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Villkor för upplåtelse av småviltjakt jaktåret 2020 - 2021 

Beslut

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

Villkor

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 säljsystemet ökar.

Nedan angivna ram- och särskilda villkor ska gälla för upplåtelse av småviltjakt på statens mark 
ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen inom Jämtland län jaktsäsongen 2020/2021. 
Motsvarande beslut fattas av Norrbottens och Västerbottens län (de så kallade 
fjällänsstyrelserna). 

Förvaltning av småviltsjakten 

Det ankommer på samordnaren för fjälljakten att tillsammans med viltchefen på 
Naturvårdsenheten att fatta vidare beslut som erfordras för att genomföra denna jakt. 

Beskrivning av ärendet
Villkoren är uppdelade i gemensamma ramvillkor för alla tre fjällänsstyrelserna (Norr- och 
Västerbotten och Jämtland) och särskilda regionala/lokala villkor för småviltjakten inom 
Jämtlands län.
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Länsstyrelsen uppdrags styrs enligt 1 § och 16 § förordningen (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion där det framgår att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län ska finnas en delegation för rennäringsfrågor. Länsstyrelsens 
arbetsordning styr vilken roll som Rennäringsdelegationen har. Länsstyrelsen ska i samråd med 
Rennäringsdelegationen upplåta småviltjakt på renbetesfjällen enligt Rennäringsförordningen 
(1993:384), Rennäringslagen (1971:437) och Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS (2007:52).

Av Rennäringsförordningen och Rennäringslagen framgår det att småviltsjakt ska upplåtas 
ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen 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). 

Under jaktsäsongen 2007/2008 genomfördes för första gången en småviltsjakt som i stor 
utsträckning hade samordnats mellan de tre länsstyrelserna som har en fjällförvaltning. Och 
har i uppdrag 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 och utformningen av ett 
adaptivt jaktsystem.
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Gemensamma ramvillkor för småviltsjakten för de tre 
fjällänsstyrelserna
Förtursregeln för bosatta i Sverige eller att få ”Närmare anknytning till Sverige” för bosatta 
utomlands under perioden 25/8 – 15/9 2020.

Det finns sedan 2017 en så kallad förtursregeln i 3§ Rennäringsförordningen som innebär att 
under perioden 25 augusti till och med den 15 september måste du som jägare vara bosatt i 
Sverige för att få köpa jakttillstånd.

Om du inte är bosatt i Sverige måste du ansöka om ”Närmare anknytning till Sverige” detta kan 
du göra genom att uppfylla något av de fyra nedan angivna alternativen.

1. Du äger en fastighet i Sverige.

2. Du har an anställning i Sverige.

3. Du driver ett aktivt företag i Sverige.

4. Du är svensk medborgare bosatt utomlands.

Det finns en särskild ansökningsblankett på Länsstyrelsens hemsida som bör användas så att 
alla handlingar kommer med i ansökan. De som uppfyller något av villkoren ovan får ett 
positivt beslut av berörd länsstyrelse samt låses upp för köp i Natureit.se under perioden som 
förtursregeln gäller.

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. Detta innebär att de som beviljats NAS kan köpa jakttillstånd i samtliga tre fjällän på 
lika villkor som en person som är bosatt i Sverige.

Ansökan om ”Närmare anknytning till Sverige” kan lämnas in hela året. För ansökningar 
inlämnade efter den sista april 2020 ges ingen garanti för att hinnas med att handläggas innan 
försäljningsstarten den 20 augusti 2020. 

Om du inte uppfyller något av de fyra villkoren ovan så spärras du i det för länsstyrelserna 
gemensamma säljsystemet NatureIT.se och kan inte köpa jakttillstånd förrän den 11 
september med jaktstart den 16 september. Förtursregeln gäller även för hundträning på egen 
hand. Du kan däremot delta i jaktprov som arrangeras av hundklubbar. 

Alla jakttillstånd som köps registreras i webbapplikation NatureIT.se 

Antingen genom att jägare själv köper jakttillstånd över internet, hos en återförsäljare eller via 
ett ombud. 

Dygnstillståndet ger jakträtt inom angivet jaktområde. id 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.
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Jägare med dygnstillstånd ska rapportera uppgifter om vilket vilt som fällt under jakten senast 
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. Viltrapport ska lämnas även om inget vilt har fällts. Viltrapporten är ett 
betydelsefullt underlag för länsstyrelsens jaktförvaltning. Utebliven viltrapportering medför att 
nytt jakttillstånd inte kan köpas/bokas I NatureIT.se. 

Ungdom under 18 år som jagar under 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. 
Detta görs på webbsajten NatureIT.se innan jakten påbörjas. Härvid anges inom vilket 
jaktområde jakten ska bedrivas och antal dagar jakten ska pågå. 

Genom aktiveringen ska du som jägare också ta del av viktig information angående avlysningar 
och om var övrig småviltjakt eller älgjakt pågår. Jaktområdena har indelats i lämpliga 
markområden som bedömts att vara lämpliga biotoper för jakt med stående fågelhund dels på 
kalfjället / fjällbjörkskogen. Eller i skogsområden som anses vara mer lämpliga för ställande 
hund efter t.ex tjäder.

Gällande allemansrättsliga regler ska tillämpas i samband med småviltjakten. 

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 ses detta som en villkorsöverträdelse. När 
en villkorsöverträdelse upptäckts utreds alltid dessa och kan leda till åtalsanmälan.

Jakttryck

Inom varje jaktområde fastställs det maximalt tillåtna jakttrycket. Detta beräknas på antal 
jaktdagar/km2 och nivån beslutas regionalt av Länsstyrelsen efter att en bedömning har gjorts 
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 området blir då gulfärgat i Natureit.se.

Har områden blivit avlysta för högt jakttryck går det inte längre att köpa dagtillstånd eller boka 
jakt via ett länsårstillstånd. Särskilda områden har avsatts för inventering av ripa där jakt inte 
få bedrivas. Du som jägare har bara jakträtt inom bokat jaktområde. 
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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 

• Inhägnat område för får eller andra betesdjur där betande djur finns. 

Förekommande avlysningar 

Jaktområden kan temporärt undantas från jakt genom så kallad avlysning. Avlysningar av 
jakten sker med stöd av 5 § Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1993:95 senast ändrad 
2007:52). Jaktområden kan avlysas från jakt av hänsyn till rennäringen, andra lokala 
bestämmelser eller andra skäl.

Avlysningar sker kontinuerligt under pågående jaktsäsong och framgår live på jaktkartan i 
länsstyrelsernas webbapplikation NatureIT.se som är gemensam för de tre fjäll-länsstyrelserna. 
Detta innebär att varken köp eller aktivering (årstillstånd) är möjlig när områden blivit avlysta. 

Hänsynstagande vid jakt 

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. 

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 om vart 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. 

Vad är småvilt för viltarter 

Du får enbart jaga småvilt på de områden som Länsstyrelsen upplåter. Med småvilt avses de 
viltarter som normalt jagas med hagelvapen laddade med hagelpatroner. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:18 får hagelgevär i kaliber 12, 16 och 20 
laddade med hagelpatroner användas vid jakt endast efter viltarter som enligt 16 § får jagas 
med kulgevär avsedda för patroner i klass 3 och 4 samt rådjur och lodjur. 

De i jaktförordningen (SFS 1987:905), bilaga 1, angivna allmänna jakttiderna ska gälla inom 
fjällområdet efter småviltsjakt. 
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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. 

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 i samråd med berörda samebyar infört begränsande regler.

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

Förtursregeln inom områden med slumpad köpturordning (lottning)

Om du som jägare inte är bosatt i Sverige men ska ansöka om ”Närmare anknytning till 
Sverige” och dessutom ska jaga i sameby med lottning måste du ansöka om detta senast den 
15 mars för att detta ska kunna handläggas i tid. 

Om du inte beviljats ”Närmare anknytning till Sverige” kan du inte heller anmäla dig eller ditt 
jaktlag 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. 

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 15 - 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. 

Om kontrollen mot Folkbokföringsregistret inte gjorts, eller att personen inte är folkbokförd i 
Sverige blockeras användaren för att kunna delta i lottningen.

Du som är jaktledare får ett automatiskt mail skickat från säljsystemet Natureit.se om 
erbjudande av köp av jakträtt. Utskicket sker under perioden från början på maj till någon gång 
in i juni. Tillgängliga jaktområden visas på live på webbsajten NatureIT.se när det blir din tur i 
turordningen för att köpa jakttillstånd. Det finns möjlighet att i samband med köpet, ta bort 
deltagare om de inte önskar att delta. 

Observera att du kan ta bort deltagare men det är inte möjligt att byta ut eller lägga till 
deltagare i efterhand. Jaktlaget kan boka max 5 dagar under augusti till och med 10 
september. Observera att du kan ha maximalt fem jaktdagar aktiva vilket innebär att du inte 
kan köpa nya jaktdagar innan du jagat minst en dag av dina tidigare bokade jaktdagar. 
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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 fyra olika typer av tillstånd, dagkort, kommun-, länsårstillstånd och årskort 
(predatorer). 

 Dagkort kan köpas av alla som är bosatta i Sverige (under perioden med förtursregeln) 
och inom jaktområden med lottning efter den 10 september då lottningsperioden 
upphör. 

 Kommunårstillstånd medger rätt till jakt inom respektive kommun inom länets 
samebyar och för att du ska kunna köpa detta tillstånd måste du vara bosatt inom 
någon av fjällkommunerna, Berg, Härjedalen, Krokom, Strömsund eller Åre. 

 Länsårstillstånd medger rätt till jakt på alla jaktområden som är upplåtna inom 
respektive sameby och för att få köpa detta tillstånd måste du vara bosatt i Jämtlands 
län. 

 Årstillstånd för predatorer medger rätt till jakt på alla jaktområden som är upplåtna 
inom respektive sameby och för att få köpa detta måste du vara bosatt i Sverige. 

Jakttryck 

För att anpassa jakttrycket är detta begränsat via maximalt antal jaktmandagar. Vilken nivå på 
maximalt antal jaktmandagar som ska användas beslutar förvaltande myndighet och det 
anpassas efter den populationsutveckling som riporna uppvisar vid den årliga inventeringen.

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. 

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. Instruktion för hur detta görs kommer att finnas på Länsstyrelsens hemsida. 

Avlysta jaktområden 

Länsstyrelsen kan avlysa 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. 
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Alla avstängningar (avlysning) av jaktområden som Länsstyrelsen beslutar läggs in direkt i 
NatureIT.se och då är det inte möjligt att köpa eller aktiva jakttillstånd. 

Du som har bokat jakträtt innan en avstängning får normalt jaga på den bokade jaktdagen om 
du inte blir kontaktad av Länsstyrelsen via SMS eller e-post att avlysningen gäller med 
omedelbar verkan och du ombeds avbryta jakten snarast möjligt. Det är därför viktigt att du 
anger korrekt mobiltelefonnummer på din sida i NatureIT.se.  

I normalfallet ska berörd sameby meddela Länsstyrelsen behov av avlysning 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 jaktområden stängs, med kort varsel, (kortare tid än 5 dagar) ett exempel på sådana 
tillfällen kan vara att varg jagar renarna. I sådana fall kan områden komma att avlysas med 
omedelbar verkan. 

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. 

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 2020/21 

Bag limit innebär en begränsning av hur många fåglar som får fällas av vissa arter per dag. 
Varje jaktdag och per jägare får det maximalt fällas: 

 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 
likställd med jakt därför är du skyldig att lösa statligt jaktkort. 
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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 småviltsjakten

 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 

 Provtillstånd för hund (Gäller enbart hundklubbar) 50 SEK/dag/hund 
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Skäl

Beslutet har fattats med stöd av de bestämmelser som framgår av bilaga 1.

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 fjälleder. 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. 

För snarning av ripa krävs särskilt tillstånd 

Rätt till ripsnarning medges endast i undantagsfall till andra än samer och 
fjällägenhetsarrendatorer. 

Fotsnara för fångst av rödräv 

Länsstyrelsen tillåter inte enligt (NFS 2002:18 §25) användandet av fotsnara för rödräv då 
felfångst kan ske av den särskilt skyddsvärda fjällräven som finns i Jämtlandsfjällen. 

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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Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 2 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. landshövding Susanna Löfgren med biträdande enhetschef Göran 
Gabling som föredragande. I den slutliga handläggningen har också viltchef Henrik Hansson, 
enhetschef Bitti Jonasson samt enhetschef Marina Wallén Matsson deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1

Bestämmelser som beslutet grundas på

Förordningen (2017:871) om Rennäringsdelegationer och 
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 fastställda arbetsordning bilaga 1 och 4. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet är 
sekretariat

Rennäringslagen (1971:437) 
Upplåtelse av mark och vatten m. m.

Renskötselrätt

1 §   Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda 
mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och 
grundas på urminnes hävd.

Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).

2 §   har upphävts genom lag (1993:36).

Renskötselområdet m. m.

3 §   Renskötsel får bedrivas inom följande områden (renskötselområdet)
   1. hela året (året-runt-markerna)

i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför 
denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten 
och marken antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten (kronomark) eller 
utgör renbetesland,
på renbetesfjällen i Jämtlands län,
inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten 
och var särskilt upplåtna till renbete,
   2. den 1 oktober--den 30 april (vinterbetesmarkerna)

i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen,
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs 
vissa tider av året.

Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av 
ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen förstås de vid avvittringen för samerna 
avsatta renbetesfjällen och de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll. 
Lag (1996:949).

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).

31 §   Sameby eller medlem i sameby får ej upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten.

Sameby får dock åt den som har varit medlem i byn upplåta rätt att utan avgift till sitt 
husbehov jaga eller fiska på byns område enligt 25 §.
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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).

33 §   Fråga om upplåtelse enligt 32 § prövas av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer.

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 vidta 
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).
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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). 

Rennäringsförordningen (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). 

4 §   Frågor om upplåtelse enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), som avser tillgodogörande 
av mineraliska ämnen som inte omfattas av minerallagen (1991:45), prövas av Sveriges 
geologiska undersökning efter samråd med länsstyrelsen och Fastighetsverket. Om 
myndigheterna inte är eniga om att upplåtelse bör ske, skall frågan hänskjutas till regeringen.
Förordning (1998:221).

5 §   Rätt till jakt och fiske skall upplåtas avgiftsfritt till fiskesamer och fjällägenhetsinnehavare, 
om det inte finns särskilda skäl som talar mot avgiftsfrihet. Detsamma gäller upplåtelse av rätt 
till fiske till den som har licens för yrkesfiske.
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6 §   Avgift enligt 34 § första stycket rennäringslagen (1971:437) tillfaller till hälften 
Samefonden och till hälften samebyn. Om en upplåtelse berör flera samebyar beslutar 
länsstyrelsen hur stor del av avgiften som skall tillfalla varje sameby.

7 §   Vid upplåtelse enligt 32 § rennäringslagen (1971:437) får länsstyrelsen, förutom avgift 
som avses i 34 § första stycket den lagen, ta ut en avgift för
   1. administrationen av den enskilda upplåtelsen,
   2. åtgärder för fiskevård och viltvård, och
   3. fiskebevakning och jaktbevakning.

Avgiften enligt första stycket 1--3 får uppgå till högst femtio procent av avgiften enligt 34 § 
första stycket rennäringslagen (1971:437).

8 §   Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om upplåtelser på statens mark ovanför 
odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

8 a §   I mån av tillgång på medel kan bidrag eller ersättning lämnas till investeringar i 
byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter, till underhåll och upprustning av 
fjällägenheter, till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av sådana 
lägenheter, till gästgiveribestyr och till inlösen av byggnader.

Frågor om bidrag och ersättningar enligt första stycket prövas av Jordbruksverket eller, efter 
verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om bidragen och ersättningarna enligt första 
stycket. Förordning (1998:1362).

Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2007:52 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av 
rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen;  

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § rennäringsförordningen (1993:384), i fråga 
om verkets föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på 
statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen dels att 3 § ska upphöra att gälla, 
dels att i föreskriften ordet ”skall” ska utbytas mot ”ska”, dels att 2 § ska ha följande lydelse.  

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna 
författning träder i kraft. 

Allmänt 
 1 § Grundläggande bestämmelser om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens 
mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen finns i rennäringslagen (1971:437) och i 
rennäringsförordningen (1993:384). 
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Småviltsjakt 
 2 § Om jakträtt under viss tid tidigare har upplåtits till någon får ny sådan upplåtelse inte 
medges förrän viltrapport enligt 9 § har lämnats in. (SJVFS 2007:52) 
 
3 § Har upphävts genom (SJVFS 2007:52). 
 
4 § Jakträtt får inte upplåtas för område närmare än 1 000 meter från  
1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,  
2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna används,  
3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller 
4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området.  

Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från ansamling av minst 25 
renar inom ett område om 100 x 100 meter eller mindre.  Utan hinder av vad som anges i 
första stycket 1 får jakträtt upplåtas nära bostad som endast används av tillståndshavarens 
eget hushåll och nära enstaka byggnad. 

Jakträtt nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i omedelbar 
anslutning till byggnaden under tiden tillståndshavaren jagar. (SJVFS 1994:131). 
  
5 § Länsstyrelsen får i upplåtelsen förbehålla sig rätten att avlysa särskilt område från den 
upplåtna jakten för att förhindra störningar i renskötseln. (SJVFS 1998:83). 
 
6 §   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. (SJVFS 1998:83). 
 
7 § Underupplåtelser av jakträtt får endast medges i undantagsfall. I de fall sådana upplåtelser 
medges får de endast ske till jaktvårdsföreningar samt, inom för renskötseln störningskänsliga 
områden, till samebymedlem eller sammanslutning av samebymedlemmar.  Särskilda områden 
avsedda enbart för underupplåtelser får inte avsättas. 
 
8 § 
För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i 93 § rennäringslagen 
(1971:437), följande. Stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel. Hund som 
vid särskilt test konstaterats inte jagar ren, får användas inom alla områden och vid all jakt. Vid 
jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas. Om det finns 
särskilda skäl får dock länsstyrelsen besluta om inskränkningar vad gäller användningen av 
hund i barrskogsområdet. (SJVFS 1994:131). 
 
9 § Tillståndshavare ska till länsstyrelsen lämna in viltrapport innehållande uppgifter om var 
han har jagat under tidigare upplåtelseperiod, antal dygn som denna jakt har pågått samt om 
avskjutningen.
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NFS 2002:18 (definition av småvilt och undantag avseende fotsnara för 
rödräv) 
Hagelgevär, kalibrar och ammunition samt undantag 

6 § 
Hagelgevär i kaliber 12, 16 och 20 laddade med hagelpatroner får användas vid jakt endast 
efter viltarter som enligt 16 § får jagas med kulgevär avsedda för patroner i klass 3 och 4 samt 
rådjur och lodjur. 
Vid jakt efter rådjur är dock hagelgevär tillåtet endast under tiden den 1 oktober – den 31 
januari. Vid jakt bedriven på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet får emellertid hagelgevär laddade med 
hagelpatroner användas vid jakt efter rådjur även under tiden den 16 augusti – den 30 
september. 

Hagelgevär i kaliber 24, 28, 32 och .410 får endast användas vid jakt efter viltarter som enligt 
16 § får jagas med kulgevär avsedda för patroner i klass 4. 

Kulpatroner av en viss klass får användas vid jakt endast efter de viltarter som nedan anges för 
varje klass. 

Klass 1: samtliga viltarter. 

Klass 2: samtliga viltarter utom älg, hjort, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn, säl 
och vildsvin.
 
Klass 3: samtliga viltarter utom älg, hjort, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn, säl, 
vildsvin, rådjur, järv, lodjur och bäver. 

Klass 4: vildkanin, iller, frett, mård, mink, hermelin, vessla, ekorre, lämlar, råttor, mullvad, 
sorkar (även bisam), möss, havstrut, gråtrut, silltrut, fiskmås, skrattmås, sothöna, knipa, vigg, 
ripa, järpe, ringduva, fasan, rapphöna, stadsduva, turkduva, korp, kråka, råka, skata, kaja, 
nötskrika, björktrast, koltrast, stare, gråsparv och pilfink. 

25 § 
Fotsnara för rödräv får endast användas i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Länsstyrelsen får besluta om undantag för vissa områden om det är motiverat 
för skydd av hotade djurarter. 

Jaktlag (1987:259) 
Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande 
inom svenskt territorium samt frågor 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, 
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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 

4 § 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. 
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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 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). 
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Bilaga 2
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se , 
eller med post; Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se . 
eller via växeltelefonnummer 010 - 225 30 00. Ange diarienummer 2341-2020.
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