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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

 

utfärdad den 30 maj 2002.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 att 12, 15, 23, 31, 34 och 52 b §§ jaktförord-
ningen (1987:905)

 

2

 

 samt bilaga 1, 2 och 4 till förordningen skall ha följande
lydelse.

 

12 §    

 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om
1. tillstånd, kunskapskrav eller andra villkor för användande av fångstred-

skap,
2. vittjande av fångstredskap,
3. befogenhet för länsstyrelsen att i det enskilda fallet ge tillstånd till an-

vändande av vissa fångstredskap.

 

15 §

 

3

 

    

 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna för-
ordning.

Naturvårdsverket får i föreskrifter eller i beslut i det enskilda fallet medge
undantag från kravet i 12 a § att fångat vilt omedelbart skall avlivas eller
återges friheten.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från
1. förbudet i 10 § andra stycket att använda vissa jaktmedel och metoder,
2. kravet i 11 § att fångstredskap skall vara av godkänd typ,
3. förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt

14 §, om det är fråga om jakt som avses i 27 § eller i 31 § första stycket.

 

23 §    

 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter medge
undantag från 22 § första stycket, om det behövs för renskötseln eller om det
annars finns särskilda skäl.

 

31 §

 

4

 

    

 

Även om jakt annars inte är tillåten får genom föreskrifter eller be-
slut i det enskilda fallet

 

1

 

Jfr rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, Celex 31992L0043), senast ändrat
genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42, Celex 31997L0062), och
rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L
103, 25.4.1979, s. 1, Celex 31979L0409), senast ändrat genom direktiv 97/49/EG
(EGT L 223, 13.8.1997, s. 9, Celex 31997L0049).
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Förordningen omtryckt 2000:1216.
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Senaste lydelse 2001:451.
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Senaste lydelse 2001:451.

SFS 2002:551
Utkom från trycket
den 11 juni 2002
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SFS 2002:551

 

1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings- el-
ler utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art eller
för den uppfödning som krävs för detta,

2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur un-
der strängt kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose vilt-
förvaltningen.

En förutsättning för att jakt enligt första stycket skall kunna tillåtas är att
det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess natur-
liga utbredningsområde. Tillstånd enligt första stycket 2 får inte avse arter
som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats med N
eller n.

Länsstyrelsen skall årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om
medgivna tillstånd som verket begär.

 

34 §    

 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om eftersök och tillvarata-
gande av sådant vilt som tillfaller staten och som har skadats eller dödats av
annan orsak än påskjutning under legal jakt. 

Om en älg eller hjort har skadats av någon annan orsak än påskjutning och
till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av
jakträttshavaren, om han på sådant sätt som anges i Naturvårdsverkets före-
skrifter har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand
om det.

Inom ett viltvårdsområde där jakt efter älg eller hjort sker gemensamt får
dock viltvårdsområdesföreningen behålla sådant vilt på de villkor som anges
i andra stycket.

Andra och tredje styckena gäller även i fråga om sådana djur som under
fredningstid har avlivats eller fångats enligt 30 §.

 

52 b §    

 

För en vuxen älg som fälls skall jakträttshavaren betala en avgift
som fastställs av länsstyrelsen enligt föreskrifter som meddelas av Natur-
vårdsverket.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om bilaga 2 och i
övrigt den 1 juli 2002.

 På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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Bilaga 1
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Allmänna jakttider
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Senaste lydelse 2001:450.

 

Slag av vilt

 

Område

 

Jakttid

7)
Vildsvin utom sugga
som åtföljs av små-
grisar

Hela landet den 16 april–den 15 feb.

Vildsvin – årsunge Hela landet den 1 juli–den 30 juni

 

13)
Grågås Gotlands län:

huvudön och Fårö
den 20 juli–den 15 sept.

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

den 11 aug.–den 30 sept.
(inlandsområdet) och den
21 aug.–den 30 sept.
(kustområdet) samt dag-
ligen före kl. 11.00 under
tiden den 1 okt.–den 31
okt.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 15 sept.

Norrbottens län:
kustområdet

den 21 aug.–den 15 sept.

Hela landet utom
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

den 11 aug.–den 31 okt.

 

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 14.
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Bilaga 2

 

6

 

Tider för jakt efter älg

Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde:

 

 Den sär-
skilda jakttiden skall, i fråga om licensområden som avses i 33 § andra
stycket och tredje stycket 2 jaktlagen (1987:259) och älgskötselområden, av
länsstyrelsen bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar
minst 70 dagar. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom licensom-
råden som avses i 33 § andra stycket jaktlagen besluta att under viss del av
jakttiden jakt endast får bedrivas efter vuxen älg av visst kön eller efter kalv.
För områden som är belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbot-
tens län ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län
ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län besluta om en
jakttid som understiger 70 dagar om det behövs med hänsyn till renskötseln

16)
Alfågel, sjöorre, knipa
och storskrake

Gävleborgs län och
Västernorrlands län:
inlandsområdena
Västerbottens län:
inlandsområdet
nedanför
odlingsgränsen
Dalarnas län
Jämtlands län: utanför
renbetesfjällen
Norrbottens län:
inlandsområdet
nedanför
odlingsgränsen utom
gränsälvsområdet

den 25 aug.–den 30 nov.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 30 nov.

Gävleborgs,
Västernorrlands och
Västerbottens län
samt Norrbottens län
utom gränsälvsområdet:
kustområdena

den 25 aug.–den 31 jan.

Övriga län:
inlandsområdena

den 21 aug.–den 30 nov.

Övriga delar av landet:
kustområdena

den 21 aug.–den 31 jan.
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eller snöförhållandena. För licensområden som avses i 33 § tredje stycket 1
jaktlagen skall jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen
bestämmer. Områden som allmänheten brukar använda för friluftsändamål
kan undantas från jakt under sön- och helgdag samt dag före sön- och helg-
dag. Beslut om den särskilda jakttiden skall fattas efter hörande av viltvårds-
nämnden. Jakttiden skall ta sin början i:

Jakten efter älg får inte pågå efter den 28 (29) februari.

 

Jakten efter älgkalv: 

 

För jakt som sker utan licens och som endast avser
älgkalv skall jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen
bestämmer. Jakttidens början skall vara densamma som för licensjakten.

 

Skyddsjakt se bilaga 4 punkt 11.

 

Värmlands län:
Torsby kommun

första måndagen i september

Dalarnas län:
Malungs kommun, Orsa kommun,
Rättviks kommun, Älvdalens kom-
mun 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 kom-
mun, Hudiksvalls kommun och Nord-
anstigs kommun

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Övriga delar av landet andra måndagen i oktober
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Bilaga 4
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Jakt för att förebygga skador av vilt
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Senaste lydelse 2001:451.

 

2)
Vildsvin, räv, mårdhund, grävling,
mård, iller, mink, hermelin, vessla,
ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar
(även bisam), lämlar, råttor, skogs-
möss, husmus, kråka, råka, kaja,
skata, tamduva (stadsduva), björk-
trast (snöskata), gråsparv och pilfink
som kommer in på gård eller i en träd-
gård och där kan orsaka skada eller
annan olägenhet får jagas

Jakträttshavare får under samma tid
bedriva jakt efter sådana djur samt
korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och
skrattmås

1. i en anläggning för att där förhin-
dra 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 upp-
drag av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.

den 1 juli–den 30 juni.

 

15)
Om det behövs för att förebygga
skada, får kanadagås som uppträder
vid fält med oskördad gröda eller som
orsakar sanitär olägenhet jagas den 1 juli–den 30 juni.

16)
Rödräv, grävling, hermelin, vessla,
iller och mård får jagas inom område
för viltuppfödning, hönsgård eller lik-
nande anläggning samt inom ett
avstånd av 200 meter från sådana
anläggningar, om det behövs för att
förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli–den 30 juni.
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17)
Koltrast och stare får jagas inom träd-
gård eller annan anläggning för yrkes-
mässig bär- eller fruktodling samt
inom ett avstånd av 200 meter från
sådana anläggningar, om det behövs
för att förhindra skada inom anlägg-
ningarna den 1 juli–den 30 sept.

18)
Ringduva som uppträder i flock och
som orsakar skada i yrkesmässiga
odlingar får jagas i sådana odlingar i:

Blekinge, Skåne och Hallands län den 1 mars–den 31 aug.

Värmlands, Örebro, Västmanlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorr-
lands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län den 1 maj–den 31 juli.

Övriga delar av landet den 1 maj–den 15 aug.

19)
Orsakas allvarlig skada eller olägen-
het av att en fågel byggt bo i hus eller
gård, får boet samt ägg eller ungar
avlägsnas trots bestämmelserna om
fredning.



 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002


