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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i jaktförordningen (1987:905) 

Utfärdad den 6 maj 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)1 

dels att bilaga 1–4 till förordningen ska upphöra att gälla, 

dels att 9, 16, 18, 26, 28 b, 29 och 49 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya bilagor, bilaga 1–4, av följande lydelse. 

9 §2    För jakt med skjutvapen på änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dov-

hjort, kronhjort och rådjur gäller följande begränsningar. 

1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake, vigg, bläs-

gås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås får jagas bara från och med 

en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.  

2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme före solens

uppgång till och med två timmar före solens nedgång. 

3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas bara från och

med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens ned-

gång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som 

smyg- eller vaktjakt. 

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från första stycket. 

Om flera län är berörda prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvud-

delen av marken är belägen. 

Om tillstånd till jakt ges enligt 23 b §, 24 § eller 31 § första stycket, 

prövas dock frågan om undantag från första stycket av den myndighet som 

beslutar om jakten.  

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. 

16 §3    Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 

och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål 

användas av jakträttshavaren eller av en annan person med jakträttshavarens 

medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande: 

1 Förordningen omtryckt 2000:1216. 

Senaste lydelse av 

bilaga 1 2018:639  

bilaga 2 2012:466  

bilaga 3 2012:590  

bilaga 4 2018:639. 
2 Senaste lydelse 2011:188. 
3 Senaste lydelse 2011:188. 
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Hund som 

a) förföljer

björn i hela landet utom 

Norrbottens län väster 

om odlingsgränsen 

den 21 aug.–15 okt. 

björn i Norrbottens län väster 

om odlingsgränsen 

den 21 aug.–30 sept. 

grävling i hela landet den 21 aug.–31 jan. 

järv i hela landet den 1 sept.–30 nov. eller 

den senare tidpunkt då 

jakten har avlysts genom 

beslut 

hjort eller rådjur i hela landet den 1 okt.–31 jan. 

lo i hela landet den 1 feb.–15 mars eller 

den senare tidpunkt då 

jakten har avlysts genom 

beslut 

mink, mårdhund eller 

tvättbjörn 

i hela landet den 1 aug.–15 april 

rödräv i hela landet den 21 aug.–28 (29) feb. 

varg i hela landet den 1 dec.–15 jan. eller 

den senare tidpunkt då 

jakten har avlysts genom 

beslut 

vildsvin i hela landet den 1 aug.–31 jan. 

älg i hela landet den 21 aug.–31 jan. 

övriga däggdjur i hela landet den 21 aug.–28 (29) feb. 

eller den tidigare 

tidpunkt då jakten ska 

vara avslutad 

b) jagar

fågel utan att förfölja vilt i Värmlands län 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län och 

Norrbottens län 

den 16 aug.–30 april 

fågel utan att förfölja vilt i övriga delar av landet den 16 aug.–15 april 

hare, vildkanin eller 

rödräv utan att förfölja 

vilt 

i hela landet den 21 aug.–28 (29) feb. 

c) används vid jakt under

jord på

vildkanin, mårdhund, 

mink, stenmård eller 

tvättbjörn 

i hela landet den 1 juli–30 juni 
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Hund som   

rödräv, skogsmård eller 

grävling 

i hela landet allmän jakt enligt 

bilaga 1 samt skyddsjakt 

enligt bilaga 4 till denna 

förordning 

 

18 §4    En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt ska 

snarast kopplas. 

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet 

med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturför-

hållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.  

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 

16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om dele-

gering enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter 

eller beslut om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta 

om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller 

beslut. 

 

26 §5    För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under 

de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till denna förordning. Vidare 

får sådan jakt bedrivas av personer som avses i 23 § första stycket jaktlagen 

(1987:259) under de tider som anges i punkterna 2 och 3 samt, när det gäller 

vildkanin, punkten 1 i bilaga 4. 

Vid jakt som avses i första stycket får ingrepp även göras i fåglars bon 

och fåglars ägg förstöras. 

Den som jagar med stöd av första eller andra stycket är skyldig att till 

länsstyrelsen lämna de uppgifter om jakten som Naturvårdsverket före-

skriver. Länsstyrelsen är skyldig att årligen lämna dessa uppgifter till Natur-

vårdsverket. 

 

28 b §6    Åtgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på någon annans jaktom-

råde och trots bestämmelserna i 9 §. Inom nationalparker är sådan jakt 

endast tillåten för att förhindra angrepp på ren. 

 

29 §7    Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än 

björn, varg, järv, lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. 

Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara 

med ett fångat eller dödat djur av en art som avses i 33 § första stycket.  

Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars 

boplats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under 

tiden den 1 oktober–30 april får dock bara lämnas om det är absolut nöd-

vändigt för att förhindra allvarliga skador. 

Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots 

att jakt med andra medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, med 

undantag av boplats, förstöras under tiden den 1 maj–30 september. 

 

4 Senaste lydelse 2013:1097. 
5 Senaste lydelse 1995:443. 
6 Senaste lydelse 2009:310. 
7 Senaste lydelse 2009:1265. 
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 Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för 

att sättas ut för jakt får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en 

annan plats för att åter släppas fri. 

Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att 

årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär. 

 

49 §8    Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift. Avgiften är 

400 kronor och gäller för ett jaktår. Skyldigheten gäller inte sådan jakt som 

avses i 28 § eller i punkterna 2–4 i bilaga 4 (skyddsjakt i vissa fall) och inte 

heller sådan jakt som avses i 31 § första stycket (jakt för bl.a. vetenskapliga 

behov) eller 32 § (ringmärkning m.m.). Avgift behöver inte heller betalas av 

den som vid jaktårets början är under arton år och vid samma tidpunkt inte 

har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.  

Den som avser att bedriva sådan licensjakt efter varg, järv eller lo som 

avses i 23 c § ska anmäla det till jaktkortsregistret. Naturvårdsverket får i 

enskilda fall besluta om undantag från anmälningsskyldigheten. 

Viltvårdsfonden förvaltas av Kammarkollegiet. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 

 

På regeringens vägnar 

 

JENNIE NILSSON 

 Maria Wetterling 

 (Näringsdepartementet)   

 

8 Senaste lydelse 2021:11. 
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 Bilaga 1 

Ord och uttryck i bilagan 
 

I denna bilaga avses med  

gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör 

gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters 

bredd räknat från älv- respektive sjöstrand. 

inlandsområde: allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 

500 meter. 

kustområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter 

från sådant vatten. 

 

Allmänna jakttider 
 

Slag av vilt Område Jakttid 

1)   

Fälthare Hela landet den 1 sept.–28 (29) feb. 

Skyddsjakt, se bilaga 4, punkterna 2 och 3. 

2)   

Skogshare Gotlands län 

Hallands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Kronobergs län 

Skåne län 

Södermanlands län 

Västra Götalands län 

Östergötlands län 

den 1 sept.–15 feb. 

 Övriga delar av landet den 1 sept.–28 (29) feb. 

3)   

Bäver Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 1 okt.–15 maj 

 Övriga delar av landet den 1 okt.–10 maj 

4)   

Rödräv Blekinge län 

Skåne län 

Hallands län 

den 1 aug.–28 (29) feb. 

 Värmlands län 

Örebro län 

Dalarnas län utom 

Älvdalens kommun 

Gävleborgs län 

den 1 aug.–31 mars 

 Dalarnas län: Älvdalens 

kommun 

den 1 aug.–15 april 

 Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 1 aug.–15 april 

SFS 2021:334



 

 

6 

 
Slag av vilt Område Jakttid 

 Övriga delar av landet den 1 aug.–15 mars 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 7, 8 och 13. 

5)    

Iller Hela landet den 1 sept.–28 (29) feb. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 13. 

6)    

Skogsmård Värmlands län 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 1 sept.–31 mars 

 Övriga delar av landet den 1 sept.–28 (29) feb. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6 och 13. 

7)   

Grävling Hela landet den 1 aug.–31 jan.  

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 9 och 13. 

8)    

Vildsvin, utom sugga 

som följs av randiga 

eller bruna små 

kultingar 

Hela landet den 1 april–31 jan. 

Vildsvin, årsunge Hela landet den 1 juli–30 juni 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2. 

9)   

Dovhjort – alla djur Hela landet den 1–20 okt. och den 

16 nov.–28 (29) feb. 

Dovhjort – hornbärande 

djur och kalv 

Hela landet den 1–30 sept. endast 

smyg- eller vaktjakt 

Dovhjort – hind och 

kalv 

Hela landet den 21 okt.–15 nov. 

och under perioden den 

1–31 mars endast 

smyg- eller vaktjakt 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17. 

10)   

Kronhjort Skåne län (utanför 

kronhjortsområden) 

den 8 okt.–31 jan. 

Kronhjort årskalv Hela landet utom Skåne 

län (utanför 

kronhjortsskötselområden) 

den 16 aug.–31 jan. 

(under perioden den 

16 aug.–30 sept. endast 

smyg- eller vaktjakt) 

Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 17 och 18. 
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Slag av vilt Område Jakttid 

11)   

Rådjur – hornbärande Hela landet den 16 aug.–30 sept. 

och den 1 maj–15 juni 

endast smyg- eller 

vaktjakt 

Rådjur – kid Hela landet den 1–30 sept. endast 

smyg- eller vaktjakt 

Rådjur Hela landet den 1 okt.–31 jan. 

12)    

Bläsgås Skåne län den 1 okt.–31 jan. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 5. 

13)    

Grågås och kanadagås Hela landet utom 

gränsälvsområdet i 

Norrbottens län 

den 11 aug.–31 jan. 

 Norrbottens län: 

gränsälvsområdet 

den 20 aug. kl. 11:00–

31 jan. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 12.  

14)   

Bläsand, gräsand och 

kricka 

Gotlands län 

Blekinge län 

Skåne län 

den 21 aug.–31 dec.  

 Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län: länet 

utom gränsälvsområdet 

den 25 aug.–30 nov. 

 Norrbottens län: 

gränsälvsområdet 

den 20 aug. kl. 11.00–

30 nov. 

Bläsand och kricka Övriga delar av landet den 21 aug.–30 nov. 

Gräsand Övriga delar av landet den 21 aug.–31 dec. 

15)   

Ejder Gävleborgs län 

Västernorrlands län och 

Västerbottens län: 

inlandsområdena 

Dalarnas län 

Jämtlands län 

Norrbottens län: 

inlandsområdet utom 

gränsälvsområdet 

den 25 aug.–31 jan. 

 Norrbottens län: 

gränsälvsområdet 

den 20 aug. kl. 11.00–

31 jan. 

 Övriga delar av landet: 

inlandsområdena 

den 21 aug.–31 jan. 
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Slag av vilt Område Jakttid 

 Hela landet: kustområdena 

utom gränsälvsområdet 

den 1 sept.–31 jan. 

16)   

Knipa och storskrake Hela landet utom 

gränsälvsområdet i 

Norrbottens län 

den 21 aug.–31 jan. 

 Norrbottens län: 

gränsälvsområdet 

den 20 aug. kl. 11.00–

31 jan. 

17)   

Sjöorre Hela landet den 21 sept.–31 jan. 

18)   

Vigg Hela landet utom 

gränsälvsområdet i 

Norrbottens län  

den 21 aug.–31 jan. 

 Norrbottens län: 

gränsälvsområdet 

den 20 aug. kl. 11:00–

31 jan. 

19)   

Dalripa och fjällripa Dalarnas län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 25 aug.–15 feb. 

20)   

Järpe Norrbottens län 

Västerbottens län 

Jämtlands län 

Västernorrlands län 

Gävleborgs län 

Dalarnas län 

Värmlands län 

den 25 aug.–15 nov. 

21)   

Orre och tjäder Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Blekinge län 

Hallands län 

Västra Götalands län 

den 25 aug.–30 sept.  

 

 Övriga delar av landet 

utom Gotlands län och 

Skåne län   

den 25 aug.–15 nov. 

22)   

Orrtupp och tjädertupp Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Blekinge län 

Hallands län 

Västra Götalands län 

den 1–31 jan.  
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Slag av vilt Område Jakttid 

 Skåne län den 1–15 sept. och den 

1–31 jan. 

 Övriga delar av landet 

utom Gotlands län 

den 16 nov.–15 feb.  

 

23)   

Rapphöna Hela landet  den 16 sept.–30 nov. 

24)   

Fasan Hela landet den 1 okt.–31 jan.  

25)   

Morkulla Hela landet den 11 sept.–31 dec. 

26)   

Fiskmås Hela landet den 11 aug.–28 (29) 

feb. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5. 

27)   

Gråtrut Hela landet den 1 aug.–31 mars 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5. 

28)   

Ringduva Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 1 aug.–31 dec. 

 Övriga delar av landet den 16 aug.–31 dec. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 15. 

29)   

Nötskrika Hela landet den 21 aug.–10 mars  

30)   

Kaja, kråka och skata Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

den 16 juli–30 april 

 Övriga delar av landet den 1 juli–15 april 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.  

31)   

Råka Skåne län 

Hallands län 

den 21 juli–31 jan.  

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.  
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Bilaga 2 

Tider för jakt på älg 
 

Län Kommun Jakttid 

Värmlands län Torsby kommun den 1 sept.–31 jan. 

 
Dalarnas län Malung-Sälens 

kommun, Orsa 

kommun, Rättviks 

kommun, Älvdalens 

kommun och de delar av 

Mora kommun som 

ligger norr om sjön 

Siljan och de delar av 

kommunen som ligger 

norr om väg 45 väster 

om tätorten Mora 

Gävleborgs län Ljusdals kommun, 

Ovanåkers kommun, 

Hudiksvalls kommun 

och Nordanstigs 

kommun 

Västernorrlands län  

Jämtlands län  

Västerbottens län  

Norrbottens län  

Övriga delar av landet  den 8 okt.–31 jan.  

Jaktens starttid 

I ett älgförvaltningsområde där skilda tider gäller för jakttidens början ska den 

länsstyrelse som har inrättat älgförvaltningsområdet besluta vilken dag jakten 

ska börja så att jaktstarten blir densamma i hela älgförvaltningsområdet. 

Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län får besluta att 

jakten ska börja den 1 september i fler delar av länet än vad som anges i första 

stycket om det kan öka möjligheterna att nå beslutade mål inom länet avseende 

skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg. 

Uppehåll i jakttiden 

Om möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på 

skog och trafik orsakade av älg inte försvåras, får länsstyrelsen i län där jakten 

ska börja den 1 september besluta om uppehåll i jakten om en period om högst 

14 dagar under älgens parningstid.  

För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i 

Västerbottens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens 

län ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om 

uppehåll i jakten om det behövs med hänsyn till renskötseln eller 

snöförhållanden. 

Jakten på älgkalv 

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser 

älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som 

den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 10. 
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Bilaga 3 

Tider för jakt på kronhjort 
 

Skåne län, inom kronhjortsområden 

Inom kronhjortsområdena ska länsstyrelsen besluta jakttiden till en eller flera 

perioder under tiden den 8 okt.–31 jan. 

Övriga delar av landet, inom kronhjortsskötselområden 

Kronhjort, hjort den 8 okt.–31 jan. 

Kronhjort, hind och årskalv den 16 aug.–28 (29) feb.  

Under perioden den 16 aug.–30 sept. 

och 1–28 (29) feb. endast smyg- eller 

vaktjakt. 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 17 och 18. 
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Bilaga 4 

Jakt för att förebygga skador av vilt 
 

1)    

Axishjort, bisam, bison, 

frett, guldfläckig 

mangust, mink, 

mufflonfår, mårdhund, 

röd muntjak, sikahjort, 

stenmård, strimmig 

skunk, sumpbäver, 

svartsvansad präriehund, 

tvättbjörn, vildkanin, 

vitsvanshjort och 

wapitihjort 

får jagas för att 

förhindra skador 

orsakade av främmande 

viltarter 

den 1 juli–30 juni. 

 

2)    

Ekorre, grävling, 

hermelin, husmus, iller, 

lämlar, mink, mullvad, 

mård, mårdhund, råttor, 

räv, skogsmöss, sorkar, 

vessla, vildkanin och 

vildsvin 

som kommer in på 

gården eller i trädgården 

och där kan orsaka 

skada eller annan 

olägenhet får jagas 

den 1 juli–30 juni. 

Jakträttshavare får under 

samma tid bedriva jakt 

efter sådana djur samt 

björktrast, fiskmås, 

fälthare, gråsparv, 

gråtrut, havstrut, kaja, 

korp, kråka, näbbmus, 

pilfink, råka, skata, 

skrattmås och tamduva 

1. i en anläggning för att 

där förhindra skada eller 

annan olägenhet 

2. på mark med 

jordbruksgrödor eller 

som används till 

yrkesmässig 

trädgårdsodling om 

djuren där orsakar skada 

på grödor och odling 

3. om jakten sker på 

särskilt uppdrag av den 

eller de kommunala 

nämnder som fullgör 

uppgifter inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

den 1 juli–30 juni. 

3)    

Fälthare får jagas i 

handelsträdgård, 

anläggning för 

yrkesmässig fruktodling 

eller plantskola, om det 

behövs för att förhindra 

skador på träd eller 

trädplantor 

den 1 jan.–15 april. 
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 Fälthare får jagas i 

handelsträdgård, 

anläggning för 

yrkesmässig fruktodling 

eller plantskola om 

anläggningen är 

inhägnad med stängsel 

och grindar på sådant 

sätt att hare hindras att 

komma in eller ut 

den 1 juli–30 juni. 

Vildkanin får jagas i 

handelsträdgård, 

anläggning för 

yrkesmässig fruktodling 

eller plantskola, om det 

behövs för att förhindra 

skador på träd eller 

trädplantor 

den 1 juli–30 juni. 

4)   

Gråsparv och pilfink som orsakar olägenhet 

för människors hälsa 

eller boskaps hälsa i 

ladugårdar, 

livsmedelslager eller 

andra motsvarande 

anläggningar får jagas 

den 1 juli–30 juni. 

5)   

Bläsgås, fiskmås, grågås, 

gråtrut, havstrut, kaja, 

kanadagås, korp, kråka, 

ringduva, skrattmås, 

skata, storskarv, tamduva 

och vitkindad gås 

som uppträder vid 

flygplatser får jagas med 

hänsyn till 

flygsäkerheten 

den 1 juli–30 juni. 

6)   

Grävling som förekommer i 

vilthägn, får jagas om 

det behövs med hänsyn 

till viltvården 

den 1 juli–30 juni. 

Grävling, rödräv och 

skogsmård 

som förekommer 

tillfälligt på ö, holme 

eller skär, får jagas om 

det behövs med hänsyn 

till viltvården 

den 1 juli–30 juni. 

7)   

Rödräv och korp får jagas, om det behövs 

för att skydda ungar av 

tamdjur inom område 

för uppfödning av 

tamdjur och för att 

skydda renkalvar i 

renskötselområdets 

kalvningsland 

den 1 juli–30 juni. 

  

SFS 2021:334



 

 

14 

 8)   

Årsunge av rödräv får jagas, om det behövs 

för att tillgodose 

viltvården 

den 1 juli–30 juni. 

9)   

Årsunge av grävling får jagas, om det behövs 

för att tillgodose 

lantbruket eller 

viltvården 

den 1 juli–30 juni. 

10)   

Årskalv av älg som uppträder vid fält 

med oskördad gröda, får 

jagas om det behövs för 

att förebygga skada, om 

länsstyrelsen inte 

föreskrivit annat 

den 1 aug.–den särskilda 

älgjaktstidens början 

enligt bilaga 2. 

11)   

Sädgås som uppträder i flock 

om minst fem individer 

vid fält med oskördad 

gröda, får jagas i 

Blekinge län och Skåne 

län 

den 21 april–20 feb. 

12)   

Grågås, kanadagås och 

vitkindad gås 

som uppträder i flock 

om minst fem individer 

vid fält med oskördad 

gröda eller kan medföra 

olägenhet för 

människors hälsa, får 

jagas 

 

den 1 juli–30 juni. 

13)   

Grävling, hermelin, iller, 

korp, mård, rödräv och 

vessla 

får jagas inom område 

för viltuppfödning, 

hönsgård eller liknande 

anläggning samt inom 

ett avstånd av 200 meter 

från sådana 

anläggningar, om det 

behövs för att förhindra 

skada inom 

anläggningarna 

den 1 juli–30 juni. 
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 14)   

Koltrast och stare får jagas inom trädgård 

eller annan anläggning 

för yrkesmässig bär- 

eller fruktodling samt 

inom ett avstånd av 

200 meter från sådana 

anläggningar, om det 

behövs för att förhindra 

skada inom 

anläggningarna 

den 1 juli–30 juni. 

15)   

Ringduva som uppträder 

i flock om minst fem 

individer 

och som orsakar skada i 

yrkesmässiga odlingar, 

får jagas i sådana 

odlingar i: 

Dalarnas län, 

Gävleborgs län, 

Västernorrlands län, 

Jämtlands län, 

Västerbottens län och 

Norrbottens län 

den 1 jan.–31 juli. 

 och som orsakar skada i 

yrkesmässiga odlingar, 

får jagas i sådana 

odlingar i: 

övriga delar av landet 

den 1 jan.–15 aug. 

16)   

Fågelbo samt ägg eller 

ungar 

får flyttas om allvarlig 

skada eller olägenhet 

orsakas av att fågel 

byggt bo i ett hus eller 

en gård 

den 1 juli–30 juni. 

17)   

Årskalv av dov- och 

kronhjort 

som uppträder vid fält 

med oskördad gröda, får 

jagas om det behövs för 

att förebygga skada 

den 1 juli–15 april. 

18)   

Årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort 

orsakar stamskada på 

barrträd 

den 1 juli–15 april. 

19)   

Storskarv får jagas för att 

förebygga skada, dock 

inte närmare än 300 

meter från boplats för 

skarv, havsörn eller 

fiskgjuse 

vid fasta och rörliga 

fiskeredskap (inte 

handredskap) samt inom 

ett avstånd av 300 meter 

från sådana redskap 

den 1 aug.–28 (29) feb. 
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  vid fiskodling och 

utsättningsplatser (inom 

sju dygn innan och sju 

dygn efter 

utsättningstillfälle) samt 

inom ett avstånd av 300 

meter från sådana 

områden 

den 1 juli–30 juni. 

 i fredningsområden för 

fisk 

den 1 aug.–28 (29) feb. 

20)   

Trana som uppträder i flock 

om minst fem individer, 

får jagas vid fält med 

oskördad gröda om det 

behövs för att förebygga 

skada 

den 1 aug.–30 sept. och 

den 1 april–30 maj. 

21)   

Sångsvan som uppträder i flock 

om minst fem individer 

får jagas vid fält med 

oskördad gröda om det 

behövs för att förebygga 

skada 

den 1 okt.–31 mars. 
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