Saapunut
___________________
riistanhoitoyhdistykselle
Vastaanottajan allekirjoitus
_______________________________________
Hakijan nimi

/

TARKASTETUT TIEDOT

_______________________________________

(riistanhoitoyhdistys täyttää)
Yhteislupaosakkaita

Lähiosoite

Ampujia

_______________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

Kokonaispinta-ala

kpl
kpl
ha
Valtion alueiden numerot

______ - ______________________________
Puh. no koti

Valtion alueiden pinta-ala
ha
Yksityismaiden pinta-ala

______ - ______________________________
Puh. no työ
GSM

ha
kpl

Rhy:n puolto/pyyntilupia
( aik. + vasat )

LAPIN RIISTANHOITOPIIRILLE
HIRVIELÄINTEN PYYNTILUPAHAKEMUS metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella
Hakija hakee metsästyslain 10 §:n mukaisia hirvieläinten pyyntilupia seuraavasti:
Haettava lupa on suunniteltu käytettäväksi seuraavanlaisten
eläinten kaatoon:
Aikuinen
Vasa

Hirvi

kpl

Hirvi

kpl

kpl

Metsäkauris

kpl

Metsäkauris

kpl

kpl

Alue, joille pyyntilupia haetaan, on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Hakemusalue sijaitsee
_____________________________________________________ kunnassa / kunnissa.
Hakemusalueen kokonaispinta-ala on_______________ ha, josta yksityismaita __________ha
ja valtion alueita_______________ha. Pyyntilupia haetaan valtion hirvenmetsästysalueille (nro:t):
__________________.
Ellei pyyntilupia voida myöntää haetulle alueelle, hakija SUOSTUU / EI SUOSTU (tarpeeton yliviivataan) siihen, että pyyntiluvat myönnetään jollekin toiselle alueelle. Jos hakija suostuu metsästämään
jollakin toisella alueella, ovat kyseeseen tulevat alueet suosituimmuusjärjestyksessä seuraavat:
(nro:t): _____________________________.
Liitteenä ovat lisäksi ampujaluettelo, jos valtionmaita on hakemuksessa yli 1000 ha sekä valtion viranomaisen antama hirvieläinten metsästysoikeutta koskeva aluelupa. Aluelupaa ei tarvita, jos hakemuksessa on vain sellaisia henkilöitä, joiden kotipaikka on samassa kunnassa, johon pyyntilupia haetaan.
Vakuutan annetut tiedot oikeiksi sekä sen, että hakijalla on oikeus haettujen hirvieläinten metsästämiseen alueella, jolle pyyntilupia haetaan.
______________________________, ____/_____ 200___
Paikka ja aika
________________________________________
Hakijan allekirjoitus
________________________________________
Nimen selvennys

OHJEET
KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätietoja:

_____________________________________________riistanhoitoyhdistyksen lausunto:
Riistanhoitoyhdistys puoltaa pyyntiluvan myöntämistä seuraavasti:

Lupapäätökseen tulisi asettaa metsästettävien eläinten ikää koskeva määrys niin, että enintään seuraavanlaiset eläimet tulevat kaadetuiksi:
Aikuinen
Vasa

Hirvi

kpl

enintään

Metsäkauris

kpl

enintään

Perustelut rajoitukselle tai hakemuksesta poikkeamiselle:

____/____ 200 ____

Allekirjoitus _________________________________________

OHJEITA
Hirvieläinten metsästykseen on saatava pyyntilupa.
Hirvieläinten pyyntilupaa koskevat säädökset ovat
metsästyslain (615/93) 10 ja 26-27 §:ssä ja metsästysasetuksen (666/93) 6 - 8 §:ssä.
Hakemus on tehtävä kirjallisesti, esim. tätä hakemuslomaketta käyttäen. Hakemukseen on liitettävä
kartta hakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta. Karttaan rajataan tarkasti hakemusalue ns.
piirirajalla. Hakemusalueeseen kuulumattomat alueet merkitään selvästi. Mikäli eri hirvieläinlajien
metsästysalueet poikkeavat toisistaan, on tästä esitettävä selvitys kartassa sekä kohdassa lisätietoja.
Mikäli hakemukseen kuuluu yli 1000 ha valtion maita, on hakemukseen liitettävä alustava ilmoitus
metsästykseen ampujina osallistuvista henkilöistä,
heidän vakinaisista asuinpaikoistaan ja muista hirvieläinten metsästysmahdollisuuksistaan.
Ampujaluettelon kaikki kohdat on täytettävä.

Pyyntilupahakemus on toimitettava 30 päivään huhtikuuta mennessä sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka
toimialueeseen pääosa hakemuksen metsästysalueesta kuuluu. Jos viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, viimeinen hakemuksen jättöpäivä on seuraava arkipäivä. Hakemus on jätettävä
virka-aikana klo 16.15 mennessä. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.
Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että alue
on ko. hirvieläinten metsästykseen sopiva ja yhtenäinen. Vähimmäispinta-ala on hirven metsästyksessä
1000 ha ja muiden hirvieläinten metsästyksessä 500
ha.
Hakijalla on oltava oikeus haettujen hirvieläinten
metsästämiseen, jolle lupaa haetaan. Oikeus voi
perustua alueen omistukseen (metsästyslaki 6 §),
kuntalaisen oikeuteen metsästää valtion alueella
(metsästyslaki 8 §), metsästysvuokrasopimukseen
(metsästyslaki 11 §) tai metsästyslupaan (metsästyslaki 17 §).
Lapin rhp2002

