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Beslut
Datum
2021-06-28
Naturvårdsenheten

Diarienummer
613-1748-2021

Samebyarna i Jämtlands län

Beslut om upplåtelse av småviltsjakt med villkor
på renbetesfjäll i Jämtlands län 2021–2022
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 32 § rennäringslagen (1971:437) att upplåta
småviltsjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län jaktsäsongen 2021/2022 med nedan
angivna villkor. Detta beslut ersätter tidigare beslut med diarienummer 613-1748-2021
som fattades 2021-05-31.

Villkor
JAKTTILLSTÅND

För att få jaga småvilt på renbetesfjällen krävs att jakttillstånd löses via
förvaltningssystemet och webbtjänsten NatureIT, www.natureit.se.
VILT SOM FÅR JAGAS

Länsstyrelsen upplåter enbart jakt efter småvilt. Jakten avser det vilt som omfattas av
jaktförordningen (1987:905), bilaga 1, förutom hjort, rådjur, vildsvin och andfåglar. Jakt
efter lodjur ingår inte heller i upplåtelsen.
Vilt som klassas som främmande viltarter och omfattas av jaktförordningen, bilaga 4
punkt 1 får också jagas.
VAPENKLASSER

Vapen får användas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om
jakt och statens vilt (NFS 2002:18). Vid vinterjakt (januari - februari) efter ripa med
kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelad i klass 3 och 4 medföras och
användas. Hagelgevär får alltid användas under jakt efter ripa.
JAKTTIDER

Jakten upplåts från och med 25 augusti respektive år. Från det datumet gäller de i
jaktförordningen (SFS 1987:905) angivna jakttiderna för respektive vilt.
JAKTOMRÅDEN OCH JAKTTRYCK

Statens mark indelas i det antal jaktområden som bedöms lämpligt med hänsyn till
möjligheterna att administrera jakten samt följa upp jakttrycket. Inom samtliga
jaktområden fastställs maximalt antal jaktdygn per km2 (jaktmandagar). Vilken nivå på
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maximalt antal jaktmandagar som ska användas beslutas av Länsstyrelsen och anpassas
efter den populationsutveckling som riporna uppvisar vid den årliga inventeringen.
FÖRTURSREGEL

Jägare som är bosatta i Sverige har företräde till småviltsjakt på renbetesfjäll från och
med 25 augusti till och med den 15 september. Från och med 16 september har alla
jägare möjlighet till småviltsjakt på renbetesfjäll. Jägare som inte är fast boende i
Sverige men kan uppvisa närmare anknytning till Sverige (NAS) kan jaga från och med
25 augusti.
Regler för vad som gäller för att få NAS beviljat samt information om hur du ansöker
finns på Länsstyrelsens hemsida.
KVOTERING

En del samebyar är väldigt populära att jaga inom. Till stor del beror detta på att
jagande turister kommer från södra Sverige och de jaktområden som är kortast
vägsträcka att ta sig till är södra delarna av länets fjällkedja. För att det inte ska bli
trängsel och alltför många jägare per område och dag har Länsstyrelsen i samråd med
berörda samebyar infört begränsande regler. Begränsningen innebär att det tillåts max
fem (5) jägare per område och dag inom samebyarna Handölsdalen, Mittådalen,
Tåssåsen samt Ruvhten Sijte.
Slumpad köpturordning

Under delar av den mest intensiva jaktperioden (25 augusti – 31 augusti) slumpas
köpturordningen genom lottning inom samebyarna, Handölsdalen, Mittådalen och
Tåssåsen. Det innebär att jägarna i förväg måste anmäla intresse för att jaga småvilt
under denna period. Därefter utför Länsstyrelsen en lottning som avgör i vilken
turordning jägarna får boka sin jakt. Efter den 31 augusti upphör jaktupplåtelse via
lottning och alla som har rätt att köpa jakttillstånd kan göra det via NatureIT,
www.natureit.se.
Begränsningen om högst fem jägare per område och dag kvarstår hela säsongen.
Länsstyrelsen kan vid behov avsätta ytterligare samebyar för lottad jakt efter samråd
och överenskommelse med berörd sameby.
Anmälan till slumpad köpturordning

I de samebyar där slumpad köptursordning (lottning) tillämpas sker anmälan via
NatureIT. Anmälan ska ske under perioden 15 april – 30 april.
Jaktledaren anmäler sitt jaktlag med max fem (5) deltagare inklusive jaktledaren. Alla
deltagare måste ha ett konto i NatureIT för att de ska kunna läggas till av jaktledaren.
Kontoinnehavare måste årligen göra en kontroll mot NatureIT att de är bosatta i
Sverige. Detta görs genom att fylla i personnummer och klicka på knappen kontrollera
svensk adress. Om kontrollen mot Folkbokföringsregistret inte gjorts, eller om personen
inte är folkbokförd i Sverige blockeras användaren för att kunna delta i lottningen.
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Jaktledaren får efter att lottning skett ett automatiskt mejl skickat från NatureIT om
erbjudande av köp av jakträtt. Utskicket sker under perioden från början på maj till juni.
Tillgängliga jaktområden visas då på NatureIT. Det finns möjlighet att i samband med
köpet ta bort deltagare om de inte önskar att delta. Det är dock inte möjligt att byta ut
eller lägga till deltagare i efterhand.
Förtursregeln inom områden med slumpad köpturordning

Om du som jägare inte är bosatt i Sverige men ska ansöka om ”Närmare anknytning till
Sverige” (NAS) 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 NAS kan du inte heller anmäla dig eller ditt jaktlag till lottning.
Beviljade ansökningar avseende NAS läggs in i NatureIT under mars månad så att dessa
jägare ska kunna delta i lotteriet av köpturordning.
HUNDANVÄNDNING

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.
HUNDTRÄNING

Hundträning utanför fredningstiden för fjäll- och dalripa är tillåten på särskilt avsatta
hundträningsområden från och med 16 augusti till och med den 20 april.
Hundträning tillåts även i vissa jaktområden under perioden 1 mars – 31 mars. Vilka
områden som avses bestäms i samråd med respektive sameby och visas på NatureIT.
Bokning av hundträning via årstillstånd är ej möjligt. Hunden ska hållas kopplad vid
färd till och från områdena där hundträning ska ske. Hundträning är likställd med jakt
därför är du skyldig att lösa statligt jaktkort.
Observera att hundträning kan komma att avlysas med kort varsel till följd av renarnas
vårflytt till fjällområdena.
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OLIKA TYPER AV JAKTTILLSTÅND

Dygnstillstånd

Medger rätt till jakt under ett dygn inom valt jaktområde och efter vilt som definieras
under rubriken ”Vilt som får jagas”, sidan 1. Tillståndet kan lösas av personer bosatta i
Sverige, eller de som kan visa närmare anknytning till Sverige. Personer bosatta utanför
Sverige kan köpa dygnstillstånd från och med 16 september.
Dygnstillstånd får lösas för högst fem dygn per inköpstillfälle samt tidigast fem dygn
innan jakt påbörjas.
För information om jakttider se sidan 1.
Pris: 350 SEK/dag inom samebyar utan lottning
500 SEK/dag inom samebyar med lottning
Kommunårstillstånd

Medger rätt till jakt inom en specifik kommun och efter vilt som definieras under
rubriken ”Vilt som får jagas”, sidan 1. Tillståndet kan lösas av personer stadigvarande
bosatta inom kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Strömsund eller Åre.
Kommunårstillståndet gäller inom den kommun i vilken personen är stadigvarande
bosatt.
För kommunårstillståndet gäller rätt att jaga inom ett jaktområde efter att området
avlysts på grund av högt jakttryck. Denna möjlighet gäller inte för dygnstillstånd och
länsårstillstånd.
För information om jakttider se sidan 1.
Pris: 900 SEK/tillstånd
Länsårstillstånd

Medger rätt till jakt inom alla jaktområden som är upplåtna inom länet och efter vilt
som definieras under rubriken ”Vilt som får jagas”, sidan 1. Tillståndet kan lösas av
personer stadigvarande bosatta inom Jämtlands län.
För information om jakttider se sidan 1.
Pris: 1 800 SEK/tillstånd
Predatortillstånd (årsvis)

Medger endast rätt till jakt på predatorer samt visst annat vilt i alla jaktområden som är
upplåtna inom respektive sameby. För att få köpa detta tillstånd måste du vara bosatt i
Sverige.
Följande arter får jagas: rödräv, grävling, skogsmård, iller, mink, havstrut, gråtrut,
fiskmås, kråka, kaja, skata, bisam, mårdhund, frett, sumpbäver. För information om
jakttider se sida 1.
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Jakten avser lockjakt eller fällfångst. Hund får ej användas annat än vid spårning av
skadeskjutet vilt och med hunden i söklina.
Mårdfälla av slagtyp samt minkfälla levandefångst får sättas ut med detta tillstånd.
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av fångstredskap (NFS
2018:3) ska följas. Fotsnara för räv är inte tillåten.
Pris: 250 SEK/tillstånd
Dygnstillstånd bäver
Medger enbart rätt till jakt efter bäver inom angivet område.
Pris: 50 SEK/dag
Träningstillstånd för hund inom avsatta hundträningsområden
Medger rätt till hundträning inom specifika hundträningsområden från och med 16
augusti till och med 20 april. Gäller för högst två hundar per tillståndsinnehavare. Vilt
får ej fällas.
Pris: 250 SEK/dag
Träningstillstånd för hund inom jaktområden
Medger rätt till hundträning inom vissa jaktområden från och med 1 mars till och med
31 mars. Gäller för högst två hundar per tillståndsinnehavare. Vilt får ej fällas.
Pris: 100 SEK/dag
Provtillstånd för hund
Medger rätt till hundprovsverksamhet inom de specifika hundträningsområdena från
och med 16 augusti till och med 20 april. Kan enbart bokas av hundklubbar. Vilt får
fällas i nödvändig omfattning vid jaktprov anordnade av SKK organisationen.
Pris: 100 SEK/dag/hund
REGISTRERING OCH AKTIVERING AV TILLSTÅND

Alla jakttillstånd ska i samband med köp registreras på NatureIT.
Årstillstånd för län och kommun ska aktiveras på NatureIT innan jakt påbörjas. I
samband med aktivering av jaktkort anges inom vilket jaktområde jakten avses bedrivas
och antal dagar jakten avses pågå. Genom aktiveringen kan jägaren ta del av viktig
information angående exempelvis avlysningar.
VISSA FÅR JAGA AVGIFTSFRITT

Enligt 5 § rennäringsförordningen (SFS 1993:384) äger fjällägenhetsinnehavare rätt att
jaga avgiftsfritt. Denna rätt ska – vad gäller jakt efter småvilt – gälla som för innehavare
av årstillstånd. Det betyder att tillståndet ska aktiveras på NatureIT innan jakt påbörjas.
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AVLYSNING

Mark som inför jaktsäsongen avlysts från jakt av hänsyn till rennäringen, andra lokala
bestämmelser eller av andra skäl, framgår på NatureIT.
Avlysningar av jakt och hundträning kan också ske under pågående jaktsäsong.
Länsstyrelsen eftersträvar en framförhållning på fem dagar men avlysning kan komma
att ske med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § rennäringsförordningen
föreligger.
Den som köpt jakträtt vid sådana tillfällen återbetalas löst dagkort. Inga andra kostnader
ersätts.
Aktuella avlysningar meddelas på NatureIT och på Länsstyrelsens hemsida. Det åligger
varje jägare att informera sig om belägenheten av sådana områden där restriktioner
föreligger samt beakta det faktum att annan jakt såsom älgjakt kan pågå inom aktuellt
jaktområde. Det åligger dessutom varje jägare att inom det upplåtna området bedriva
jakt eller hundträning på ett sådant sätt att den inte orsakar renskötseln avsevärd
olägenhet.
BAG LIMIT

Av jaktetiska skäl tillämpas ett system med bag limit. Bag limit innebär att högst åtta
(8) ripor och tre (3) skogshöns av arterna tjäder och orre får fällas per dygn och jägare.
För övrigt vilt finns ingen begränsning.
VILTRAPPORT

Jägare ska efter avslutad jakt lämna en viltrapport i NatureIT. Viltrapporten är ett
betydelsefullt underlag för länsstyrelsernas jaktförvaltning. Jägare med dygnstillstånd
ska rapportera uppgifter om jakten inom två veckor efter jaktens avslutning. Jägare med
årstillstånd ska rapportera för respektive aktiverat jakttillfälle senast två veckor efter
avslutat jakttillfälle. Viltrapport ska ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas och
ska lämnas även om inget vilt har fällts. Utebliven viltrapportering kan medföra att jakt
nästkommande jaktår inte medges.
TILLSYN

Jägare ska på uppmaning av tillsynspersonal kunna legitimera sig, uppvisa giltigt
jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall
införseldokumentation samt det vilt som fällts.

Motivering till beslutet
Länsstyrelserna ska enligt rennäringsförordningens (SFS 1993:384) 3 § upplåta rätt till
småviltjakt samt handredskapsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen och på
renbetesfjällen om denna upplåtelse inte innebär olägenhet av betydelse för renskötseln,
eller ett besvärande intrång i samebymedlemmarnas egen rätt till jakt och fiske, eller
inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen.
Upplåtelseavgiften bestäms med stöd av 34 § rennäringslagen (1971:437).
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Reglerna kring småviltsjakten har anpassats i samråd mellan de tre fjällänen utifrån 3 §
rennäringsförordningen. Motsvarande beslut har tagits i Västerbottens och Norrbottens
län.
Enligt 36 § Förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som innehåller uppenbar
felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något
annat liknande förbiseende rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Information
Utöver ovanstående villkor är de bärande tankarna att 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,



möjligheterna att erbjuda god jakt på likartade villkor mellan länen säkras,



den administrativa hanteringen förenklas och enhetligheten i systemet ökar.

Jakträtten gäller inte 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.
Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens
eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte
utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger jägaren att ta
reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående
villkor.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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Delaktiga i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Marita Ljung med naturvårdshandläggare Liv
Ljungström Hagström som föredragande. I den slutliga handläggningen deltog även
länsråd Susanna Löfgren, enhetschef Bitti Jonasson, biträdande enhetschef Göran
Gabling och viltchef Örjan Stefansson.
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning regeringen

Kopia till
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sametinget
Rennäringsdelegationen i Jämtlands län
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Jägareförbundet Mitt Norrland
Jägarnas Riksförbund
Njaarke Sameby
Jovnevaerie Sameby
Ruvhten Sijte
Jijnjevarie Sameby
Tåssåsens Sameby
Raedtievaerie Sameby
Handölsdalens Sameby
Ohredahke Sameby
Mittådalens Sameby
Voernese Sameby
Kall Sameby
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning regeringen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos
regeringen.

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

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen
till att ni överklagar. Sedan är det regeringen 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.

Ert överklagande ska innehålla


vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,



hur ni vill att beslutet ska ändras, samt



varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

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

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

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange
diarienummer 1748-2021.

