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Enligt sändlista

Beslut med villkor om upplåtelse av småviltsjakt 
och viss jaktträning med hund på renbetesfjäll i 
Jämtlands län för jaktåret 2022/2023

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upplåta småviltjakt och viss jaktträning med 
hund på renbetesfjällen i Jämtlands län under jaktåret 2022/2023. 

Beslutet omfattas av de villkor som följer. 

Begränsningar i upplåtelsen
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.

Jakträtten gäller heller inte 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. 

Under de perioder och i de jaktområden som finns listade i bilaga 2 
gäller inte upplåtelsen. 

Upplåtelsen förutsätter också att berörda jägare och hundförare är väl 
införstådda med bestämmelserna i 93 och 94 §§ rennäringslagen 
(1971:437) rörande skyldigheten att inte ofreda eller störa renar på 
sådant sätt som beskrivs i nämnda paragrafer. 

Beslut 

Datum
2022-05-09

Diarienummer
613-1163-2022
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Avlysning
Länsstyrelsen har rätt att besluta om upphävande av denna upplåtelse 
genom beslut om avlysning. Avlysningar gäller enskilda jaktområden 
under särskilda tider. Avlysningar kan också innebära att möjligheten till 
löshundsjakt begränsas.

Område som avlysts från jakt av hänsyn till rennäringen, andra lokala 
bestämmelser eller andra skäl, framgår i jaktkarta på NatureIT samt på 
Länsstyrelsens hemsida.

Avlysningar kan också ske under pågående säsong och meddelas i 
normalfallet senast fem dagar innan avlysning börjar gälla. Avlysning 
kan komma att ske med kortare varsel när hinder för upplåtelse 
föreligger. Den som köpt jakträtt vid sådana tillfällen återbetalas löst 
kort. Inga andra kostnader ersätts. 

Aktuella avlysningar meddelas på https://www.natureit.se, 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 jakten på ett sådant sätt att den inte orsakar renskötseln 
olägenhet.

Villkor

Vilt som får jagas
Länsstyrelsen upplåter enbart jakt efter småvilt. Jakten avser det vilt som 
omfattas av jaktförordningens (1987:905) bilaga 1, förutom hjort, rådjur, 
vildsvin och andfåglar. 

Vilt som klassas som främmande viltarter och omfattas av 
jaktförordningens bilaga 4 punkt 1 får också jagas. 

Jakt och jaktträning med hund efter varg, björn, järv och lodjur ingår inte 
i upplåtelsen. 

Bag limit
Av jaktetiska skäl tillämpas ett system med bag limit vilket 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.

https://www.natureit.se/
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Jakttid
Jakten upplåts från och med 25 augusti 2022. Från och med det datumet 
gäller de i jaktförordningen angivna jakttiderna för respektive vilt.

Jaktträning med hund 
Jaktträning med hund är tillåten enligt jaktförordningen inom samtliga 
öppna jaktområden från och med 1 mars till och med den 20 april 2023. 
Bokning sker genom köp av tillstånd för jaktträning med hund, se sidan 
5. Bokning av jaktträning med hund är också möjlig genom kommun- 
och länsårstillstånd. 

Vid jaktträning med hund är du skyldig att lösa statligt jaktkort.

Organiserad jaktträning med hund samt hundprov är inte tillåtet med 
stöd av detta beslut. För sådan verksamhet krävs särskild markupplåtelse 
som kan sökas av hundklubbar anslutna till Svenska Kennelklubben 
(SKK). Information om hur ansökan om detta kan göras finns på 
Länsstyrelsens webbplats. 

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

Årstillstånd för län och kommun samt predatorjakt 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. 

Dygnstillstånd får lösas för högst 5 dygn per inköpstillfälle samt tidigast 
5 dygn innan jakt påbörjas.

Jakttillstånd måste lösas för den jägare som avser att fälla vilt vid 
hundprov. 

Olika typer av jakttillstånd

Dagtillstånd
Medger rätt till jakt under aktiverad jaktdag inom valt jaktområde och 
efter vilt som definieras under rubriken Vilt som får jagas, sidan 2. 
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. 

http://www.natureit.se/
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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 2. Tillståndet kan 
köpas av personer som är fast bosatta inom kommunerna Berg, 
Härjedalen, Krokom, Strömsund eller Åre. Kommunårstillståndet gäller 
inom den kommun i vilken personen är fast bosatt. 

För kommunårstillståndet gäller rätt att jaga inom ett jaktområde efter att 
området avlysts på grund av att området nått första nivå för högt 
jakttryck. Vid uppnått maximalt jakttryck stängs området för all jakt 
utom predatorjakt.  

Fällfångst får bedrivas med detta tillstånd, se särskilda bestämmelser på 
sidan 6. 

Kommunårstillståndet ger rätt till bokning av jaktträning med hund i 
öppna områden från och med 1 mars till och med 20 april 2023. 

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 2. 
Tillståndet kan lösas av personer fast bosatta inom Jämtlands län.

Fällfångst får bedrivas med detta tillstånd, se särskilda bestämmelser på 
sidan 6. 

Länsårstillståndet ger rätt till bokning av jaktträning med hund i öppna 
områden från och med 1 mars till och med 20 april 2023.

Pris: 1 800 SEK/tillstånd

Predatortillstånd (årsvis)
Medger endast rätt till jakt efter predatorer samt visst annat vilt i alla 
jaktområden som är upplåtna. 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 och 
sumpbäver. 
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Jakten avser lockjakt eller fällfångst, se särskilda bestämmelser för 
fällfångst på sidan 6. Hund får inte användas annat än vid spårning av 
skadeskjutet vilt och då med hunden i söklina. 

Predatorkortet ger rätt att jaga inom ett jaktområde även efter att 
området avlysts på grund av högt eller maximalt jakttryck. 

Pris: 250 SEK/tillstånd

Dagtillstånd, bäver
Medger enbart rätt till jakt efter bäver inom angivet område. 

Pris: 50 SEK/dag

Träningstillstånd för hund 
Medger rätt till jaktträning med hund inom valt jaktområde från och med 
1 mars till och med 20 april 2023. Tillståndet löses per dag och gäller för 
högst två hundar per tillståndshavare. Vilt får inte fällas. 

Tillståndet ger inte rätt till jaktträning i områden som avlysts på grund av 
högt eller maximalt jakttryck. 

Pris: 100 SEK/dag

Vissa får jaga avgiftsfritt 
Fjällägenhetsinnehavare äger rätt att jaga avgiftsfritt. Denna rätt ska – 
vad gäller jakt efter småvilt – gälla som för innehavare av årstillstånd. 
Tillståndet ska aktiveras på NatureIT innan jakt påbörjas.

Förtursregel
Jägare som är fast bosatta i Sverige har företräde till småviltjakt på 
renbetesfjäll från och med 25 augusti till och med 15 september, därefter 
har alla jägare möjlighet till jakt. 

Jägare som inte är fast bosatt i Sverige men som kan uppvisa godkänd 
närmare anknytning till Sverige kan jaga från och med 25 augusti. 
Information om närmare anknytning till Sverige samt hur du ansöker 
finns på Länsstyrelsens hemsida. 

Jaktmedel och jaktmetoder

Hundanvändning
Stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel inom alla 
områden. Vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga 
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jakthundar användas under godkänd jakt- och hundträningstid enligt 
jaktförordningen. 

Hunden ska hållas kopplad vid färd till och från områden där jakt och 
jaktträning ska ske. 

Jägaren ansvarar för att hunden inte jagar ren.

Vapen
Vapen får användas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18). 

Vid vinterjakt efter ripa med kulgevär rekommenderar Länsstyrelsen att 
endast kulgevär indelade i klass 3 och 4 används. 

Särskilt om fällfångst
Person som löst kommunårstillstånd, länsårstillstånd eller 
predatortillstånd (årsvis) får bedriva fällfångst i enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om användande av 
fångstredskap (NFS 2018:3). 

Fällor ska utöver vad som anges i NFS 2018:3 också märkas med 
jägarens tillståndsnummer. Jaktdagar ska aktiveras för de dagar då fällan 
sätts ut, vittjas och tas hem. 

Fotsnara för räv är inte tillåten med stöd av detta beslut. 

Snarning av ripa är inte tillåtet med stöd av detta beslut. 

Viltrapport 
Varje enskild jägare ska efter avslutad jakt lämna en viltrapport i 
NatureIT. 

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.
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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.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Länsstyrelsen har sedan 2007 inför varje jaktsäsong beslutat om 
upplåtelse om småviltjakt och jaktträning med hund på renbetesfjällen 
genom beslut liknande detta. 

Enligt 3 § rennäringsförordningen (1993:384) ska rätten till småviltjakt 
av den typ som beskrivs i nämnda paragraf upplåtas om det kan ske i 
enlighet med bestämmelserna i paragrafen. Det innebär bland annat att 
upplåtelsen inte får innebära någon olägenhet av betydelse för 
rennäringen och, enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), ska kunna ske 
utan besvärande intrång i rätten till jakt och fiske enligt 25 § samma lag. 
I 25 § redogörs för rätten till jakt och fiske för enskild samebymedlem.

Beredning inför beslut om upplåtelse 2022/2023
Inför detta beslut om upplåtelse har länets samebyar genom remiss fått 
inkomma med synpunkter rörande förändringar av beslutet jämfört med 
tidigare år, en sammanställning av samebyarnas samt Svenska Samernas 
riksförbund (SSR) inkomna yttranden redovisas i bilaga 3. De planerade 
förändringarna har under beredningen även presenterats för 
rennäringsdelegationen som därigenom haft möjlighet att lämna 
synpunkter.

Villkoren för jakten och jaktträningen har anpassats i samråd mellan de 
tre fjällänen utifrån tillämplig lagstiftning och likartade beslut fattas 
också i Västerbottens och Norrbottens län. I bilaga 4 redovisas de 
gemensamma villkor länen har enats om. 

Under ärendets beredning har också samtal med jägarintresset och länets 
hundklubbar ägt rum. Svenska Jägareförbundet har också inkommit med 
ett yttrande med utgångspunkt i samma underlag som tillhandahållits till 
samebyarna. 

Motivering till beslutet
Beslutet om upplåtelse innebär att renbetesfjäll i Jämtlands län upplåts 
för jakt och viss jaktträning med hund under kommande jakt- och 
jaktträningssäsong och att upplåtelsen omfattas av ett antal villkor. 
Under förutsättning att villkoren följs finner Länsstyrelsen att jakten och 
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jaktträningen inte innebär en olägenhet av betydelse för rennäringen 
eller utgör ett besvärande intrång i samebymedlemmars egen rätt till 
jakt. 

I beslutet framkommer att en hindersprövning av denna upplåtelse kan 
ske. Sådan hindersprövning görs när en sameby ansöker om avlysning 
av ett eller flera jaktområden med anledning av aktiviteter kopplade till 
renskötsel eller samebymedlemmars egen jakt, främst älgjakt. 
Länsstyrelsens uppfattning är att behovet av avlysning endast kan 
bedömas utifrån tydligt angivna skäl i en ansökan som är väl avgränsad i 
tid och rum. Länsstyrelsen bedömer att hindersprövning på detta sätt är 
nödvändigt för att bedöma om upplåtelsen i enskilda områden under 
angivna tidsperioder innebär en avsevärd olägenhet eller olägenhet av 
betydelse för rennäringen eller om den innebär ett besvärande intrång i 
samebymedlemmars egen rätt till jakt enligt gällande lagstiftning.

Organiserad jaktträning med hund och hundprov upplåts inte genom 
denna upplåtelse. Länsstyrelsen menar att sådan verksamhet kan 
upplåtas men att upplåtelsen då ska ske genom en separat 
markupplåtelse, vilken hundklubbar anslutna till SKK kan ansöka om 
hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer att detta medför att 
verksamheten kan fördelas över en större del av länet jämfört med 
tidigare års förfarande.  

Utöver det som ovan angivits är grunden till beslutet och dess villkor att 
jakten ska bedrivas på ett sådant sätt att:

 hänsyn tas till rennäringens behov, jägarnas tillgång till bra 
jaktmarker för en god jaktupplevelse samt de regionala behoven 
av att möjliggöra en hållbar jaktturism,

 jakttrycket regleras så att möjligheterna till en hållbar jakt 
säkerställs, samtidigt som de tillgängliga biotoperna inte 
överutnyttjas, 

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

 den administrativa hanteringen förenklas och enhetligheten i 
systemet ökar.

För att förhindra oavsiktlig fångst av den hotade fjällräven bedömer 
Länsstyrelsen slutligen att det är motiverat att utfärda förbud mot 
användande av fotsnara för rödräv. 

Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av 32 och 34 §§ rennäringslagen (1971:437) 
samt 3, 5 och 7 §§ rennäringsförordningen (1993:384).
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Beslutet tar också hänsyn till bestämmelser i Statens jordbruksverks 
föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens 
mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (SJVFS 2007:52) 
samt Naturvårdsverkets föreskrifter om och allmänna råd om 
användande av fångstredskap (NFS 2018:3).  

Beslutet har också utifrån Länsstyrelsens roll som markförvaltare och i 
enlighet med 7 kap. Jordabalk (1970:994) förenats med villkor som 
bedömts nödvändiga för att upplåtelsen inte ska innebära en avsevärd 
olägenhet eller olägenhet av betydelse för rennäringen eller ett 
besvärande intrång i samebymedlemmars egen rätt till jakt enligt 
gällande lagstiftning.

Information

Jakttryck och begränsande regler
Statens mark indelas i det antal jaktområden som bedöms lämpligt med 
hänsyn till Länsstyrelsens möjlighet att administrera jakten samt följa 
upp jakttrycket. Inom samtliga jaktområden fastställs gräns för jakttryck, 
genom antal jaktdygn per kvadratkilometer (jaktmandagar). Vilken nivå 
för jakttryck som användas bestäms av Länsstyrelsen och anpassas efter 
den populationsutveckling riporna uppvisar vid den årliga inventeringen. 
Alla jaktområden har två gränser för jakttryck; högt respektive maximalt 
jakttryck. När högt jakttryck uppnås stängs områdena för jakt utom för 
de som löst kommunårstillstånd eller tillstånd för predatorjakt. När 
maximalt jakttryck uppnåtts kommer berörda områden att stängas för all 
jakt utom predatorjakt.  

En del samebyar är väldigt populära att jaga inom. För att begränsa 
intrånget och störningen för renskötseln, undvika trängsel och alltför 
många jägare per område och dag har Länsstyrelsen i samråd med 
berörda samebyar infört begränsande regler. Begränsningen innebär att 
max fem (5) jägare per område och dag tillåts inom samebyarna 
Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten sijte.

Lottning och anmälan till lottning
För jakt från och med 25 augusti till och med 31 augusti slumpas 
köpturordningen genom lottning inom samebyarna Handölsdalen, 
Mittådalen och Tåssåsen. Det innebär att jägarna i förväg behövde 
anmäla intresse för att jaga småvilt under den perioden i områden inom 
dessa samebyar.

Intresserade jägare kunde anmäla sig för lottning på NatureIT under 
perioden 15 april – 30 april 2022. Anmälan gav möjlighet till lottning för 
köp av jakt inom samtliga tre samebyar samtidigt. 
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Information om lottningen, anmälan till lottning samt hur det fungerar 
med närmare anknytning till Sverige gällande lottning finns på 
Länsstyrelsens webb. 

Övrig information
Det åligger den enskilde jägaren att tillse att all jakt sker på ett sådant 
sätt att vilt inte utsätts för onödigt lidande och att människor och 
egendom inte utsätts för fara. 

Information om exempelvis jaktcamper, uppsiktsjakt samt ansökan om 
organiserad jaktträning med hund och hundprov finns på Länsstyrelsens 
webb samt, i vissa delar, på NatureIT.

Jakt som inte följer angivna villkor sker utan stöd av detta beslut och i 
strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). 
Straffbestämmelserna för jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag. 

Den som bryter med angivna villkor kan också göra sig skyldig till brott 
mot bestämmelser i rennäringslagen (1971:437). Straffbestämmelserna 
återfinns i 94 § samma lag. 

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Delaktiga i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Marita Ljung med viltchef Olov 
Hallquist som föredragande. I den slutliga handläggningen deltog även 
länsråd Susanna Löfgren.

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning, Regeringen
2. Översikt över avlysta områden
3. Sammanställning av inkomna yttranden från samebyarna samt 

Svenska Samernas Riksförbund
4. Översikt över de gemensamma villkoren för fjällänen

Sändlista
Samebyarna i Jämtlands län inklusive Idre sameby
Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsen Norrbottens län
Sametinget
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Rennäringsdelegationen i Jämtlands län
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
Jägareförbundet Mitt Norrland
Jägarnas Riksförbund

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ni kan överklaga beslutet hos regeringen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos regeringen.

Hur överklagar ni 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.
 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 1163-2022. 
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Bilaga 2, översikt avlysningar med hänsyn till 
samebyarnas egen älgjakt
Observera att ytterligare avlysningar kan komma att ske. Dessa 
förmedlas genom Länsstyrelsens webb samt på NatureIT. 

Sameby Område Kommentar Avlyst under perioden
Tåssåsen TÅ1a Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ1b Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ1c Älgjakt i hela området 15-25 september samt 10-19 oktober
Tåssåsen TÅ2a Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ2b Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ2c Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ2d Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ3a Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ3b Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ4a Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ4b Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ4c Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ5a Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ5b Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ6a Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ6b Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ6c Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ7a Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ7b Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ7c Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ7d Raster 5-25 september
Tåssåsen TÅ8a Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ8b Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ8c Älgjakt i hela området 12-25 september samt 10-16 oktober
Tåssåsen TÅ9a Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ9b Älgjakt i hela området 5-25 september
Tåssåsen TÅ9c Raster 5-25 september
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Handölsdalen HA2c Raster 5-25 september
Handölsdalen HA2b Raster 5-25 september
Handölsdalen HA2d Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA4a Raster 5-25 september
Handölsdalen HA4b Raster 5-25 september
Handölsdalen HA5a Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA5b Raster 5-25 september
Handölsdalen HA9a Raster 5-25 september
Handölsdalen HA9b Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA9c Raster 5-25 september
Handölsdalen HA10a Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA10b Raster 5-25 september
Handölsdalen HA10c Raster 5-25 september
Handölsdalen HA10d Raster 5-25 september
Handölsdalen HA11 Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA12a Älgjakt i hela området 5-25 september
Handölsdalen HA14 Älgjakt i hela området 5-25 september

Sameby Område Kommentar Avlyst under perioden
Mittådalen MI2e Raster 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI4b Raster 9-25 september
Mittådalen MI4c Raster 9-25 september
Mittådalen MI4d Raster 9-25 september
Mittådalen MI4e Raster 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI4h Älgjakt i hela området 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI5a Raster 10-23 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI5b Raster 10-25 september
Mittådalen MI5c Raster 10-23 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI5d Raster 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI6 Raster 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI7a Raster 1-14 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI7b Älgjakt i hela området 1-11 september, 23-25 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI7c Älgjakt i hela området 1-11 september, 23-25 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI7d Älgjakt i hela området 1-11 september, 23-25 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI8 Raster 12-25 september samt 10-16 oktober
Mittådalen MI10 Raster 9-15 september, 19-25 september samt 10-16 oktober

Sameby Område Kommentar Avlyst under perioden
Obestämd sameby ES1 Raster 1-11 september, 23-25 september samt 10-16 oktober
Obestämd sameby ES2 Älgjakt i hela området 5-25 september
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Bilaga 3, sammanställning av inkomna yttranden 
från länets samebyar samt Svenska Samernas 
Riksförbund
Remissunderlaget gick ut till samebyarna 24 februari 2022 och 
svarstiden var fram till och med 4 april.

De samebyar som inkommit med yttrande är:

 Jijnjevaerie sameby
 Jovnevaerie sameby
 Tåssåsens sameby
 Handölsdalens sameby
 Mittådalens sameby

Även Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har inkommit med ett 
yttrande på samma utsända underlag. 

De inkomna yttrandena är samstämmiga och sammanfattas övergripande 
nedan. 

I yttrandena framkommer att det hade varit önskvärt att ärendet hade 
blivit föremål för konsultation. Även om underlaget gick ut innan lagen 
om konsultation trätt i kraft framförs att Länsstyrelsen borde genomfört 
en konsultation. SSR lyfter särskilt att det är viktigt att Länsstyrelsen 
skickar underlag av det aktuella förslaget även till dem. 

Vidare framkommer i yttrandena att samebyarna och SSR anser att 
jakträtten på renbetesfjäll är för samernas uteslutande begagnande och 
utgör en självständig jakträtt som inte är statligt upplåten. I yttrandena 
hänvisas bland annat till Högsta domstolens dom i Girjas-målet.  

Samebyarna och SSR anser inte upplåtelsen är förenlig med 32 § 
rennäringslagen på det sätt upplåtelsen är utformad. 

Det framkommer vidare att såväl samebyarna som SSR ställer sig 
frågande till Länsstyrelsens förfrågan om att inkomma med förslag på tre 
veckor som samebyarna önskar avlysa områden med hänsyn till sin egen 
jakträtt. Avlysning bör inte begränsas i ett antal veckor utan ska ske 
utifrån de behov samebyarna anger. Det kan inte anses rimligt att i 
förhand ange när i tid samebyarna avser att utöva sin egen jakträtt.  
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Samtliga samebyar samt SSR är positiva till möjligheten att bara avlysa 
löshundsjakt, men uttrycker också oro för att möjligheten ska leda till att 
Länsstyrelsen inte stänger all jakt när ett sådant behov finns. 

I yttrandena uppges vidare att man inte vill tillåta hundträning alls under 
perioden 1 mars – 25 augusti med hänvisning till att det är en känslig 
period för renarna. 

Slutligen framkommer att det är önskvärt att Länsstyrelsen i beslutet om 
upplåtelse informerar om 93-94 §§ rennäringslagen och att dessa även 
gäller för jägare på renbetesfjäll. 

Utöver ovanstående har Mittådalens sameby också särskilt uttryckt att de 
upplevt problem med avlysning av jakt- och hundträningsområden och 
att de förutsätter att Länsstyrelsen ska avlysa om samebyarna signalerar 
olägenhet för rennäringen. Samebyn är avslutningsvis positiva till att de 
särskilda hundträningsområdena tas bort.

Tåssåsens sameby har också framfört önskemål om att delavlysa TÅ4b 
under hela jaktåret av renskötselskäl – delar om TÅ4b är viktig 
uppsamlingsplats inför slakt. 

Handölsdalens sameby vill att HA6 ska vara ett förbudsområde som det 
varit tidigare. 
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Bilaga 4, sammanställning av gemensamma 
villkor för Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands 
län
Under inledande delen av 2022 har samverkan rörande de gemensamma 
villkoren för småviltjakt inom fjällänen ägt rum. Länsstyrelserna i 
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har enats om att följande villkor, 
i den mån det är möjligt, ska vara gemensamma för de tre länen:

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av rennäringslagens (1971:473) 32 § att 
upplåtelseverksamheten på kronomark ovanför odlingsgränsen som står 
under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen 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.

Nedan angivna ramvillkor ska gälla för upplåtelse av småviltjakt på 
kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara 
disposition och på renbetesfjällen.

Gemensamma ramvillkor för småviltjakten i fjällänen
Alla som har rätt till upplåtelse har möjlighet att köpa dygnstillstånd för 
jakten. Dygnstillståndet gäller inom angivet jaktområde. Vid 
inköpstillfället ska jägaren ange inom vilka jaktområden jakten ska 
bedrivas respektive dygn. Dygnstillstånd får lösas för högst 5 dygn per 
inköpstillfälle samt tidigast 5 dygn innan jakt påbörjas. 
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För personer fast bosatta inom kommunerna Kiruna, Gällivare, 
Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, 
Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen upplåtes 
kommunårstillstånd för småviltjakt. Kommunårstillståndet gäller inom 
den kommun i vilken personen är fast bosatt. 

För personer fast bosatt inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 
län upplåtes länsårstillstånd för småviltjakt. Länsårstillståndet gäller 
inom det län i vilket personen är fast bosatt. 

Årstillstånd för län och kommun ska aktiveras https://www.natureit.se 
innan jakt påbörjas. Härvid anges inom vilket jaktområde jakten avses 
bedrivas och antal dagar jakten avses pågå. Genom aktiveringen kan 
jägaren ta del av viktig information angående avlysningar och om var 
övrig småviltjakt eller älgjakt eventuellt bedrivs.

Områden som upplåts för jakt indelas i det antal jaktområden som 
bedöms lämpligt med hänsyn till möjligheterna att följa upp jakttrycket. 
Inom varje jaktområde fastställs ett högsta tillåtna jakttryck beräknat på 
antal jaktdygn per km2. 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. 
Särskilda länsvisa undantag från detta villkor kan förekomma.

Jaktområden kan undantas från jakt genom så kallad avlysning. 
Förekommande avlysningar sker med stöd av 5 § Jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 1993:95 senast ändrad 2007:52). Område som 
avlysts från jakt av hänsyn till rennäringen, andra lokala bestämmelser 
eller andra skäl, framgår av jaktkarta som medföljer vid köp av 
jakttillstånd och på respektive länsstyrelses hemsida. Avlysningar kan 
också ske under pågående jaktsäsong och meddelas i normalfallet senast 
fem dagar innan avlysning börjar gälla. Avlysning kan komma att ske 
med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § 
rennäringsförordningen föreligger. Aktuella avlysningar meddelas på 
https://www.natureit.se, eller på respektive länsstyrelses 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 jakten på 
ett sådant sätt att den inte orsakar renskötseln avsevärd olägenhet. 

De i jaktförordningen (SFS 1987:905), bilaga 1, angivna allmänna 
jakttiderna ska gälla efter att småviltsjakten startat den 25 augusti. Den 

https://www.natureit.se/
https://www.natureit.se/
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jakt som avses är jakt efter småvilt enligt definition enligt samma 
förordning med de länsvisa undantag som anges under särskilda villkor.

Jägare som är bosatta i Sverige har företräde till småviltsjakt på områden 
som upplåts för jakt 25 augusti till den 15 september. Från 16 september 
har alla jägare möjlighet till småviltsjakt på områden som upplåts för 
jakt. Jägare som inte är fast boende i Sverige men kan uppvisa närmare 
anknytning till Sverige kan jaga från 25 augusti.

Alla jakttillstånd ska i samband med köp registreras i en särskilt 
utformad webbapplikation https://www.natureit.se/sv antingen genom att 
jägare själv köper jakttillstånd över internet eller genom godkända 
återförsäljare. 

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. 

Gällande allemansrättsliga regler ska tillämpas i samband småviltjakten. 
För jaktcamper gäller särskilda länsvisa regler. 

Jägare ska lämna viltrapport. Viltrapporten är ett betydelsefullt 
underlag för länsstyrelsens 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. Utebliven 
viltrapportering kan medföra att jakt nästkommande jaktår inte medges.

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

Överträdelser av villkor i upplåtelsen, som de anges på bilaga till 
jakttillståndet, kan leda till sanktioner.

https://www.natureit.se/sv
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