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Villkor för upplåtelse av småviltjakt jaktåret 
2019-2020 inklusive regler för lottningsområden

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 32§ rennäringslagen (1971:473) att upplåta jakt på 
statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Jakten ska bedrivas på ett sådant sätt att:

 Jakttrycket regleras så att möjligheterna till en hållbar jakt säkerställs, samtidigt som
de tillgängliga biotoperna inte överutnyttjas;

 Hänsyn tas till rennäringens behov;

 Jägarnas tillgång till bra jaktmarker för en god jaktupplevelse samt de regionala
behoven av att möjliggöra en hållbar jaktturism tillgodoses;

 Möjligheterna att erbjuda god jakt på likartade villkor mellan länen säkras.

 Den administrativa hanteringen förenklas och enhetlighet i systemet ökar.

Nedan angivna ramvillkor ska gälla för upplåtelse av småviltjakt på statens mark ovan 
odlingsgränsen och renbetesfjällen inom Jämtland län jaktsäsongen 2019/2020. Motsvarande 
beslut fattas av Norrbottens och Västerbottens län (de så kallade fjäll-länsstyrelserna)

Förvaltning av småviltsjakten
Det ankommer på samordnaren för fjälljakten att tillsammans med chefen på
Naturvårdsenheten att fatta vidare beslut som erfordras för att genomföra denna jakt.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Jöran Hägglund, deltagande har varit Göran Gabling och 
Tommy Dadell som föredragande.

Tommy Dadell

samordnare för småviltsjakten

Jöran Hägglund

landshövding 
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Ramvillkor för småviltjakten (gemensamma för 
länsstyrelser med fjällförvaltning)
Vem kan få ”Närmare anknytning till Sverige” för att få köpa jakttillstånd 
såsom en bosatt i Sverige under perioden 25/8—15/9 2019.
Enligt rennäringsförordningens 3§ finns en förtursregel att småviltsjägare som är bosatta i 
Sverige har förtur att få jaga på statens mark som förvaltas av Länsstyrelsen. Regeln gäller till 
och med 15 september. Denna regel gäller även för hundträning på egen hand däremot är det 
tillåtet att delta i jaktprov som arrangeras av hundklubbar. Småviltsjägare som ej är bosatta i 
Sverige och vill jaga under perioden som förtursregeln gäller måste ansöka om ”Närmare 
anknytning till Sverige” (NAS) hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar vilka sökande som 
anses uppfylla villkoren för denna dispens. 

Regler vad som gäller för att få Närmare anknytning till Sverige finns beskrivet på 
Länsstyrelsens hemsida. Det finns en särskild ansökningsblankett som bör användas så att alla 
handlingar kommer med i ansökan.

De som uppfyller något av villkoren får ett positivt beslut av berörd länsstyrelse samt ges 
behörighet, som är knytet till deras ID, i webbsajten NatureIT.se att köpa under perioden som 
förtursregeln gäller. Detta innebär att de som beviljats NAS kan köpa jakttillstånd i samtliga tre 
fjäll-län såsom en person som är bosatt i Sverige.

Jakträtt
Dygnstillståndet ger jakträtt inom angivet jaktområde. Vid inköpstillfället anges vilka dagar
samt inom vilket område du ska jaga, din jakträtt gäller enbart inom bokat/köpt område.
Jakttillstånd får lösas för högst fem dagar per inköpstillfälle inom en period, som är längst tio
dagar framåt i tiden, inklusive inköpsdagen.

Ungdom under 18 år som jagar som så kallad uppsiktsjakt behöver varken eget jakttillstånd
eller statligt jaktkort. De jagar då på uppsiktsjägarens jakttillstånd och bag-limit. 

För personer stadigvarande bosatta inom kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog,
Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen upplåts
kommunårstillstånd för småviltjakt. Kommunårstillståndet gäller inom den kommun i vilken
personen är stadigvarande bosatt.

För personer stadigvarande bosatta inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
upplåts länsårstillstånd för småviltjakt. Länsårstillståndet gäller inom det län i vilket personen
är stadigvarande bosatt.

Årstillstånd för län och kommun ska aktiveras, för att du ska få en jakträtt på valt område, på 
webbsajten NatureIT.se innan jakt påbörjas.  Härvid anges inom vilket jaktområde jakten ska 
bedrivas och antal dagar jakten ska pågå. Genom aktiveringen ska jägaren ta del av viktig 
information angående avlysningar och om var övrig småviltjakt eller älgjakt eventuellt bedrivs.

Statens mark har indelats i ett antal jaktområden som bedöms som lämpliga biotoper för jakt



3 (12)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2019-05-27
 

613-4125-2019
 

med stående fågelhund dels på kalfjället/fjällbjörkskogen dels områden nedanför som är mer
lämpliga för ställande hund efter tex tjäder.

Inom varje jaktområde fastställs det maximalt tillåtna jakttrycket. Detta beräknas på antal
jaktdagar/km2 och nivån beslutas av Länsstyrelsen efter att en bedömning har gjort av
resultaten från årets ripinventering. För de som har kommunårstillstånd gäller rätt att jaga inom 
ett jaktområde även efter att området avlysts på grund av högt jakttryck.

Har områden blivit avlysta för högt jakttryck går det inte längre att köpa dag-tillstånd eller
boka jakt via ett länsårstillstånd. Särskilda områden har avsatts för inventering av ripa där jakt
inte få bedrivas. Jaktområden kan temporärt undantas från jakt genom så kallad avlysning. 

Förekommande avlysningar
Avlysningar av jakten sker med stöd av 5 § Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1993:95 
senast ändrad 2007:52). Jaktområden som avlysts från jakt av hänsyn till rennäringen, andra 
lokala bestämmelser eller andra skäl, framgår live på jaktkartan i länsstyrelsernas 
webbapplikation NatureIT.se som är gemensam för de tre fjäll-länsstyrelserna.

Kartor och GPS
Jaktkartor finns att ladda ned som GPX-filer från Länsstyrelsens hemsida under webb-GIS. 
Dessa digitala kartskikt kan du använda i din GPS genom att ladda ned vald GPX-fil till din 
handhållna GPS exempelvis en Garmin Alpha 100. Instruktion för hur detta görs kommer att 
finnas på Länsstyrelsens hemsida. Du som jägare har bara jakträtt inom bokat jaktområde.

I vissa fall vid framförallt akuta skyddsjakter, kan områden komma att avlysas med omedelbar 
verkan. Det är därför viktigt att du anger korrekt telefonnummer på din sida i NatureIT.se. Du 
kan bli meddelad via SMS och ombeds då avbryta jakten och kontakta Länsstyrelsen snarast 
möjligt. Avlysningar sker kontinuerligt under pågående jaktsäsong i NatureIT.se det innebär att 
varken köp eller aktivering (årstillstånd) är möjlig när områden blivit avlysta.

Aktuella avlysningar meddelas via Nature.it.se under respektive län. Det åligger varje jägare att
informera sig om belägenheten av sådana områden där restriktioner föreligger samt beakta att
annan jakt såsom älgjakt kan pågå inom aktuellt jaktområdet.

Hänsynstagande vid jakt
Jakt ska ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen.
Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och
slakt av ren sker samt utmed känsliga avsnitt av flyttvägar.

Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100
meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av
renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara
observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.

Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från;

 Arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen används

 Område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
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 Inhägnat område för får eller andra betesdjur där betande djur finns.

De i jaktförordningen (SFS 1987:905), bilaga 1, angivna allmänna jakttiderna ska gälla inom
fjällområdet efter att småviltjakt. Den jakt som avses är jakt efter småvilt enligt definition i 
samma förordning med de länsvisa undantag som anges under särskilda villkor.

Alla jakttillstånd skall i samband med köp registreras i en webbapplikation NatureIT.se;

 Antingen genom att jägare själv köper jakttillstånd över internet eller via ombud.

 Gällande allemansrättsliga regler ska tillämpas i samband småviltjakten

 Jägare ska lämna viltrapport. Viltrapporten är ett betydelsefullt underlag för 
länsstyrelsens jaktförvaltning.

 Jägare med dygnstillstånd ska rapportera uppgifter om jakten inom två veckor efter 
jaktens avslutning. Jägare med årstillstånd ska rapportera för respektive aktiverat 
jakttillfälle innan ny jakt kan aktiveras eller senast två veckor efter avslutat jakttillfälle.

 Utebliven viltrapportering medför att nytt jakttillstånd inte kan köpas/bokas I 
NatureIT.se.

 Jägare ska på uppmaning av tillsynspersonal kunna legitimera sig, uppvisa giltigt 
jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokument 
samt frivilligt uppvisa fällt vilt. Vägrar jägare att uppvisa fällt vilt trots uppmaning 
polisanmäls detta som misstänkt jaktbrott. 

 Överträdelser av villkor i upplåtelsen, utreds alltid om det upptäckts och kan leda till 
polisanmälan.

Särskilda villkor för Jämtlands län
Förutom ovanstående ramvillkor (gemensamma för de tre fjäll-länsstyrelserna) gäller följande 
särskilda regionala/lokala villkor för småviltjakten inom Jämtlands län.

Jakttryck
För att anpassa jakttrycket är jakttrycket begränsat via maximalt antal jaktmandagar. Vilken
nivå på maximalt antal jaktmandagar som ska användas beslutar förvaltande myndighet. 

Populära jaktområden har slumpad köpturordning
Vissa samebyar är väldigt populära att jaga inom. Till stor del beror detta på jagande turister 
kommer från södra Sverige och de jaktområden som är kortast vägsträcka att ta sig till är 
Jämtlandsfjällen.
För att det inte ska bli kaos och trängsel med alltför många jägare per område och dag har 
Länsstyrelsen infört begränsande regler.

Inom de fyra samebyarna, Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten Sijte (Tännäs) 
slumpas köpturordningen (lottning). Det är i normalfallet tillåtet med maximalt fem (5) jägare per 
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jaktområde/dag. Länsstyrelsen kan vid behov avsätta ännu fler samebyar för lottad jakt efter 
samråd och överenskommelse med berörd sameby. 

Förtursregeln för bosatta i Sverige eller att få ”Närmare anknytning till 
Sverige”
De som inte är bosatta i Sverige måste ha ”Närmare anknytning till Sverige” beviljad innan de 
kan anmäla sig till lottning. Beviljade ansökningar avseende ”Närmare anknytning till Sverige” 
läggs in i NatureIT.se under mars månad så dessa jägare ska kunna delta i lotteriet av 
köpturordning. Ansökan om att få beviljas ”Närmare anknytning till Sverige” kan lämnas in hela 
året. 

För ansökningar inlämnade efter den sista april 2019 ges ingen garanti för att hinnas med att 
handläggas innan försäljningsstarten den 20 augusti 2019. De jägare som ska ansöka om 
”Närmare anknytning till Sverige och dessutom ska jaga i sameby med lottning måste ansöka 
om detta senast den 15 mars för att detta ska kunna handläggas i tid.

Anmälan till slumpad köpturordning
I de samebyar där slumpad köptursordning tillämpas (lottning) under perioden 25/8—10/9 sker 
anmälan via webbsajten NatureIT.se. Anmälan ska ske under perioden 1 - 30 april. Jaktledaren 
anmäler sitt jaktlag med max fem (5) deltagare inklusive jaktledaren i NatureIT.se. 

Alla deltagare måste ha ett konto i NatureIT.se för att de ska kunna läggas till av jaktledaren. 
Kontoinnehavare måste årligen göra en kontroll att de är bosatta i Sverige, vilket görs i 
Natureit.se genom att fylla i sitt personnummer och klicka på knappen kontrollera svensk 
adress.

Utskick till jaktledaren om erbjudande av köp av jakträtt sker under början av maj till början av 
juni. Tillgängliga jaktområden visas på live på webbsajten NatureIT.se när det blir din tur i 
turordningen för köp. Det finns möjlighet att, i samband med detta köp, ta bort deltagare om de 
inte kan delta på de tillgängliga jaktområden när bokning ska ske.

Observera att du kan ta bort deltagare men det är inte möjligt att byta ut eller lägga till 
deltagare. Jaktlaget kan boka max 5 dagar under augusti till september. Observera att du kan 
ha maximalt fem jaktdagar aktiva vilket innebär att du inte kan köpa jaktdagar innan du jagat 
minst en dag av dina tidigare bokade jaktdagar.

Efter den 10/9 upphör jaktupplåtelser via lottningen i de berörda samebyarna och alla som
innehar rätt att köpa jakttillstånd kan då göra detta via Webbsajten NatureIT.se eller via något
av våra ombud. Länsstyrelsen i Jämtland har inga återförsäljare för jakttillstånd.

Tillståndstyper
Det finns tre olika typer av tillstånd, dagkort, kommun-, och länsårstillstånd.

Dagkort kan köpas av alla som är bosatta i Sverige (under perioden med förtursregeln) och 
efter att den så kallade lottningsperioden har upphört.

Kommunårstillstånd medger rätt till jakt inom respektive kommun inom samebyområde och 
förutsätter att du är bosatt inom någon av fjällkommunerna, Berg, Härjedalen, Krokom, 
Strömsund eller Åre.
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Länsårstillstånd medger rätt till jakt på alla jaktområden som är upplåtna inom respektive 
sameby och för att få köpa detta måste du vara bosatt i Jämtlands län. 

Begränsningar på grund av högt jakttryck
När det maximala antalet jaktmandagar har uppnåtts på ett område (färgas detta gult på kartan i 
NatureIT.se) och då kan endast de med kommunårstillstånd inom den berörda fjällkommunen 
fortsätta att boka jakt där. De som innehar länsårstillstånd kan då inte längre boka jakt (aktivera 
jaktdag) på dessa områden.

Avlysta jaktområden
Länsstyrelsen kan avlysa, under någon vecka, vissa jaktområden för småviltjakt om 
bedömningen är att dessa inte kan upplåtas utan besvärande intrång i samebyns rätt till älgjakt.

Klimateffekterna blir tydligast i fjällen och renarna vill då vandra upp tidigare än normalt. 
Eftersom det är högdräktiga renvajor som vandrar upp till fjälls tidigare än normalt så kan 
hundträningsområdena komma att stängas med omedelbar verkan. Ni kommer då att erbjudas 
antingen ersättningsmark eller återköp av löst tillstånd inga andra kostnader ersätts i samband 
med en sådan extraordinär händelse.

I normalfallet ska berörd sameby meddela Länsstyrelsen behov av avstängning för
småviltsjakten senast tio dagar innan aktuellt område stängs. Vilket innebär att om du som
kund köpt/aktiverat jaktdag på ett område så gäller detta i normalfallet. 

Länsstyrelsen beslutar om det anses skäligt att stänga (avlysa) området eller ej. Om områden 
stängs, med kort varsel, (kortare tid än 5 dagar) ett exempel på sådana tillfällen kan vara att 
varg jagar renarna. Du som köpt/aktiverat jakträtt, vid sådana tillfällen, erbjuder Länsstyrelsen 
ersättningsmark. Du har rätt att tacka nej till detta erbjudande. Om du väljer att tacka nej till 
erbjudandet återbetalas (för dagkortstillstånd) löst kort men inga andra kostnader ersätts.

Alla avstängningar (avlysning) av jaktområden som Länsstyrelsen lägger in syns direkt i
NatureIT.se och då är det inte möjligt att köpa eller aktiva jakt-tillstånd. Du som har bokat 
jakträtt innan en avstängning får normalt jaga på den bokade jaktdagen.

Följande arter får jagas på statens mark
De jaktbara småviltsarterna anges enligt Jaktförordningen (1987:905) bilaga 1.

Vapen- eller ammunitionsklass som får användas
Hagelvapen får användas hela året, för de arter som får fällas med hagelvapen. Vid vinterjakt 
med kulvapen efter dal- och fjällripa får dock endast kulvapen i vapenklass 3 - 4 användas. 
Detta innebär att vid jakt som bedrivs efter ripa får inte till exempel en drilling med en kulpipa i 
kaliber 7x57R som laddas med helmantlad ammunition användas. Vid toppfågeljakt får 
vapenklass 1 användas. Det är naturligtvis tillåtet att använda din drilling eller kombi vid jakt 
med stående fågelhund om den enbart är laddad med patron som innehåller hagel.

Bag limit för jaktsäsongen 2019/20
Bag limit innebär en begränsning av hur många fåglar som får fällas av vissa arter per dag.

Varje jaktdag får det fällas maximalt:
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Åtta (8) ripor (dal- eller fjällripor) och/eller
Tre (3) skogshöns (tjäder och orre).
För övrigt vilt finns inga begränsningar. Försäljning av fällt vilt är inte tillåtet.
Hundträningstider
Hundträning utanför fredningstiden för fjäll- & dalripa (observera att hundträning räknas som
jakt) är tillåten enbart på särskilt avsatta områden (Blåfärgade i webbsajten NatureIT.se samt
på kartorna) under perioden 16 augusti längst till och med den 20 april. Hundträning är lika med 
jakt därför är du skyldig att lösa statligt jaktkort.
Övriga jaktområden är stängda för hundträning när inte jakt är tillåten. Observera att hunden 
ska hållas kopplad vid färd till och från hundträningsområdena. Bokning av hundträning via 
årstillstånd är ej möjligt.

Prislista för jakt på renbetesfjäll i Jämtlands län
Årstillstånd Jämtlands län 1 800 SEK/tillstånd
Årstillstånd fjällkommuner 900 SEK/tillstånd
Dagtillstånd för samebyar utan lottning 350 SEK/dag
Dagtillstånd för samebyar med lottning 500 SEK/dag
Dagtillstånd bäverjakt 50 SEK/dag
Årstillstånd predatorjakt 250 SEK/tillstånd
Träningstillstånd för hund (max 2 hundar) 100 SEK/dag/hund
Provtillstånd för hund (Gäller enbart hundklubbar) 50 SEK/dag/hund

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen ska enligt förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion upplåta
småviltsjakt på renbetesfjällen enligt Rennäringsförordning (1993:384) och Rennäringslagen
(1971:437).

Av Rennäringsförordningen och Rennäringslagen framgår det att småviltsjakt ska upplåtas om
det inte är någon avsevärd olägenhet för renskötseln och att upplåtelsen kan ske utan
besvärande intrång i rätten till samebyns jakt.

Under jaktsäsongen 2007/2008 genomfördes för första gången en småviltjakt som i stor
utsträckning hade samordnats mellan de tre länsstyrelser som har en fjällförvaltning som har 
uppdraget att förvalta småviltsjakten inom respektive län. För arbetet med samordningen har 
gemensamma mål och en gemensam förvaltningsmodell tagits fram. Samordningen avspeglas i 
de allmänna villkoren för jakten, utformningen av ett adaptivt jaktsystem med mera.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Förordningen (2017:871) om Rennäringsdelegationer
Rennäringsdelegationens uppgifter
1 § Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom
länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en delegation för
rennäringsfrågor.

2 § Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är fastställda av
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens i Jämtlands Rennäringsdelegation beslutar i frågor enligt Länsstyrelsens
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fastställda arbetsordning bilaga 1 och 4.  Länsstyrelsens Naturvårdsenhet är sekretariat.

Rennäringsförordning (1993:384)
3 § Rätt till sådan småviltsjakt och sådant handredskapsfiske som inte bedrivs yrkesmässigt på
statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska upplåtas om
1.någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen,
2.det inte finns något hinder enligt bestämmelserna i 32 § andra stycket rennäringslagen
(1971:437), och
3.jakten eller fisket inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen. Rätt till
småviltsjakt enligt första stycket ska upplåtas till den som är fast bosatt i Sverige. 

Rätten ska även upplåtas till den som inte är fast bosatt i Sverige, men som omfattas av 
Sveriges
internationella åtaganden om etableringsfrihet, den fria rörligheten för kapital, arbetskraftens
fria rörlighet och utbyte av tjänster, och som har uppnått en närmare anknytning till Sverige.

Med närmare anknytning till Sverige avses att personen i fråga äger en fastighet i Sverige,
driver näringsverksamhet i Sverige, har anställning i Sverige eller liknande.
Rätt till småviltsjakt enligt första stycket får även upplåtas till någon annan än den som avses i
andra stycket. När rätt till annan jakt eller annat fiske upplåts ska personer för vilka jakten eller
fisket är av väsentlig betydelse för den egna försörjningen ges företräde. Förordning
(2016:901).

Rennäringslagen (1971:437)
25 §   En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde 
som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där.

Det som sägs i första stycket gäller även då en medlem i sameby tillfälligt uppehåller sig inom 
en annan samebys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med 
renarnas skötsel. I sådant fall får dock medlemmen jaga och fiska endast för sitt uppehälle.

Uppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter sådant djur bedrivas på 
sådan mark som anges i första stycket inom en annan samebys betesområde, i den mån 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer tillåter det.

Inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten 
och var särskilt upplåtna till renbete får en medlem i sameby inom byns betesområde fiska till 
husbehov samt jaga rovdjur, i den mån regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
tillåter det.
Lag (2006:802).

32 § På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara
disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske
utan avsevärd olägenhet för renskötseln.

Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god
viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt
25 §. Upplåtelse av hela fisket i visst vatten får ske endast om samebyn medger det. Lag
(2000:595).
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93 § När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i
trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen
medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om
tiden för flyttningen.
Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där
renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller
vårdar ren.

Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta
till Polismyndigheten. Lag (2014:696).

94 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller
invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,

2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel
då är tillåten,

3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar
från att beta på ett sådant område,

4. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 65 a
§, om inte föreläggandet eller förbudet förenats med vite,

5. bryter mot 73 § tredje stycket,

6. i andra fall än som avses i 81 eller 82 § vid märkning av egna renar använder renmärke som
inte är registrerat för honom eller henne,

7. utför ommärkning eller avbrottsmärkning i strid med 81 §,

8. märker renkalvar i strid med föreskrifter som meddelats med stöd av 73 § andra stycket,

9. bryter mot 93 § första eller tredje stycket. Lag (2006:802).

99 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av
lagen får, om beslutet rör annat än sådan upplåtelse som avses i 32 §, överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Sametingets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut att bevilja registrering av renmärken får
dock inte överklagas. Beslut om upplåtelse som avses i 32 § får överklagas hos regeringen. 
Beslut som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får dock överklagas endast av sameby.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2006:802).

Jaktlag (1987:259)
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territorium 
samt frågor
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som har samband därmed.
Lagen gäller också i de fall som anges särskilt
1. inom Sveriges ekonomiska zon,
2. beträffande jakt från svenskt fartyg på det fria havet utanför den ekonomiska zonen,
3. beträffande jakt från svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den ekonomiska zonen.
Utöver bestämmelserna i denna lag gäller föreskrifter i andra författningar i fråga om skyddet 
och vården av viltet.
Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a-29 b 
§§
miljöbalken. Lag (2001:443).

2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och 
att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets 
bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess 
ägg och bon.
Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820).

Viltvården4 § Viltet skall vårdas i syfte att
- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer 
naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av 
viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att 
anpassa
jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar 
markägaren och
jakträttshavaren. Lag (1997:343).

Jaktförordningen (1987:905)
Hundar
16 § Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får 
jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av 
annan person med
jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:
Hund som inte förföljer vilt efter fågel den 16 aug.–den 15 apr.,
i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 
län dock t.o.m. den 30 apr. annat vilt den 21 aug.–den 28 (29) feb. eller den senare tidpunkt då 
jakten ska vara avslutad

18 § En hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driver eller 
förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas.
Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens
egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana 
undantag i beslut om delegering enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat 
föreskrifter eller beslut om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om 
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undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. Förordning 
(2013:1097).

19 § Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får länsstyrelsen trots 16 §
första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och 16 § denna förordning
meddela föreskrifter om
1. att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller
vildsvin,
2. att hundar, i marker där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
löpa lösa också under annan tid än den 1 mars–den 20 augusti,
3. att hundar ska hållas kopplade.

Har länsstyrelsen meddelat föreskrifter som avses i första stycket 2 till skydd för visst vilt, får
dock hundar som inte driver eller förföljer sådant vilt användas för jakt enligt föreskrifter som
meddelas av länsstyrelsen. Förordning (2011:188).

Information
Jägarens ansvar
Stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel inom alla områden. Vid jakt i
barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.
Jägaren ansvarar för att hunden inte jagar ren.

God viltvård
För att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och för att jakten inte ska inverka
menligt på miljön, turismen eller andra intressen får länsstyrelsen begränsa jakten på lämpligt
sätt.

Vapen på skoter i samband med småviltsjakt
I Jämtlands län är det för tillfället inte tillåtet att medföra vapen (vapenklass 3 & 4) i terräng 
inklusive fjäll-leder. Du måste i dagsläget ansöka om dispens för varje enskild resa med skoter, 
se terrängkörning på Länsstyrelsens hemsida. Du får dock köra med vapen (nedpackat i fodral) 
på snöskoter om du åker på enskild väg.

Ripsnarning
För snarning av ripa krävs särskilt tillstånd. Rätt till ripsnarning medges endast i undantagsfall
till andra än samer och fjällägenhetsarrendatorer.

Tälta/camping
Om du ska tälta tillsammans med jaktkamrater på fjället och fler än tre (3) normala fjälltält
används gäller särskilda regler, så kallad jaktcamping.
För få ha jaktcamping på fjället måste du ansöka om tillstånd, ansökan görs digitalt på
Länsstyrelsens hemsida under småviltjakt, tälta på fjället. Observera att om du avsiktligen stör
renarna kan du ställas till svars för detta enligt rennäringslagen.

Vissa får jaga avgiftsfritt
Enligt 5 § rennäringsförordningen (SFS 1993:384) äger fjällägenhetsinnehavare rätt att jaga
avgiftsfritt. Denna rätt skall – vad gäller jakt efter småvilt – gälla som för innehavare av
årstillstånd. Det betyder att tillståndet ska aktiveras på webbsajten NatureIT.se innan jakt
påbörjas.
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