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Djurenheten

 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Webb www.lansstyrelsen.se/kalmar

Beslut om jakt på allmänt vatten

Beslut
Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att meddela föreskrifter om jakt på allmänt vatten i den del av 
Östersjön som tillhör Kalmar län samt på de holmar, klippor och skär inom länet som inte tillhör någon 
fastighet.

Föreskrifterna tas fram i särskild ordning.

Beslutet är giltigt från och med beslutsdatum till och med 31 december 2025.

Villkor:
1. Den som jagar med stöd av detta beslut ska ha ett giltigt jaktkort.
2. Detta tillstånd omfattar endast jakt i enlighet med gällande jaktlagstiftning eller av myndighet 

fattade beslut om jakt. 
3. Tillståndet omfattar ej statens vilt eller klövvilt.
4. Jakten får inte bedrivas i strid mot bestämmelser om skydd av områden enligt miljöbalken, 

såsom fågelskyddsområden, sälskyddsområden, nationalparker och naturreservat med 
bestämmelser om jakt.

5. Jakten får inte ske närmare än 300 m från koloni av tärnor, måsar, trutar och sjöfågel under 
perioden 1 april – 10 augusti.

6. Jakten får inte ske närmare än 300 m från boplats av havsörn/berguv/fiskgjuse under perioden 1 
februari-10 augusti.

7. Jakten sker på sådant sätt att övrigt vilt störs i så liten utsträckning som möjligt i enlighet med 5§ 
jaktlagen.

8. Jakten sker på sådant sätt och under sådana tider att allmänheten störs i så liten utsträckning 
som möjligt.

9. Jakten utförs på ett jaktetiskt korrekt sätt och skadeskjutningar undviks.
10. Blyammunition får inte användas vid jakt över våtmarker eller grunda delar av öppet vatten. 

Enligt Naturvårdsverket klassas djup grundare än 6 m som grunda delar av öppet vatten.
11. Om vilt fälls med blyammunition ansvarar skytten för att det görs oåtkomligt för rovfåglar.
12. Vilt som fälls med stöd av detta beslut ska av skytten redovisas på särskilt formulär på 

Länsstyrelsens hemsida, samt gärna på Viltdata.se. Redovisning ska ske senast två veckor efter 
att vilt fällts.
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Motivering 
Några negativa konsekvenser till följd av Länsstyrelsens tidigare beslut om jakt på allmänt vatten, 
diarienummer 218-6650-2016, har inte framkommit. 
Antalet ansökningar om tillstånd att bedriva jakt på allmänt vatten som länsstyrelsen idag prövar är litet 
och motiverar inte något behov av att ge särskilt utvalda personer företräde framför andra sökande. 
Därmed gör Länsstyrelsen bedömningen att det saknas skäl att neka någon sökande tillstånd. 
Separata prövningar i de enskilda fallen är därför idag inte motiverat. Att samtliga får samma möjlighet 
att bedriva jakt på det allmänna vattnet innebär en likhet inför lagen och därmed ett mer rättvist och 
rättssäkert förfarande. 
Föreskrifterna innebär en förenkling vid skyddsjakt efter exempelvis kråka, mink, säl och skarv för att 
effektivare kunna skydda värdefulla häckande fågelarter, fisket och fiskbestånd, samt ger upphov till 
minskade kostnader för såväl myndigheten som medborgarna.
Föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen. Ikraftträdande av föreskrifterna bör ske så snart som möjligt för att underlätta skydd av fiske 
och fiskbestånd. Informationsinsatser bedöms ej behövas utöver publicering av föreskrifterna och 
information via Länsstyrelsens hemsida.
Föreskrifterna påverkar ej kommuner eller Region Kalmar län. Föreskrifterna ger inga förändringar av 
kommunala befogenheter eller skyldigheter. Ej heller förändringar i grunderna för kommunernas eller 
Regionens organisation eller verksamhetsformer. Föreskrifterna ger inga effekter av betydelse för länets 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Länsstyrelsen bedömer att 
föreskrifternas effekt utretts i den omfattning som behövs och att det saknas skäl att genomföra en 
formell konsekvensutredning i enlighet med 5 § Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen bemyndigande att föreskriva grundar sig på följande regelverk: 
12 § jaktlagen (1987:259) samt 47 och 48 §§ jaktförordningen (1987:905).

12 § På allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtt intill etthundra 
meter från strandlinjen. Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt på samma 
vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del av området som är närmast hans strand. 
På annat allmänt vatten liksom på sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får 
jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, 
länsstyrelsen bemyndigas att genom beslut i det särskilda fallet eller genom föreskrifter meddela 
tillstånd.

47 § Genom beslut i det enskilda fallet eller genom föreskrifter får länsstyrelsen meddela tillstånd till jakt 
på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen 
(1987:259). 



BESLUT
 

Diarienummer
218-2784-2020
 2022-06-08

 

Sid 3 (3)

När enskilda 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. Förordning (2000:1216). 

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

Information
Jakt enligt detta beslut kommer inte att kunna bedrivas inom sådana särskilt skyddade områden där 
förbud mot jakt har meddelats med stöd av miljöbalken såsom inom vissa naturreservat och 
fågelskyddsområden.
Med allmänt vatten avses den definition som anges i Lagen om gräns mot allmänt vattenområde 
1950:595.
Detta beslut kan inte överklagas enligt 58 § andra stycket punkten 9 i jaktförordningen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Peter Sandwall med vilthandläggare Mattias Persson som 
föredragande. Enhetschef Martin Unell och enhetschef Fredrik Ustrup har deltagit, samt 
naturskyddshandläggare Helena Lager och fiskerikonsulent Tobias Borger.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Birdlife Sverige
Jägareförbundet i Kalmar län
Jägarnas Riksförbund Kalmar län
Kalmar läns kommuner
Kalmar läns Ålfiskareförbund
Kalmarsunds Sjöjaktsvårdsförening
Kustbevakningen Region Syd
Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Norra Kalmar läns fiskareförbund
Polismyndigheten Region syd
Sveriges Fiskares Producentorganisation
Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län
Ölands ornitologiska förening
Östra Smålands ornitologiska förening


