifierats som björn.

Beslutet som Finlands viltcentral fattat gällande hundprov och jaktprov är i
kraft endast om Finska kennelklubbens styrelsebeslut eller statsmaktens
bestämmelser om skötseln av coronaviruset inte står i konflikt med tillfället
som arrangeras.

När man arrangerar i beslutet nämnda verksamhet, måste användaren av
tillståndet ha rätt att skola hundar och arrangera björnanlagsprov på det i
beslutet nämnda området. 

Vid användning av tillståndet får man inte avvika från andra föreskrifter i
jaktlagen eller jaktförordningen. Utöver detta måste efterföljas, vad övrig
lagstiftning föreskriver eller myndigheters beslut och bestämmelser samt
privaträttsliga avtal om krav, som är fastställda för tillståndsinnehavarens
område gällande rättigheter eller tillstånd.

Beslutet måste vara med vid den aktuella verksamhet samt vid behov
presenteras för jakträttsinnehavaren eller annan aktör som övervakar jakt
och som ber om att få se tillståndet.

Anlagsprov för björn får inte riktas till björnungar under ett år, ej heller till
björnhona som åtföljs av ungar under ett år. Provtillfället måste avbrytas,
om hona konstateras ha ungar. 

Anlagsprov får under ett dygn(inom 24 timmar) riktas endast en gång till
samma identifierbara björnindivid. När anlagsprovet slutat får man inte
heller fortsätta med träning på samma björnindivid.

Skolningstillfället får pågå högst fem timmar under samma dygn riktat till
samma kända björn eller samma identifierade björnindivider. Tillfället anses
ha börjat från och med det att hunden första gången funnit och skällt på
björnen. Skolningstillfälle får inte riktas till björnungar under ett år, ej heller
till björnhona som åtföljs av ungar under ett år. Skolningstillfället måste
avbrytas, om hona konstateras ha ungar.

Namn på alla deltagare vid skolningstillfället, dess inledande samt område
som används måste omedelbart anmälas till polismyndighet, när tillfället
anses ha påbörjats, vilket tidigare beskrivits i beslutsdelen. Anmälan till
polisens registratur görs per e-post till adressen
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Motiveringar till beslutet

kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi 

Vid varje enskilt skolningstillfälle får det delta högst två hundar åt gången.

Vid björnanlagsprov efterföljs mottagaren av detta besluts bestämmelser om
anmälningsförfarande.

Med detta beslut följer en till villkorsdelen kompletterande bilaga.

Centrala tillämpade bestämmelser:

Finlands viltcentral kan även vid andra tidpunkter än under sådan
fredningstid som avses i 37 §, under de förutsättningar som anges i 41 a § 1
mom., 41 b § 1 mom. och 41 c §, bevilja dispens för att störa, fånga eller
döda vilt eller icke fredade djur.

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte
inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå
inom artens naturliga utbredningsområde, kan dispens enligt 41 § beviljas
för att fånga eller döda järv, varg, brunbjörn, utter, lodjur, europeisk bäver,
gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård och skogshare:
1) i syfte att bevara vilda djur eller växter,
2) i syfte att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning,
skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vattendrag eller annan egendom,
3) på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna
säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet
ekonomiska och sociala skäl, och om ett tillstånd till undantag medför
synnerligen betydande nytta för miljön, eller
4) i forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för
att förebygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.

Enligt jaktlagens 51 §:
Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är utomhus hållas
kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas. Vad som sägs i 1 mom.
gäller dock inte:
1) hundar som med tillstånd av områdets ägare eller innehavare hålls på en
gårdsplan eller i en trädgård eller på ett omgärdat område som är reserverat
för hundar,
2) hundar som är yngre än fem månader,
3) vall-, ledar- eller vakthundar eller hundar med andra liknande uppgifter,
4) hundar som används för polisens, tullverkets, försvarsmaktens eller
gränsbevakningsväsendets uppgifter eller
5) hundar som dresseras för en uppgift som avses i 3 eller 4 punkten.

Avvikelse från den skyldighet som avses i 1 mom. får göras då andra än
drivande hundar används för jakt. Avvikelse från förbudet får även göras när
hönshundar eller andra fågelhundar dresseras utan att fredat vilt
ofredas under fortplantningstiden.

Enligt jaktlagens 52 §:
Finlands viltcentral kan ge dispens från skyldigheten som föreskrivs i 51§ 1
mom. när hundprov anordnas eller hundar dresseras. Hundproven och
dressyren ska ske så att fredat vilt inte ofredas under sin fortplantningstid.

Utan hinder av att hjortdjur fredats får jaktprov för hundar som används för
jakt på hjortdjur anordnas och sådana hundar dresseras från den 20 augusti
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till utgången av december. På motsvarande sätt får jaktprov för hundar som
används för annan jakt anordnas och sådana hundar dresseras från den 20
augusti till utgången av februari. Hundproven och dressyren skall
genomföras så att fredat vilt inte skadas.

För anordnande av jaktprov för hundar som används för jakt på varg,
brunbjörn, utter och lodjur och då sådana hundar dresseras krävs dock
Finlands viltcentral tillstånd.

Enligt jaktlagens 53 §:
Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas
okopplad på någon annans område.
Markägaren eller jakträttshavaren har rätt att från området avlägsna hundar
som är där i strid med 1 mom. eller att omhänderta dem. Om ett drev eller
skall vid jakt med hund kommer in på främmande område, skall områdets
ägare eller jakträttshavaren dock låta drevet eller skallet fortsätta ostört en
halv timme. Om hundägaren inte under denna tid hämtar sin hund, har
områdets ägare eller jakträttshavaren rätt att avbryta drevet eller skallet samt
avlägsna hunden från området eller omhänderta den.Vad som sägs i 1 mom.
gäller inte hundar som avses i 51 § 2 mom. 3 och 4 punkten.

För jaktlagen gällande dispenser stadgas enligt av statsrådets given
förordning (452/2013) 4 §:s 2 moment följande: I dispens för jakt på järv,
lodjur, brunbjörn, utter och varg som har beviljats enligt 41 a § 1 mom. i
jaktlagen ska det anges att namnen på de personer som deltar i jakten ska
anmälas till den lokala polisinrättningen innan någon jakt börjar bedrivas
och att varje enskild jakt och fångstområdet för den ska meddelas till
polisinrättningen på förhand. Om jakt bedrivs i en kommun med områden
inom gränszonen, ska det anges i dispensen att uppgifterna även ska
anmälas till gränsbevakningsväsendet.

Beslutets detaljerade motivering

I enlighet med jaktlagens 52 §:s motivering för störande av viltarter listade i
bilaga IV i naturdirektivet genom att hålla hundprov och skolningar
förutsätter alltid enligt jaktlagens 41 §:a och 41 a §:s stadgad dispens.
Dessutom skall tillståndsförfarandet för hundskolning och hundprov ske på
samma sätt som vid andra dispensansökningar. I praktiken kan
björnskallprov beviljas enligt jaktlagens 41 a §:s 1 mom. 1-4 punkts grund,
eller så kallad skadebaserad dispens.

Beslutet motiveras med att det finns behov av att träna hundar som skall
funktionera med björn. I SRVA kontrakt som uppgjorts mellan polisen och
jaktvårdsföreningar förlitar sig polisen på hjälp från jägarna vid hantering av
olika storarovdjurskonflikter. För att ge kvalitativt god tjänstehjälp behövs
prövade och funktionerande hundar.
Hundar som kan arbeta med björn behövs till exempel för att spåra upp
trafikskadad björn, vid fördrivning av björn från bebyggelse eller från
skadeobjekt.

Björn förekommer i praktiken i hela landet. När björnstammen etablerats
och problem uppstår behöver myndigheten tillräklig mängd erfarna hundar
för förverkligande av SRVA- tjänstehjälp. Funktionerande hundar behöver
man vid konfliktsituationer snabbt få på plats, därför är det motiverat med
att ha bäst möjliga heltäckande område för hundskolning och prov.
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Verkställighet av beslutet

Rättsnormer

Överklagande

TILLÄGGSUPPGIFTER

Finlands Viltcentral har efter beaktande av 41§ 1 mom. 2 och 3 punkt.
beslutat bevilja sökanden tillstånd med tidigare nämnda villkor och
motiveringar.

Vid ärendet har fortsättningsvis beaktats i jaktlagens 41 §:s 2 moment
nämnda beviljande av störande lov och det påföljande behovet av att
använda skolad hund vid björnfördrivning vid till exempel skadeobjekt.

Hona med ungar samt ungar under ett år är i detta beslut lämnade utanför
denna verksamheten på grund av skyldigheten i jaktlagens 37§:s 1 moment.

Finlands viltcentral anser att, bestämmelsen i statsrådets förordning om
dispens enligt jaktlagen 4 §:s 2 moment om skyldighet också berör denna
dispens, detta då det är frågan om störande av ett helt fredat stort rovdjur.

I villkorspunkten nämnda anmälningar måste göras för att möjliggöra en
tillräcklig övervakning.

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.

Vid fattandet av beslutet har följande rättsnormer följts:

Jaktlag (615/1993) 41 §, 41 a §. 51-53 § och 90 §, viltförvaltningslag
(158/2011) 8 §:s 4 moment och 31 §:s 2 moment, statliga uppbördsavgifter
(150/1992) 6§, 11 a § och 11 b §, Statsrådets förordning om dispens enligt
jaktlagen (452/2013) 4 §:s 2 moment Finlands viltcentrals samt
jaktvårdsföreningarnas offentlig förvaltningsuppgifters avgifter för år 2022-
2023 given genom förordning av Jord-och Skogsbruksministeriet
(902/2021) 1 §:s 1 momentets 6 punkt.

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.

Tilläggsuppgifter om beslutet ges av:

Stefan Pellas    0294312311    stefan.pellas@riista.fi

FINLANDS VILTCENTRAL
Offentliga förvaltningsuppgifter

Stefan Pellas
Jaktchef

Beslutet är undertecknat maskinellt med stöd av viltförvaltningslagens
(158/2011) 8 § 5 mom.
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DISTRIBUTION

AVGIFT

BILAGOR

Beslut till den sökande via elektronisk tjänst.

Till kännedom:
VASANEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING
KOKKOLAN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
PIETARSAAREN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
VÖYRIN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
UUDENKAARLEPYYN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
MAALAHDEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
NÄRPIÖN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
LAPVÄÄRTIN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
POHJANMAAN POLIISILAITOS

Handläggningsavgift 100.00 EUR

BILAGA 1: Bilaga 1: Direktiv 2022
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BESVÄRSANVISNING

(Viltförvaltningslagen 31.1 §)
Det här beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Besvärets innehåll
I besväret ska anges

det beslut i vilket ändring söks
till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
de grunder på vilka ändring yrkas.
vad besvärsrätten grundar sig på om beslutet som besväret gäller inte är riktat till ändringssökanden

I besväret ska därtill uppges ändringssökandens namn och kontaktuppgifter. Om ändringssökandens talan förs av
hens lagliga företrädare eller ombud, ska även kontaktuppgifter för denna person uppges.
I besvärsskriften ska även uppges den postadress och eventuella övriga adress, till vilken handlingar i anknytning
till rättegång kan tillställas ändringssökanden (processadress).

Bilagor till besvärsskrift
Till besvärsskriften ska fogas

det beslut i vilket ändring söks samt tillhörande besvärsanvisningar
intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början
de handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare skickats
till myndigheten
ombudets fullmakt, om inte annat föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Anförande av besvär och besvärstid
Besvär får göras på den grunden att beslutet strider mot lag.
Besvär ska anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden räknas från den dag som
följer efter dagen för delfåendet.
Dagen för delfåendet beräknas på följande sätt:

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 som elektroniskt meddelande, anses det ha blivit delgivet den tredje dagen efter
att meddelandet sändes, om inte annat påvisas
om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår datumet för delfåendet av datumet för
mottagningsbeviset
om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller sändebud, framgår datumet för
delfåendet av datumstämpeln i beslutet
om beslutet har delgivits någon annan person än mottagaren av beslutet (mellanhandsangivning) på något
annat sätt, anses mottagaren av beslutet ha delgivits beslutet den tredje dagen efter den dag som anges i
delgivnings- eller mottagningsbeviset

Inlämnande av besvär
Besvär ska inom besvärstiden lämnas till den förvaltningsdomstol som är behörig. Besvär kan levereras till
förvaltningsdomstolen personligen eller genom sändebud eller ombud. Besvär kan även skickas per post, e-post
eller fax till förvaltningsdomstolens registratorskontor eller via den elektroniska tjänsten
(https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/). Besvärshandlingarna ska vara framme i
förvaltningsdomstolen på besvärstidens sista dag senast kl. 16.15. Postning eller annan leverans sker på
avsändarens ansvar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton
eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden emellertid ännu följande vardag till kontorstidens slut.

Behandlingsavgift
För beslut av förvaltningsdomstolen tas rättegångsavgift ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Rättegångsavgift tas inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för
ändringssökanden.

Förvaltningsdomstolens adress
Postadress: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 4. vån., 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 2022–2023 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga
förvaltningsuppgifter (903/2021), 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 sex månader. 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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