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Föreskrifter om jakt efter sjöfågel på allmänt vatten samt
jaktgäster vid sådan jakt
Beslut
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § andra stycket jaktlagen och 47 § jaktförordningen att
personer, som är folkbokförda inom Kalmar län, skall äga rätt att inom länet bedriva jakt efter sjöfågel på
allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.
Undantag: På allmänt vatten som gränsar till fastighetsstrand har fastighetsägaren jakträtt intill 100 m
från strandlinjen (avser öar med mindre längd än 100 m).
Person som har tillstånd att bedriva jakt med stöd av detta tillstånd skall ha rätt att medtaga två jaktgäster
utan krav på gästernas folkbokföringsort.
Föreskriften gäller till och med den 30 juni 2021.
Enligt bestämmelserna i 58 § jaktförordningen kan detta beslut inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 16 december 2011 beslutat om en föreskrift enligt vilken alla som är folkbokförda
inom Kalmar län, skall äga rätt att inom länet bedriva jakt efter sjöfågel på allmänt vatten samt holmar,
klippor och skär som inte hör till något hemman. Beslutet upphörde att gälla den 31 december 2015.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen finner, grundat på erfarenheter från tidigare tillståndsgivning, att jakten på allmänt vatten
huvudsakligen utövas av personer, som är bosatta vid kusten. Sjöfågeljaktens speciella natur ställer krav
på goda kunskaper. Redan i jaktlagstiftningen framgår att jägaren skall ha tillräckliga kunskaper och
kunna utföra jakten på ett ansvarsfullt sätt. Enligt Länsstyrelsens uppfattning medför ett beslut om
jakttillstånd genom föreskift inte heller några olägenheter ur faunasynpunkt.
Den som genom detta beslut får jaga bör även få ta med sig två jaktgäster utan krav på var gästerna är
folkbokförda.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Carl Stenberg med vilthandläggare Amelie Lindholm som
föredragande.
Handlingen är signerad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Carl Stenberg
Chefsjurist
Amelie Lindholm
Vilthandläggare
Kopia
Jägareförbundet i Kalmar län, fredrik.ustrup@jagareforbundet.se
Jägarnas riksförbund, jrf@jakarnasriksforbund.se
Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening, johan.lofqvist@me.com
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se
Polismyndigheten Region Syd, registrator.syd@polisen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län

