
Kalmar läns 
författningssamling

Länsstyrelsen

Föreskrifter om jakt på allmänt vatten 
meddelade av Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län föreskriver med stöd av 12 
§ andra stycket jaktlagen och 47 § jaktförordningen att 
jakt är tillåten på allmänt vatten i den del av Östersjön 
som tillhör Kalmar län samt på de holmar, klippor och 
skär inom länet som inte tillhör någon fastighet.

1§ Föreskriften gäller till och med den 31 december 
2025.

2§ Den som jagar med stöd av detta tillstånd ska ha ett 
giltigt jaktkort.

3§ Detta tillstånd omfattar endast jakt i enlighet med 
gällande jaktlagstiftning eller av myndighet fattade 
beslut om jakt. 

4§ Tillståndet omfattar ej statens vilt eller klövvilt.

5§ Jakten får inte bedrivas i strid mot bestämmelser om 
skydd av områden enligt miljöbalken, såsom 
fågelskyddsområden, sälskyddsområden, nationalparker 
och naturreservat med bestämmelser om jakt.

6§ Jakten får inte ske närmare än 300 m från koloni av 
tärnor, måsar, trutar och sjöfågel under perioden 1 april 
– 10 augusti.

7§ Jakten får inte ske närmare än 300 m från boplats av 
havsörn/berguv/fiskgjuse under perioden 1 februari-10 
augusti. 
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8§ Jakten sker på sådant sätt att övrigt vilt störs i så liten 
utsträckning som möjligt i enlighet med 5§ jaktlagen.

9§ Jakten sker på sådant sätt och under sådana tider att 
allmänheten störs i så liten utsträckning som möjligt.

10§ Jakten utförs på ett jaktetiskt korrekt sätt och 
skadeskjutningar undviks.

11§ Blyammunition får inte användas vid jakt över 
våtmarker eller grunda delar av öppet vatten. Enligt 
Naturvårdsverket klassas djup grundare än 6 m som 
grunda delar av öppet vatten.

12§ Om vilt fälls med blyammunition ansvarar skytten 
för att det görs oåtkomligt för rovfåglar.

13§ Vilt som fälls med stöd av detta beslut ska av skytten 
redovisas på särskilt formulär på Länsstyrelsens 
hemsida. Redovisning ska ske senast två veckor efter att 
vilt fällts.

14 § Med allmänt vatten avses den definition som anges 
i Lagen om gräns mot allmänt vattenområde 1950:595.

Beslutet har fattats av landshövding Peter Sandwall med 
vilthandläggare Mattias Persson som föredragande. 
Enhetschef Martin Unell och enhetschef Fredrik Ustrup 
har deltagit, samt naturskyddshandläggare Helena Lager 
och länsfiskekonsulent Tobias Borger.

Peter Sandwall

Mattias Persson

            


