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Jaktområdesgränser 

OMRÅDE 1 
Gränsen följer:  

• landsgränsen från Höberg och norrut till Movretjahke 
• länsgränsen mellan Movretjahke och Norråker 
• väg 1002 från Norråker till Granön 
• väg 814 från Granön och söderut fram till väg 342 
• väg 342 till Bågede 
• väg 801 från Bågede och vidare längs Munsvattenvägen, fram till 

kommungränsen 
• kommungränsen från Dunnervattnet till väg 339, strax öster om 

Flykälen 
• väg 339 från Flykälen till Krokom 
• väg 340 från Krokom till Tulleråsen 
• väg 677 från Tulleråsen till Änge 
• väg 675 från Änge till Frankrike 
• vägen från Frankrike till Bellinsbodarna 
• kraftledningen från Bellinsbodarna till vägen strax väster om 

Nöjden 
• vägen till Nöjden och vidare norrut till Höberg och fram till 

landsgränsen 

OMRÅDE 2  
Gränsen följer: 

• länsgränsen mot Västerbotten från Norråker till E45 
• E45 söderut från länsgränsen och fram till väg 763 till Fyrås 
• väg 763 från Fyrås till Storhögen  
• väg 770 från Storhögen till Norr-Greningen och vidare fram till 

kraftledningsgatan strax öster om Norr-Greningen 
• kraftledningen söderut till Midskog och vidare till Singsjön 
• väg 726 från Singsjön till Brunflo 
• E45 från Brunflo till Hackås 
• väg 593 från Hackås till Sanne 
• väg 580 från Sanne och över Sannsundsbron 
• strandlinjen från Sannsundsbron söderut, runt halvön förbi Myssjö 

och fram till väg 580 strax öster om Myrviken 
• väg 580 till Myrviken 
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• väg 321 från Myrviken till fram till E14 strax öster om Mattmar 
• E14 från Mattmar till Mörsil 
• väg 666 från Mörsil till Glyttan 
• väg 671 från Glyttan till Kaxås 
• väg 675 från Kaxås till Änge 
• väg 677 från Änge till Tulleråsen 
• väg 340 från Tulleråsen till Krokom 
• väg 339 från Krokom till Flykälen och vidare fram till 

kommungränsen 
• kommungränsen strax öster om Flykälen och norrut till 

Dunnervattnet 
• Munsvattenvägen från kommungränsen och till Bågede 
• väg 342 från Bågede till fram till väg 814, strax öster om Lidsjöberg 
• väg 814 fram till Granön 
• väg 1002 från Granön till Norråker 
• väg 998 från Norråker och norrut fram till länsgränsen mot 

Västerbotten 

OMRÅDE 3 
Gränsen följer: 

• E45 från länsgränsen mot Västerbotten, strax söder om Fågelsta och 
söderut förbi Hammerdal 

• väg 764 från E45 till Ede 
• väg 344 från Ede till Edefors 
• väg 837 från Edefors förbi Görvik och fram till länsgränsen 
• länsgränsen från Kängsjön och norrut tillbaka till där gränsen korsar 

E45 söder om Fågelsta 

OMRÅDE 4 
Gränsen följer: 

• väg 666 från Mörsil till Glyttan 
• väg 671 från Glyttan till Kaxås 
• väg 675 från Kaxås till Frankrike 
• vägen från Frankrike till Bellinsbodarna 
• kraftledningen från Bellinsbodarna till vägen strax väster om 

Nöjden 
• vägen till Nöjden och vidare norrut till Höberg och fram till 

landsgränsen 
• landsgränsen strax öster om Höbergsfjället och vidare ner till där 

landsgränsen korsar E45 strax väster om Storlien 
• E14 från landsgränsen till Mörsil 
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OMRÅDE 5 
Gränsen följer: 

• väg 763 från Fyrås till Storhögen 
• väg 770 från Storhögen till Norr-Greningen och vidare fram till 

kraftledningsgatan strax öster om Norr-Greningen 
• kraftledningen söderut till Midskog och vidare till Singsjön 
• väg 726 från Singsjön till Brunflo 
• E14 från Brunflo fram till där E14 korsar länsgränsen mot 

Västernorrland 
• länsgränsen nordöst och upp mot Görvik 
• väg 837 från länsgränsen till Edefors 
• väg 344 från Edefors till Ede 
• väg 764 från Ede ut till E45 
• E45 fram till väg 763 mot Fyrås 

OMRÅDE 6  
Gränsen följer: 

• Väg 834 från Persåsen till väg 535 väster om Börtnan 
• Väg 535 västerut till Kläppen 
• Skoterleden från Kläppen till Helags fjällstation 
• Vinterled från Helags fjällstation via Ekorrpasset till landsgränsen 
• Landsgränsen till E14 
• E14 fram till väg 321 
• Väg 321 fram till väg 577 vid Kövra 
• Väg 577 till väg 575 
• Väg 575 till väg 834 i Persåsen 

OMRÅDE 7 
Gränsen följer: 

• E14 från Brunflo till länsgränsen mot Västernorrland 
• länsgränsen söder ut fram till den korsar väg 84 
• väg 84 från länsgränsen till Älvros 
• väg 84 norrut mot Hedeviken 
• väg 315 österut från Hedeviken och förbi Storhogna 
• väg 316 från Utanbergsvallarna fram till E45 strax söder om Åsarna 
• E45 från väg 316 och upp till Svenstavik 
• väg 321 från Svenstavik till Myrviken 
• väg 580 från Myrviken Myrån 
• strandlinjen från Myrån och längs med halvön förbi Myssjö och 

vidare runt mot Sannsundsbron 
• Sannsundsbron över mot Sanne 
• väg 593 från Sanne till Hackås och ut på E45 
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• E45 från Hackås till Brunflo 

OMRÅDE 8  
Gränsen följer: 

• vinterled Ekorrdörren – Mieskentjahke vindskydd – Helags 
Fjällstation – Kläppen.  

• väg 535 från Kläppen via Ljungdalen och Storsjö till Börtnan 
• väg 834 mellan Börtnan och Persåsen 
• väg 575 mellan Persåsen och Svedje 
• väg 577 mellan Svedje och Kövra 
• väg 321 från Kövra via Vigge och Hoverberg till Svenstavik 
• E45 från Svenstavik förbi Åsarna 
• väg 316 från strax söder om Åsarna, via Klövsjö, till 

Utanbergsvallarna  
• väg 315 från Utanbergsvallarna, via Vemdalen till Hedeviken 
• väg 84 från Hedeviken, via Linsell, till Sveg 
• väg 84 från Sveg, via Älvros, till länssgränsen österut 
• länsgränsen söder om väg 84 till norska gränsen vid Rogen  
• landsgränsen mellan Rogen och Ekorrdörren 
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