
 
 
 

Lathund för lodjursjägare i Jämtlands län 2021 
 

Det är varje lodjursjägares skyldighet att känna till beslutet i sin helhet! 
 

Kontrollera före jakten 
 

Jaktledare 

Jakttid 

 
 

Tilldelning 

Bakspårningskrav 

Hundar 

Vapen 

Motorfordon 

 
 
 
 
 
 
 

Fällor 
 
 

Eftersökshund 
 

Efter skott 

Anmälan 

Påskjutning 

Prover 

Blanketter 

Vem är ansvarig jaktledare? 

1 mars – 15 april. Från och med en timme före solens uppgång till och med en timme 
efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas 
som vakt- eller smygjakt. 

Ta reda på kvarvarande tilldelning minst en gång varannan timme, telefonnummer 
010-225 30 40. 

I område 2 är föryngringar fredade, endast jakt på singeldjur. Bakspårningskrav 
enligt villkor i beslut. 

Högst två hundar. 

Kulgevär lägst klass 2 och hagel kaliber 12, 16 eller 20. 

Det är tillåtet att med motorfordon söka efter spår efter lodjur och fastställa lodjuret 
ungefärliga vistelseplats genom så kallad ringning på befintligt väg- och 
skoterledsnät som finns utmärkt på Lantmäteriets kartor. 

Det är inte tillåtet att skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret eller att nyttja 
motordrivet fordon för att hindra lodjuret att undkomma eller för att avleda dess 
uppmärksamhet från den som jagar. 

Det är inte tillåtet att medföra skjutvapen på motorfordon i terräng. Skoterled räknas 
som terräng. 

Fällan ska anmälas till Länsstyrelsen enligt villkoren angivna i beslutet. Godkända 
fångstredskap för lodjur är: Åbrånsfällan (L93), M/Grimsö (L94), tunnelfälla modell 
Söderholm (L95), Sinkabirum (L99) och Sinkabirum kombi (L112). 

Var finns den och hur snabbt kan den vara på plats? 
 
 

Utan dröjsmål och senast inom en timme till Länsstyrelsen på 010-225 30 40. Uppge 
skytt, jaktledare, plats (koordinater) och tidpunkt. Påskjutet lodjur anmäls snarast. 

Skytten tillsammans med jaktledaren ansvarar för platsundersökning samt eventuellt 
eftersök. 

Flådd kropp inkl huvud och hudprov. 

Fyll i blankett – Registrering och besiktning av fällt lodjur. Vid påskjutning använd 
Påskjutet rovdjur – platsundersökning och eftersök. Se SVA:s webbplats. 

Besiktning Inom 24 timmar av Länsstyrelsen. 

Försäljning Intyg från Jordbruksverket krävs. 

Märkning  Skinn märks av besiktningsman i fält och kranium märks av skytt enligt 
instruktion från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. 
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Postadress 
831 86 ÖSTERSUND 

Besöksadress 
Residensgränd 7 

Telefon 
010-225 30 00 

E-post 
jamtland@lansstyrelsen.se 

Webb 
www.lansstyrelsen.se/jamtland 

https://www.sva.se/vilda-djur/rovdjur/registering-remisser-doda-rovdjur/
mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland
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