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Föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 § jaktförordningen (1987:905) 
nedanstående föreskrifter. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juni 2023. 

Föreskrifterna upphör att gälla den 31 maj 2026. 

Detta beslut får inte överklagas, enligt 58 § jaktförordningen. 

Allmänt 
1 § Jakt på allmänt vatten i Västra Götalands del av havet får bedrivas av 
den som är folkbokförd inom kustkommunerna Göteborg, Öckerö, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs, Tanum och Strömstad. 

2 § Den som har rätt att jaga med stöd av dessa föreskrifter får ta med 
två jaktgäster utan krav på gästernas mantalsskrivningsort.  

Rapportering av jaktresultat 
3 § Rapportering av jaktresultat ska göras senast två veckor efter att ett 
djur har fällts. I rapporten ska datum och antal fällda individer av 
respektive art anges. Rapporteringen ska göras via det formulär som 
finns på Länsstyrelsens webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/djur/jakt-och-vilt/jakt-pa-allmant-vatten.html  

Undantag 
4 § Jakt enligt dessa föreskrifter får inte bedrivas inom sådana särskilt 
skyddade områden där förbud mot jakt har meddelats med stöd av 
miljöbalken, såsom inom vissa naturreservat och fågelskyddsområden. 
För jakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är 
förtecknad som skyddsvärd art, behövs det särskilt tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

5 § Jakt enligt dessa föreskrifter får inte bedrivas efter klövvilt. 
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Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har under flera år meddelat boende inom vissa områden 
utefter kusten tillstånd till jakt på allmänt vatten samt holmar, klippor 
och skär som inte hör till något hemman. Länsstyrelsens senaste beslut 
gällde till och med den 19 april 2023. 

Kustbevakningen, Statens Fastighetsverk och Kammarkollegiet har fått 
tillfälle att yttra sig i ärendet. Kustbevakningen och Statens 
Fastighetsverk har meddelat att de inte har några synpunkter att lämna i 
ärendet. Kammarkollegiet har inte kommit in med något yttrande inom 
utsatt tid. 

Motivering till beslutet 
Några negativa konsekvenser till följd av Länsstyrelsens tidigare beslut 
har inte framkommit. Det ursprungliga syftet med reglerna om jakt på 
allmänt vatten och kronoholmar var att bereda personer bosatta vid 
kusten eller i skärgården möjlighet till jakt. Länsstyrelsen bedömer att 
tillståndet kan förlängas med tre år och att den som genom detta beslut 
får jaga även kan beredas möjlighet att ta med sig två jaktgäster som inte 
behöver vara bosatta inom de områden där folkbokförda har generellt 
jakttillstånd. Vid en samlad bedömning beslutar Länsstyrelsen att jakt 
enligt detta tillstånd kan medges. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 § jaktlagen får jakt på allmänt vatten och på sådana holmar, 
klippor och skär som inte hör till något hemman bedrivas endast efter 
särskilt tillstånd. På allmänt vatten som ligger närmare än hundra meter 
från en fastighets strandlinje har dock fastighetsägaren jakträtten. 

Enligt 47 § jaktförordningen får Länsstyrelsen genom beslut i det 
enskilda fallet, eller genom föreskrifter, meddela tillstånd till jakt på 
sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 
12 § andra stycket jaktlagen. När jakttillstånd meddelas bör företräde ges 
åt personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har 
erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och 
naturförhållandena i dessa områden. 

Enligt 48 § jaktförordningen bör jakttillstånd enligt 47 § avse en viss tid 
som inte överstiger tre år. Tillståndet får begränsas till att avse visst 
område eller vissa djurarter. 

Information 
Vatten är allmänt 300 meter utanför strandlinjen och utåt sett från land. 
Alternativt börjar det allmänna vattnet vid tre meters djupkurva om den 
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ligger utanför nämnda 300 meter. Vid öar mindre än 100 meters längd är 
vattnet allmänt intill strandlinjen såvida inte dessa öar utgör del av 
fastighet. Är ön del av en fastighet är jakträtten förbehållen 
fastighetsägaren ut till 100 meter från strandlinjen, där utanför är vattnet 
allmänt. 

Begreppet kronoholme, det vill säga de i 12 § jaktlagen omnämnda 
"holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman" har upphört 
att existera. Äganderättssituationen kan sammanfattas på följande sätt: 
De tidigare kronoholmarna har upphört att existera och de kan numera 
hänföras till någon av nedanstående kategorier. 

1. De skär som avgjorts tillhöra staten. Dessa är registrerade som 
fastigheter på registerkartan. 

2. De skär som avgjorts tillhöra annan än staten. Dessa skär är 
registrerade som fastigheter eller samfälligheter på registerkartan. 

3. De skär som är så obetydliga att de har betraktats som tillhöriga 
vattenområdet (exempelvis skär som tidvis översvämmas). Dessa 
skär tillhör ägaren av vattenområdet, dvs om de är belägna på enskilt 
vattenområde tillhör de den fastighet eller samfällighet som 
vattenområdet tillhör och om de är belägna på allmänt vattenområde 
tillhör de det allmänna vattnet. 

Jakt på och vid de holmar som ägs av staten genom Statens 
fastighetsverk eller av enskilda får bedrivas endast efter tillstånd av 
fastighetsägaren. 

På de holmar med mera som blivit fastighetsbildade, och därmed inte 
längre är kronoholmar, kan jakträtt upplåtas av fastighetsägaren. 
Huvuddelen av dessa holmar med mera förvaltas av Statens 
Fastighetsverk, www.sfv.se, 010-478 70 00. 

Kungörelsedelgivning 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Meddelande 
om beslutets huvudsakliga innehåll samt om var och när det hålls 
tillgängligt införs inom 10 dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Kungälvs-Posten, ST-Tidningen, 
Lysekilsposten och Strömstads Tidning. Beslutet finns tillgängligt på 
Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.  

http://www.sfv.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-224 40 00 eller via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 9105-2023 i ämnesraden för e-post. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövdingen Sten Tolgfors, efter föredragning 
av vilthandläggaren Regina Fernemar. I den slutliga handläggningen har 
också avdelningschefen Sven Swedberg och enhetschefen Anita 
Bergstedt samt länsjuristen Osman Djibril medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Viltförvaltningsdelegationen (enligt sändlista) 

Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se  

Kammarkollegiet, registrator@kammarkollegiet.se  

Statens Fastighetsverk, sfv@sfv.se  

Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se  

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  

Polismyndigheten Göteborg, registrator.vast@polisen.se  

Svenska Jägareförbundet, VO7@jagareforbundet.se  

Jägarnas Riksförbund, jrf@jagarnasriksforbund.se  

Länets författningssamling 
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