
1 (3)

Postadress:751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala

Länsstyrelsen Uppsala län
 

Tillstånd till jakt efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv på 
allmänt vatten

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att jakt efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv 
får bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, 
klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259) 
inom Uppsala län.

Beslutet är giltigt från och med beslutets datum till och med 31 januari 
2025 med nedanstående villkor.

Villkor
Jakt efter säl med stöd av detta tillstånd får endast ske i enlighet med 
Naturvårdsverkets beslut om licens- och skyddsjakt efter gråsäl.

Skyddsjakt efter skarv med stöd av detta tillstånd får endast ske i 
enlighet med punkt 19, bilaga 4 i jaktförordningen (1987:905).

Förutsättningarna i respektive beslut ska vara uppfyllda och ställda 
villkor, exempelvis datum för jakt, ska följas. 

Tillståndet ska vid jakt medföras i original eller som bestyrkt kopia.

Länsstyrelsen erinrar om att jaktlagstiftningens regler i övrigt gäller för 
jakt som bedrivs med stöd av detta tillstånd.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket beslutar om licens- och skyddsjakt efter gråsäl. I 
besluten framgår om skyddsjakt får ske på sådant allmänt vatten och 
sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket 
jaktlagen.

För att få bedriva skyddsjakt efter skarv i enlighet med skrivning i 
punkt 19, bilaga 4 i jaktförordningen på sådant allmänt vatten och 
sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket 
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jaktlagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen, vilket fattas i och med 
detta beslut.

Motivering till beslutet

Gällande bestämmelser 
Enligt 12 § jaktlagen (1987:259) har en fastighetsägare rätt att jaga på 
allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, intill 100 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 dennes 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. 

Enligt 47 § jaktförordningen (1987:905) 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 (1987:259).

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).

Länsstyrelsens bedömning
Naturvårdsverket kan besluta om licens- och skyddsjakt efter gråsäl i 
Uppsala län. För att underlätta för genomförandet av jakten om beslut 
fattas anser Länsstyrelsen att ett tillstånd kan utfärdas, till personer 
folkbokförda i Uppsala län, för jakt på allmänt vatten vid licens- och 
skyddsjakt efter gråsäl. 

Samma resonemang föreligger kring möjligheten till skyddsjakt efter 
skarv i enlighet med punkt 19 i bilaga 4 i jaktförordningen.

Övriga upplysningar
För jakt med stöd av ovanstående beslut om licens- och skyddsjakt 
efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv som bedrivs på privat vatten 
krävs alltid tillstånd av jakträttshavaren.

Fällda gråsälar ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkor i 
licensjaktbeslut. 

Rapportering av fälld gråsäl till Naturvårdsverket görs vid beslutets 
fattande på

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-
sal/rapportera-falld-sal/ eller annat sätt som Naturvårdsverket beslutar 
om.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-sal/rapportera-falld-sal/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jakt-pa-sal/rapportera-falld-sal/
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Fällda skarvar ska rapporteras in i enlighet med de villkor som ställs 
för inrapportering av skarv som skjuts med stöd av punkt 19, bilaga 4 i 
jaktförordningen.

Enligt 58 § jaktförordningen kan detta beslut inte överklagas.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 30 00 eller via e-post uppsala@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 1844-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Jonas Bergman med vilthandläggare 
Sebastian Olofsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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