
Pienriistan metsästyksen yleiset ehdot 

1. Metsästysvuonna 2022/2023 pienriistan metsästysoikeus valtion mailla yli viljelysrajan 
myönnetään Norrbottenin ja Västerbottenin lääneissä sekä Jämtlandin läänin 
porolaiduntuntureilla alkaen 25. elokuuta 2022 noudattaen aikoja ja ehtoja, jotka muuten 
noudattavat Ruotsin metsästyslainsäädäntöä, kuitenkin mukaan lukien seuraavat 
tarkennukset ja poikkeukset. 

2. Pienriistan metsästysajat: 

- 25. elokuuta–15. syyskuuta 2022: metsästys on sallittua vain Ruotsissa vakinaisesti asuville. 

- 16. syyskuuta 2022–15. maaliskuuta 2023: metsästys on sallittua kaikille, joilla on 
metsästyslupa.  

3. Vuorokauden metsästysluvan voi lunastaa hintaan 350 kruunua per vuorokausi Jämtlandin 
läänissä. 275 kruunua vuorokaudessa Västerbottenin ja Norrbottenin lääneissä (paikalliset 
määräykset metsästyksestä ovat voimassa saamenkylissä (paliskunnissa) Tassåsen, 
Handölsdalen ja Mittådalen sekä Ammarnäsin alueella. Vuorokauden metsästysluvan voi 
lunastaa enintään viisi vuorokautta etukäteen ja enintään viideksi peräkkäiseksi 
vuorokaudeksi. Koirankoulutuskortin voi lunastaa. 

4. Ne, jotka asuvat vakituisesti tunturikunnissa, voivat lunastaa kunnan alueella voimassa 
olevan vuosimetsästysluvan pienriistan metsästykseen omassa kunnassa. Jämtlandin 
läänissä maksu on 900 kruunua, Västerbottenin ja Norrbottenin lääneissä 800 kruunua. 
Ne, jotka asuvat vakituisesti Jämtlandin, Västerbottenin ja Norrbottenin lääneissä, voivat 
lunastaa läänin alueella voimassa olevan vuosimetsästysluvan pienriistan metsästykseen 
omassa läänissä. Jämtlandin läänissä maksu on 1 800 kruunua, Västerbottenin ja 
Norrbottenin lääneissä 1 500 kruunua. 
Vuosimetsästysluvan haltijan tulee myyntipaikan tai verkkosovelluksen avulla ilmoittaa, millä 
alueella metsästystä oletetaan harjoitettavan, jotta oikeus metsästykseen tulee voimaan 
(vuosiluvan aktivointi). 

5. Metsästyslupa on henkilökohtainen, ja se on pidettävä mukana metsästyksen ajan, samoin 
kuin valtiollinen metsästyskortti, aselupa ja henkilötodistus. 

Metsästysluvassa on, kun se ostetaan fyysiseltä jälleenmyyjältä, oltava haltijan allekirjoitus, 
jotta lupa olisi voimassa. Myytyjä metsästyslupia ei lunasteta takaisin. 

6. Riistaraportti täytyy rekisteröidä ennen kuin uusi lupa voidaan myöntää. Kuitenkin 
viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun aktivoitu metsästys on päätetty. Lisätietoa on 
sivustolla www.natureit.se 

7. Metsästys on suoritettava sellaisella tavalla, ettei poroelinkeinolle aiheudu merkittävää 
haittaa. Esimerkkejä alueista, joilla merkittävää haittaa voi ilmetä, ovat alueet, joilla poroja 



kootaan, erotetaan ja teurastetaan syksyllä sekä kulkureittien tärkeät kohdat. 
Metsästysoikeus ei ole voimassa 500 metrin matkalla alueesta, jossa on vähintään 25 poroa 
100 x 100 metrin alueella tai pienemmällä alueella. On metsästäjän tehtävä ottaa selvää, 
missä on vaara aiheuttaa häiriötä poronhoidolle, ja jättää metsästämättä sellaisilla alueilla. 
Metsästäjän on otettava huomioon, että häiriöitä voi aiheutua koko metsästysalueella. 

8. Metsästysoikeus ei ole voimassa 1 000 metrin päässä seuraavista: 

- työaitaus, jolla harjoitetaan poronhoitoa tai teurastetaan, kun aitaus on käytössä 

- alue, jolla poroja kootaan, siirretään tai ajetaan 

- aidattu alue lampaita tai muita laiduneläimiä varten, kun eläimet ovat alueella 

- pysyvä asunto, poronvartijantupa tai vapaa-ajanasunto. 

Metsästysoikeutta saa harjoittaa asunnon läheisyydessä vain, jos sitä käyttää vain 
luvanhaltijan oma talous, ja lähellä yksittäistä rakennusta. Metsästysoikeutta yksittäisen 
rakennuksen lähellä ei saa kuitenkaan käyttää, jos joku on rakennuksessa tai sen lähellä. 
Metsästäjän on myös otettava selvää, missä on rakennuksia sekä vältettävä metsästystä 
rakennusten lähellä edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. 

9. Metsästyslupa ei ole voimassa seuraaville: 

- Ansametsästys (riekon ansametsästykselle on erityiset ehdot Norrbottenin ja 
Västerbottenin lääneissä). 
- Ajavan ja seisovan lintukoiran valmentaminen 30. huhtikuuta jälkeen. 
- Enemmän kuin 8 riekkoa ja 3 metsäkanalintua (teeri ja metso) per metsästyspäivä. 

10. Koiraa, joka häiritsee poroja, ei saa ottaa mukaan metsästykseen. Kun kuljetaan yli maan, 
jota ei ole luovutettu käyttöön, koira on pidettävä välittömässä valvonnassa. Kun koiraa 
käytetään metsästykseen, on voimassa poroelinkeinolain § 93 (1971:437) lisäksi seuraava: 

- Ajavaa tai seisovaa koiraa saa käyttää linnunmetsästyksessä. 
- Havumetsäalueella metsästettäessä saa käyttää kaikkia sopivan tyyppisiä metsästyskoiria.  

11. Metsästys riistan myymiseksi ei ole sallittua. 

Riekon talvimetsästyksessä (tammikuu-maaliskuu) luodikolla saa turvallisuussyistä käyttää 
vain 3. ja 4. luokan luodikkoa. 

12. Maa-alue, joka on poikkeus metsästyksestä, sekä muut mahdolliset paikalliset 
määräykset selviävät kartasta, joka pitää saada metsästysluvan mukana. Metsästäjän on 
otettava selvää tarkoista alueista, joilla metsästystä on rajoitettu, sekä turvallisuussyistä 
huomioitava, että hirvenmetsästys voi olla meneillään samanaikaisesti. 



13. Lääninhallitus pidättää itsellään oikeuden kieltää metsästyksen tietyllä alueella 
poronhoidolle aiheutuvien häiriöiden estämiseksi sekä rajoittaakseen metsästäjien määrää 
tietyillä alueilla, jotta metsästysrasitusta sopeutettaisiin hyvän metsästyksen ja riistanhoidon 
ym. mukaiseksi. Metsästys kielletyillä alueilla ei ole sallittua. 

Kun metsästyksen enimmäisrasitus metsästysalueella on saavutettu, voivat vain kunnan 
alueella voimassa olevan vuosimetsästysluvan haltijat jatkaa metsästystä sekä järjestettyjä 
koirakokeita voidaan harjoittaa. Läänin alueella voimassa olevan vuosimetsästysluvan 
haltijoita koskevat samat kiellot kuin vuorokauden voimassa olevan luvan haltijoita. 

14. Poroelinkeinolain § 94 (SFS 1971:437) mukaan sakkoihin tuomitaan se, joka tahallaan tai 
tuottamuksellisesti: 

- Sulkee kiinteän tai muuten voimassa olevan porojen kulkureitin tai ryhtyy reitillä tai sen 
varrella sellaisiin toimiin, että kulku sillä huomattavasti vaikeutuu. 

- Säikyttää tai muulla tavalla häiritsee poroja, jotka ovat alueella, jolla poronhoito silloin on 
sallittua. 

- Luvattomasti ajaa poroja pois alueelta, jolla poronhoito silloin on sallittua, tai estää poroja 
laiduntamasta sellaisella alueella. 

15. Yöpyminen maastossa on jokamiehenoikeuden mukaista. Jos halutaan hyödyntää 
metsästysleiriä, joka määritellään yhdeksi tai useammaksi teltaksi, joiden pohjan pinta-ala 
yhteensä on yli 18 neliömetriä, vaaditaan lääninhallituksen hyväksyntä. Metsästysoikeuden 
voi menettää, jos hyödynnetään metsästysleiriä, jolla ei ole tarvittavaa lupaa. Lisätietoa 
metsästysleireistä on lääninhallituksen verkkosivustolla. 

16. Nuori, joka on alle 18-vuotias ja joka metsästää valvonnan alaisena, ei tarvitse omaa 
metsästyslupaa. 

17. Metsästäjän on poliisimiehen, tullivirkamiehen, lääninhallituksen henkilöstön sekä 
nimitetyn metsästyksenvalvojan kehotuksesta voitava näyttää henkilötodistus, voimassa 
oleva metsästyslupa, valtion metsästyskortti, aselupa ja tarvittaessa maahantuontiasiakirjat 
sekä kaadettu saalis. 

18. Metsästyslupa voidaan välittömästi perua, jos yleisiä ehtoja ei noudateta tai muusta 
pätevästä syystä. On myös mahdollista menettää mahdollisuus lunastaa uusi metsästyslupa 
enintään 5 vuodeksi. 


