
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster

Vi jobbar för naturen, 
människan och samhället



Statens markområden är till för alla. 
Där finns det jaktområden där du kan 
jaga småvilt, älg, rovdjur och bäver. Våra 
experter planerar jakten på ett hållbart 
sätt så att antalet tillstånd alltid grundar 
sig på den senaste viltforskningen, 
vilket innebär att under dåliga fågelår 
säljs färre tillstånd för jakt av hönsfågel 
än under de goda åren. Intäkterna från 
försäljningen av jakttillstånd används 
till att förbättra viltets livsmiljöer. Målet 
är att viltet med hjälp av intäkterna från 
försäljningen av tillstånd drar nytta av 
att det jagas på statens markområden. 
Vid Forststyrelsen arbetar 15 experter 
på jakt och viltvård.

Jakt

Naturen drar nytta  
av jakttillstånden
Fyra miljoner euro till viltet. När du 
jagar, investerar du i naturen. Fyra 
miljoner euro av tillståndsintäkterna har 
investerats för viltets bästa under tio år.

Fjällrävens utbredning stöds med 
jaktintäkterna. En del av de pengar du 
betalar går till att främja rödrävsjakten  
i Övre Lappland.

Ripan, orren, gåsen och hjortronet 
återvänder till sina egna myrar tack 
vare jägarnas tillstånd. Tusentals hektar 
myrmark har redan restaurerats med 
hjälp av tillståndsintäkterna.

Skogsrenen återställs till sin 
ursprungliga utbredningsregion i 
Birkalands och Södra Österbottens 
ödemarker.

Jägarna drar nytta  
av jaktområdena
Vildmarksturer är avkopplande. Enligt 
respons vi fått av jägarna upplevde mer 
än 90 % av de tillfrågade att jaktturen 
de gjort på statens markområde hade 
förbättrat hälsan. Turen förbättrade 
kamratrelationer, höjde konditionen  
och var avkopplande.

Långt bort i skogen. Enligt vår utredning 
njöt jägarna särskilt av de vidsträckta 
nordliga jaktområdena.

Ren vildmat. Tack vare jaktområdena 
som inrättats på statens mark får man i 
hela 100 000 finländska hushåll smaka 
vilt som man själv har fällt: älg, fågel 
och hare.

Vid Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster arbetar  
60 experter som har i uppgift att ordna med jakt och 
fiske i våra gemensamma mark- och vattenområden. 
Vi övervakar dessutom att allting går lagenligt till.

Statens områden är medborgarnas gemensamma 
egendom, som är till för oss alla. Forststyrelsen 
har i uppgift att förvalta den här egendomen och 
Forststyrelsens Jakt- och Fisketjänster arbetar med att 
ordna tillfällen till jakt och fiske genom att sälja jakt-  
och fisketillstånd för de här områdena.

Jakt- och fisketjänster har tre mål: Jakt och fiske ökar 
välbefinnandet hos (1) naturen, (2) människorna och (3) 
samhället. Hur det ska ske är precis vad vi vill berätta om  
i den här broschyren.

Jakt -och fisketillstånden ger ingen vinst för staten 
utan endast för naturen. Intäkterna från försäljningen 
av tillstånd används till att förbättra viltmarker och 
fiskevatten. Jakt- och fiskedirektören fattar beslut om hur 
många tillstånd vi maximalt kan bevilja för varje område. 
Jakt- och fiskeplanerarna preciserar kvoten årligen enligt 
de senaste viltinventeringarna och fiskeinformationen.

Vår kundtjänst svarar på frågor på servicenumret 
020 69 2424. Beroende på typen av tillstånd 
kan du också skaffa tillstånd via mobilen, från 
webbutiken, i naturumen och hos flera utomstående 
tillståndsförsäljare.

HÄR HITTAR DU FLERA 
UPPLYSNINGAR

Eräluvat.fi	 Din	webbplats,	vårt	jobb.
020	69	2424	 Eräluvat-servicenummer	är	

öppet	vardagar	kl.	9–16.
Tuikki	och	Kieppi	 Tidskrifterna	delas	ut	

årligen	direkt	till	fiskares	
och	jägares	hem.

Hej, vi vill gärna
berätta för dig om vårt arbete!

Samhället drar nytta  
av jakten
Arbetstillfällen i glesbygden. Det är lätt 
att inrätta jaktområden: de består av grän-
ser på kartan. Trots det medför jaktom-
rådena i genomsnitt 1,5 arbetstillfällen i 
närområdet. 

Dina	jaktmarker	finns	på	olika	
håll	i	Finland.

124
områden	med	

småvilt

346
områden		
för	älgjakt

1,5
arbetstillfällen	
är	den	nytta	

varje	jaktområde	
medför	för	
närområdet

100 000 
dygnstillstånd	
säljs	årligen	till	
jägare	för	jakt		
av	hönsfågel

Folkhälsan förbättras. Småviltjägare 
promenerar dagligen åtta kilometer i 
terrängen.
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investerats	för	
viltets	bästa	
under	tio	år
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Finländare har möjlighet att fiska 
på många olika sätt i statens 
vattenområden. I 70 spöfiskeområden 
får du fiska när du har skaffat ett 
separat tillstånd för handredskapsfiske. 
Det finns 62 redskapsfiskeområden och 
de är vidsträckta vattendrag för den som 
fiskar med nät och katsa. Kommersiella 
fiskare kan ansöka om tillstånd att idka 
näring i statens vattenområden. Även 
andra typer av fiske är möjliga. Jakt- 
och fisketjänsterna bär numera upp en 
fiskevårdsavgift av skattenatur för jord- 
och skogsbruksministeriets del.
Vid Jakt- och fisketjänster arbetar  
17 experter på fiskeärenden.

Fiske

Naturen drar nytta  
av att fiskevattnen förvaltas
Ett Schengen-avtal för fisken. Vi vill att 
fisken ska kunna röra sig fritt. Projektet 
Esteet pois (Bort med hindren) gör ett 
banbrytande arbete: Experter studerar 
vilka hinder som utgör problem för fiskens 
rörlighet. Vandringshinder avlägsnas ofta 
för hand med spade, ibland behöver man 
också ta till hårdhandskarna.

Större fiskehistorier för alla. Finländarna 
har framfört önskemål om att Forststy-
relsen skulle öka på fångsten storlek: 
Kampanjen Isoja elämyksiä Pohjolan 
kalavesiltä (Stora upplevelser i Nordens 
fiskevatten) arbetar nu med ärendet. Vi tar 
fram en modell för förvaltning av fiske-
vattnen och arrangemang för hur fisken 
ska kunna växa sig större.

Fiskarna drar nytta  
av fiskevattnen
100 000 fisketurer. Finländska fiskare 
köper årligen hela 100 000 fisketillstånd 
för de vattenområden vi förvaltar.

Hela familjer tillsammans. Enligt vår 
enkät om frågan är det många som 
gillar att fiska tillsammans med andra 
familjemedlemmar.

Vild fisk. Mest av allt njuter finländska 
fiskare av att fiska vid en naturlig älv och 
fånga vild fisk. 

Samhället drar nytta  
av fisket
Satsning på den lokala ekonomin. Två 
tredjedelar av de pengar som används 
under en fiskeresa stannar kvar i 
landskapet dit fiskaren reste.

Fiskeexpertis. Jakt- och fisketjänsternas 
fiskeexperter deltar i planeringen av 
fiskevattnens förvaltning i hela landet.

70
spöfiske-	

områden	på	
olika	håll	i	
Finland.

140 €
är	den	summa	som	
varje	fiskare	för		
med	sig	till
närområdet.

210 000
fiskevårds-	

avgifter	betalas	
in	till	ministeriet	

årligen.

100 000
fisketillstånd	

i	statens	
vattenområden	
säljs	varje	år.

Spöfiskeområdena	är	specialobjekt	
för	vilka	du	behöver	ett	separat	tills-
tånd.	I	andra,	huvudsakligen	stående	
vatten	kan	du	fiska	med	ett	spö	när	
du	har	betalat	fiskevårdsavgiften.	
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9 500
personer	ute	i	
skog	och	mark	
kontrolleras	

årligen.

15 %	
av	alla	fiskare		

som	kontrolleras	
får	anmärkning	
eller	straff.

2,5 %
av	alla		

kontrollerade	
jägare	får	

anmärkning	
eller	straff.

11
jakt-	och	fiske-	
övervakare	koor-
dinerar	övervak-
ningen	i	statens	
markområden

Vildmarksfaddrar. När ett barn med 
intresse för vildmarksliv inte längre 
får lära av sina föräldrar eller mor- och 
farföräldrar såsom förr i tiden, kan 
vildmarksfaddrarna stå till tjänst.

Vildmarkspasset. I skolorna kan barnen 
avlägga Vildmarkspasset som en del av 
skolundervisningen. Material för Vildmark-

Vi vill göra vad vi kan för att föra 
vildmarkstraditionen vidare till kommande 
generationer. Tillsammans med våra partner 
stöder vid skolundervisningen i ämnet och 
väcker barnens friluftsintresse.
De frivilliga vildmarksfaddrarna och 
Forststyrelsens jakt- och fiskeexperter 
väcker årligen tusentals barns och ungas 
friluftsintresse.

Barn och unga

 265  	frivilliga	vildmarksfaddrar	
runt	om	i	Finland	berättar	
för	barn	och	unga	om	
vildmarksliv.

 300 	 sjundeklassare	deltog	i	en	tävling	i	vildmarks-	
kunskap	våren	2017.

 500 	 mappar	med	undervis-	
ningsmaterial	för	vild-	
marksfaddrar	har	delats		
ut	till	skolor	och	4H-	
föreningar	runt	om	i		
landet.

1 000	 barn	deltar	i	evenemanget	
Spödagen,	en	dag	då	
alla	minderåriga	får	fiska	
gratis	vid	Forststyrelsens	
laxfiskeplatser.

	

LÄS MER 

ERÄPASSI.FI –	barn	kan	bekanta	
sig	med	jakt	och	fiske	redan	i	
årskurs	1.

ERÄKUMMIT.FI – vildmarks-
faddrar	inviger	barn	och	unga	i	
vildmarkens	hemligheter.

Naturen drar nytta 
av övervakningen
För naturens hållbarhet. Övervakningen 
säkerställer att jakten och fisket är eko-
logiskt hållbara. Den förebygger brott mot 
naturen och stöder laglig användning.

Skydd för arterna i Saimen. Särskild 
uppmärksamhet fästs vid övervakningen 
av Saimenvikarens utbredningsområde 
och områdets sällsynta fiskarter, såsom 
röding och insjööring. För att skydda 
vikaren finns begränsningar som gäller 
fisket.

Jakt- och fiskeövervakning
Våra jakt- och fiskeövervakares befogenheter i övervakningsarbetet kan jämföras med polisens.  
De säkerställer att våra gemensamma mark- och vattenområden används lagenligt.
Övervakningen sker i samarbete med polisen och gränsbevakningen. Jakt- och fiskeövervakarna 
arbetar ändå inte enbart med övervakning. Till deras uppgifter hör också att ge alla som rör sig 
i naturen anvisningar och råd. Ute i terrängen möter Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare 
årligen tusentals personer som ger dem värdefulla tips om jägarnas och fiskarnas önskemål.

Människorna drar nytta 
av övervakningen
”Er vill vi gärna se oftare.” I motsats till 
vad många tror, visar responsen vi får 
att jägare och fiskare gärna vill träffa 
övervakarna och dela sina åsikter med 
dem.

Gemensamt intresse. Vi kan hålla 
mängden tillstånd rimlig om vi ser till 
att alla jägare och fiskare håller sig till 
fångstkvoterna och följer villkoren i 
tillstånden.

spasset har planerats för barn och unga i 
olika åldrar från lågstadiet till gymnasiet.

Evenemang. Forststyrelsens Jakt- och 
fisketjänster ordnar undervisning med 
anknytning till vildmarksliv tillsammans 
med sina partner vid evenemang, på 
läger samt i klubbar och skolor runt om 
i landet.

Samhället drar nytta 
av övervakningen.
Den enda handlingen i sitt slag.  
Den årliga jakt- och fiskeövervaknings-
rapporten ger samhället den bästa 
allmänna bilden av vad som händer i 
vildmarken.

Budgetmedel. Jakt- och fiskeövervak-
ningen har upplevts som en så pass 
viktig del av myndighetsarbetet att den 
tryggas med statens budgetfinansiering.
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Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar 
mer än 12 miljoner hektar mark- och vattenområden 
som ägs av staten, det vill säga är till för alla finländare. 
Det är ungefär en tredjedel av Finlands areal.

Av markområdena ingår sju procent i olika skydds-
program, medan 17 procent är lagstadgade skyddsom-
råden och 15 procent är ödemarksområden. En något 
mindre del, 38 procent, är i ekonomibruk.

Tvinmarker och impediment utgör 15 procent och 
specialområden åtta procent. Av vattenområdena är sju 
procent skyddade, 78 procent allmänna vattenområden 
och 15 procent andra vattenområden.

Forststyrelsen sysselsätter 1 400 experter inom 
olika branscher. Verket har fyra resultatenheter: Forst-
styrelsen Skogsbruk Ab, Naturtjänster, Jakt- och fiske-
tjänster samt Fastighetsutveckling.

Forststyrelsen VISSTE DU?

STRÖVOMRÅDEN.	I	Södra	Finland	är	strövområdena	
speciellt	viktiga	för	jägare	och	fiskare.	Ruunaa	
strövområde	är	populärast	i	hela	landet	bland	jägare	
och	fiskare.	Evois	strövområde	är	det	närmaste	mer	
vidsträckta	jaktområdet	för	invånare	i	trängsel-Finland.

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKT.	Jakt	och	fiske	på	statens	
områden	ger	upphov	till	totalt	250	arbetstillfällen	i	
landskapen.	Jakt	och	fiske	skapar	arbete	i	regioner	där	
det	i	allmänhet	finns	få	arbetstillfällen.

DINA MARKER OCH VATTEN.	Även	personer	som	inte	
annars	har	möjlighet	att	jaga	och	fiska	kan	använda	
statens	mark-	och	vattenområden.	Statens	områden	är	
till	för	alla	finländare.

FORSTST YRELSEKONCERNEN

Eräluvat.fi 
Facebook.com/eraluvat
Twitter.com/eraluvat
Instagram.com/eraluvat

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Forststyrelsens styrelse

Generaldirektör
Koncernenheter

Forststyrelsen 
Skogsbruk Ab

Skötsel av statens 
mångbruksskogar och 

virkesförsäljning

Jakt- och fisketjänster
Vård av fiskevatten och 

jaktmarker, jakt- och 
fiskeövervakning

OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER

MILJÖMINISTERIET

AFFÄRSVERKSAMHET

Naturtjänster
Vård av nationalparker och 

övriga naturskyddsområden, 
friluftstjänster och skydd av 

naturen och kulturarvet

Forststyrelsen 
Fastighetsutveckling

Fritids- och affärstomter,
mineraler och 

projektutveckling för 
vindkraft

Siemen Forelia Oy | MH-Kivi Oy


