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Remiss om ändrade jakttider 2019-01-17 
 

Jägareförbundets grundläggande uppfattning är att viltet är en förnyelsebar naturresurs som ska nyttjas 

genom jakt. Vad gäller jakttider har förbundet ett antal väl etablerade riktlinjer.  

 

Artens biologi sätter ramarna för när det av etiska och produktionsbiologiska skäl är lämpligt att jaga 

en art. Denna period har förbundet fastställt för varje jaktbar viltart i form av en jakttidsram. Ramen 

styr under vilken period en ny jakttid kan föreslås, och ramen ska endast ändras om det biologiska 

underlaget eller den jaktetiska bedömningen ändrats. Jakttiderna bör vara geografiskt enhetliga över 

så stora områden som möjligt. Detta skapar överblick och underlättar jakten ur både informations- och 

utförandesynpunkt. Behovet av enhetlighet ska vägas mot de stora skillnader i klimat som finns inom 

Sverige. Dessa påverkar såväl viltarternas biologi som förutsättningarna för jakt. Jakttiderna bör också 

ha en tidsmässig kontinuitet, det vill säga vara så oförändrade som möjligt över tid. För merparten av 

de jaktbara arterna är det andra faktorer än jakt som styr viltstammarnas utveckling, exempelvis 

förändringar i klimat, livsmiljön och sjukdomar. Det finns därför i regel ingen anledning att ändra 

jakttiderna på grund av normal och kortsiktig variation i viltstammarnas storlek. Mot denna bakgrund 

föreslår förbundet ändringar i en jakttid av följande skäl: 

 

 Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar i viltstammarna. En del av dessa 

hänger samman med en förändrad markanvändning, andra med klimatförändringar. De senare 

kan utöver att de påverkar artens numerär också påverka tidpunkten för reproduktion, samt 

migration mellan sommar- och övervintringsområden. Förbundet bedömer att det i många fall 

är dessa mer långsiktiga förändringar som skapat ett behov av en justering i jakttiden, 

alternativt en kunskapsbrist kring artens biologi som bör tillgodoses genom forskning innan 

man kan besluta om en jakttid kan eller bör ändras. Förbundets jakttidsramar är i huvudsak 

grundade på forskning kring arternas biologi på 1960- och 1970-talet. 

 

 En utökad jakttid kan och bör kunna tillgodoses om jakten bedrivs på ett hållbart sätt. Detta 

gör att man i högre grad kan nyttja arten som förnyelsebar jaktlig resurs. 

 

 Även om jakten för flertalet arter inte är en viktig faktor som styr populationsutvecklingen så 

finns undantag. Dit hör viltarter där jakten står för den huvudsakliga dödligheten, som hos de 

flesta klövviltarterna. Det kan också finnas en målsättning att styra populationsutvecklingen 

hos en art, till exempel för att hantera en skadeproblematik eller genom predatorkontroll. En 

jakttid kan också justeras om en viltarts utveckling påverkar allmänna och enskilda intressen. 

Jaktens syfte kan då vara att minska eller eliminera skador på exempelvis enskild egendom, 

jord- och skogsbruk, hotade eller sårbara viltarter samt ekosystem.  

 

 Förbundets uppfattning är att populationsreglerande jakt i normalfallet ska bedrivas under den 

allmänna jakttiden. Särskilda skyddsjakttider ska undvikas, eftersom de kan bidra till att 

viltarter som är en väsentlig del av den biologiska mångfalden och ekosystemen får en 

skadedjursstämpel.  

 

 

Enskilda medlemmar som vill skicka in förslag till ändrade jakttider kan göra detta via e-post 

jakttidsforslag@jagareforbundet.se. För att förslaget ska behandlas ska medlemsnummer anges. 
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Särskilt angelägna frågeställningar 
 

I arbetet med föreliggande remiss har förbundet identifierat några frågeställningar där vi bedömer att 

det är särskilt angeläget att få in synpunkter innan vi beslutar hur det förbundets slutgiltiga förslag ska 

se ut. Vi ber därför kretsar och länsföreningar att ägna följande punkter en extra tanke i synpunkterna 

på den här remissen: 

 

 Jakttider på dov- och kronhjort. I linje med förbundets tidigare riktlinjer skulle man egentligen 

önska att skyddsjakten på enskilds initiativ på hjortkalv utgår helt, men det bedöms som 

mycket svårt att uppnå. En möjlighet med föreliggande förslag är istället att begränsa jakten 

och differentiera mellan kron- och dovkalv. En begränsad skyddsjakt skulle kunna 

kompenseras med en utökad allmän jakt. Hur ser ni på denna ambitionsnivå? 

 

 Fast startdatum för älgjakten. Synpunkter? 

 

 Ska jakttiderna på älg bestämmas på länsnivå eller nationell nivå? 

 

 Vårjakt på råbock. Detta önskemål har endast inkommit från Jämtlands län. Finns det andra 

län som önskar införa denna jakt? 

 

 Jakt på fågelarter som minskar. Detta gäller rapphönan och en del sjöfågelarter. Hur ser ni på 

symbolvärdet att driva exempelvis en ökad jakttid på dessa arter? Är frågan värd att driva? 

 Senarelagd jaktstart (och jaktslut) på sjöfågel. Synpunkter? 

 

 Skymningsjakt på älg. Synpunkter? 

 

En särskild fråga till (framför allt) Öland/Kalmar:  

 Det inkomna förslaget är att ha samma jakttid på hare som på ”fastlandet”. För skogshare 

finns då två möjliga slutdatum: 28 (29) februari som i Kalmar län, eller 15 februari som i 

Blekinge län (samt Skåne, Halland och Gotland). Ur ett bioklimatiskt perspektiv är Öland mer 

likt regionen där Blekinge ingår, men geografiskt hör man till Kalmar län. Båda alternativen är 

möjliga, men det inkomna förslaget specificerar inte vilket som önskas. Synpunkter?  
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Sammanfattning av förslag till ändrad jakttid 
 

Förslag allmänna jakttider 
  

Art Område Förändring Förslag 

Dovhjort Hela landet Förlängd jakttid (hind, kalv) 1-30 sep smyg- och vaktjakt på kalv  
21 okt-15 nov jakt på hind och kalv  

Hare  
(fält- & skogshare) 

Öland Senare jaktslut 1 sep - 15 feb för fälthare  
1 sep - 15 feb (alt. 28/29 feb) för skogshare 

Kronhjort Utanför 
skötselområde 

Förlängd jakttid på kalv 16 aug - 31 jan kalv utanför skötselområde, 
t.o.m. 30 sep som smyg- och vaktjakt 

Mård Södra området 
(exkl. Gotland) 

Tidigare jaktstart 1 sep - 28 (29) februari 

Rådjur Jämtland, 
Västernorrland 

Införa ny jakttid  
och/eller senare jaktslut 

Jämtland bockjakt 1 maj - 15 juni  
Jämtland och Västernorrland 1 okt - 31 jan 

Vildsvin Hela landet Begränsning i jakttid 16 april - 31 jan (vuxna vildsvin),  
sugga som följs av årsgrisar är fredad hela året 

Älg Hela landet Fast startdatum  Jaktstart 1 sep i norra området 
Jaktstart 10 okt i södra området 

Älg Norra området Senare jaktslut och bibehållet 
brunstuppehåll 

Norrbotten 1-25 sep och 10 okt - 31 dec  
Övriga län 1 - 25 sep och 10 okt - 31 jan 

Grågås Hela landet Senare jaktslut Jaktslut 31 jan, datum för jaktstart varierar 

Gräsand Skåne och Blekinge Senare jaktslut 21 aug - 31 jan 

Morkulla Hela landet Senare jaktslut 21 aug - 31 jan 

Rapphöna Skåne Senare jaktslut 16 sep - 31 nov 

Sjöfågel Kustområdet Senare jaktslut alt. jakttid jakttiden varierar mellan arter 

Snatterand Södra Sverige Införa jakttid 21 aug - 31 dec 

Toppfågeljakt: 
orre och tjäder 

Norra området Senare jaktslut 16 nov - 15 feb (endast tupp) 

Vigg Blekinge läns 
kustområde 

Senare jakttid 1 okt - 28 (29) feb 

    

Förslag skyddsjakt 

Art Område Förändring Förslag 

Dovhjort Hela landet Minskad skyddsjakt,  
kalv 1 juli - 31 aug utgår 

Minskad skyddsjakt som en konsekvens av längre 
allmän jakttid 

Kronhjort Hela landet Minskad skyddsjakt,  
kalv 1 feb - 15 april utgår 

Minskad skyddsjakt som en konsekvens av längre 
allmän jakttid 

Älg Hela landet Minskad skyddsjakt Minska skyddsjakt på älg vid gröda 
    

Art som bör utredas på grund av kunskapsbrist  

Art Område Förändring Förslag 

Bäver Hela landet Ingen ändring Undersök artens biologi m.a.p. klimatförändring 

Rödräv Hela landet Ingen ändring Undersök artens biologi m.a.p.  klimatförändring 

Skogshare Hela landet Ingen ändring Undersök artens biologi m.a.p.  klimatförändring 
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Särskild motivering allmän jakttid 
 

Dovhjort 
 

Förslag: Hela landet. Jakttid på kalv 1 – 30 september införs. Endast smyg- och vaktjakt. 

              Hela landet. Jakttid 21 oktober – 15 november. Hind och kalv. 

 

Förslaget innebär en förlängd och sammanhängande jakttid för kalv från 1 september till 28 (29) 

februari, samt för hind från 1 oktober till 28 (29) februari. Det blir tillåtet att jaga hind och kalv under 

brunsten i hela landet, något som idag är tillåtet i sex län. Förslaget skapar därmed en större geografisk 

enhetlighet i jakttiden. 

 

Dovstammen tillväxer i Sverige vilket ökar möjligheten att nyttja arten som resurs, samtidigt som det 

finns ett ökat behov att reglera stammen. Regleringen bör ske inom ramen för en allmän jakttid. Jakt 

på dov är mest effektiv under hösten, samtidigt som kalvarna då blivit stora nog att utgöra en resurs.  

 

Jakttiden på hjort ändras inte. Av etiska och produktionsmässiga skäl är det viktigare att freda hjortar 

under brunstuppehållet än hind och kalv, eftersom hjortarna exponerar sig mer och kapitala hjortar ska 

ges en möjlighet att reproducera sig en gång till. Därutöver smakar hjortarnas kött illa under brunsten, 

vilket innebär att jakt på dessa djur inte är ett acceptabelt sätt att nyttja viltresursen. Jakttiden för hind 

bör inte omfatta september, eftersom det för denna art finns förhöjd risk att det skulle medföra att en 

hind skjuts bort från kalven. Detta eftersom dovhjorten är grupplevande, vilket gör det svårt att 

urskilja vilka hindar som följs av en kalv. 

 

Hare (skogshare och fälthare) 
 

Förslag: Öland. 1 september – 15 februari för fälthare    

    1 september – 15 februari alt. 28 (29) februari för skogshare 

 

Förslaget innebär att jakttiden för hare på Öland förlängs genom att jaktslutet senareläggs från 31 

januari för båda arterna. Öland får då samma jakttid på fälthare som övriga södra Sverige, samt för 

skogshare samma jakttid som Kalmar (alternativt Blekinge) län. Förslaget skapar en större geografisk 

enhetlighet i jakttiderna, och förbundet kan inte se någon anledning att behålla en separat jakttid för 

Öland.  

 

Kronhjort 
 

Förslag: Utanför kronskötselområden. Jakttid på kalv 16 augusti – 31 januari,  

               t.o.m. 30 september enbart som smyg- och vaktjakt 

 

Förslaget skulle innebära att jakttiden på kalv förlängs, utanför Skåne genom att det nuvarande 

uppehållet från andra måndagen i oktober till 31 december tas bort, i Skåne genom att jaktstarten 

tidigareläggs. Det innebär en geografisk harmonisering av jakttiden i och med att marker utanför 

kronskötselområden får samma jakttid som idag gäller inom kronskötselområden.  

 

Kronstammen är under tillväxt vilket ökar möjligheterna att nyttja arten som resurs, men det skapar 

också behov av att styra stammens utveckling och minska eventuell skadeproblematik. En utökad 

jakttid skulle öka förutsättningarna för detta.  
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Mård 
 

Förslag: Södra området (exkl. Gotland). 1 september – 28 (29) februari 

 

Förslaget innebär att jaktstarten tidigareläggs från 1 november. Det innebär en harmonisering med 

jakttiden i norra Sverige så att mårdjakten inleds samtidigt i hela Sverige (exkl. Gotland där arten är 

fredad). Mården jagas dels för skinnet, dels som en del av viltvården. Det finns inga biologiska skäl till 

att jakten på mård inte ska kunna inledas vid samma tidpunkt i hela landet.  

 

Rådjur 
 

Förslag: Jämtland 1 maj – 15 juni (hornbärande djur) 

              Jämtland och Västernorrland 1 oktober – 31 januari (alla djur) 

 

Det första förslaget innebär att vårjakt på råbock införs i Jämtland. Denna jaktform och jakttid finns 

idag i de angränsande länen Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg. Det andra förslaget innebär 

att jakttiden förlängs i Jämtland och Västernorrland genom att senarelagt jaktslut. De två länen får 

därmed samma jakttid som södra Sverige, inklusive de till Jämtland och Västerbotten angränsande 

länen Dalarna och Gävleborg. Båda förslagen medför en geografisk förskjutning av de nuvarande 

jakttiderna, samtidigt som den geografiska enhetligheten bibehålls.  

 

Rådjuret har etablerat sig i stora delar av norra Sverige sedan mitten av 1950-talet och har en ökande 

trend. Arten gynnas dessutom av ett varmare klimat och förutsättningarna för den kan därför komma 

att förbättras ytterligare, samtidigt som förhållanden med djup snö som förhindrar jakt kan bli mindre 

vanliga. Förbundet anser att det är rimligt att utöka jakttiden i norra Sverige för att i högre grad kunna 

nyttja rådjuret som jaktlig resurs.  

 

Vildsvin 
 

Förslag: Hela landet 16 april – 31 januari (vuxna vildsvin) 

              Hela landet "Sugga som följs av årsgrisar är fredad hela året" 

 

Det första förslaget innebär ett tidigarelagt jaktslut för vuxna vildsvin, från 15 februari till 31 januari. 

Vuxna vildsvin är fredade denna period för att suggan inte ska skjutas från kultingarna under den 

huvudsakliga digivningsperioden. Detta är en grundläggande etisk princip. Så länge kultingarna ligger 

kvar i boet är det svårt att vid praktisk jakt avgöra om en sugga är kultingförande eller ej. Det är även 

svårt att skilja könen åt, vilket gör att alla vuxna vildsvin fredas under perioden. Observationer tyder 

på att suggorna nedkommer tidigare än förr, vilket är rimligt i ett klimatförändringsperspektiv. Det är 

inte ovanligt att kultingar påträffas i januari. Förbundet anser därför att jaktslutet bör tidigareläggas. 

 

Det andra förslaget innebär att fredningen av kultingförande sugga utökas från att omfatta suggor som 

följs av smågrisar (randiga kultingar, d.v.s. upp till ca 4 månaders ålder) till att omfatta suggor som 

följs av årsgrisar (randiga och rödbruna kultingar, d.v.s. upp till ca ett års ålder). Även detta förslag 

har en etisk grund, i och med att det är oklart hur länge kultingarna är beroende av suggan. I praktiken 

bör det inte få några stora konsekvenser för exempelvis möjligheten att reglera vildsvinsstammen, 

eftersom det även idag är praxis att man skjuter årsgrisarna före suggan. I de fall man råkar skjuta 

suggan från kultingarna finns dessutom erfarenheter som tyder på att detta riskerar att öka 

skadeproblematiken, vilket skulle kunna bero på att ett djur med en gruppledande funktion dödas. 
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Älg 
 

Förslag: Norrbotten 1 – 25 september, 10 oktober – 31 december          
              Norra området (exkl. Norrbotten) 1 – 25 september, 10 oktober – 31 januari 

              Södra området jaktstart 10 oktober 

 

Förslaget innebär ett fast startdatum för älgjakten. Detta sätts till 1 september i norra området och 10 

oktober i södra området. Det är en ändring från första måndagen i september, respektive andra 

måndagen i oktober. Det innebär att antalet jaktdagar i genomsnitt ökar något kring älgjaktsstart, vilket 

är den tid då de flesta älgarna skjuts. Biologiskt sett är det rimligare med ett fast datum. Förslaget 

innebär också ett senarelagt jaktslut i norra området. I gengäld ska brunstuppehållet bibehållas. Det är 

en viktig etisk princip. Förslaget kan öka måluppfyllnaden i älgförvaltningen inom ramen för en 

allmän jakttid, vilket innebär att skyddsjakt ska användas mer restriktivt.  

 

Grågås 
 

Förslag: Norrbotten 21 augusti – 31 januari 

              Mellersta regionen 31 augusti – 31 januari 

              Södra regionen 11 augusti – 31 januari 

              Gotland 20 juli – 31 januari 

 

Förslaget innebär en senareläggning av jaktslutet från 30 september till i 31 januari i Norrbotten, samt 

för resten av landet en senareläggning med en månad från 31 december till 31 januari. Det skapar en 

längre och geografiskt mer enhetlig jakttid. Som art är grågåsen kraftigt ökande och därmed en resurs 

som kan nyttjas, samtidigt som det finns ett ökat behov att reglera stammen. 

 

Gräsand 
 

Förslag: Skåne, Blekinge och Gotland 21 augusti – 31 januari  

 

Förslaget innebär en förlängd jakttid genom ett senarelagt jaktslut med en månad. En förlängd jakttid 

skulle ge ökat utrymme att nyttja resursen. Klimatförändringar gör att gräsänder i högre grad än 

tidigare är kvar i landet i januari. 

 

Morkulla 
 

Förslag: Hela landet 21 augusti – 31 januari 

 

För denna art skulle man efter jaktstart kunna nyttja jakttidsramens hela längd. Förslaget innebär en 

förlängd jakttid från 31 oktober i Norrland resp. 30 november i resten av landet till sista januari i hela 

landet. 

 

Rapphöna  
 

Förslag: Skåne 16 september – 30 november 

 

Förslaget innebär en förlängning av jakttiden med en månad, genom ett senarelagt jaktslut från 31 

oktober till 30 november.  
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Sjöfågel  
 

Förslag: Kustområdet senarelagt jaktslut med en månad, till 31 januari resp. 28 (29) februari, 

beroende på art 

Alternativ: Senarelagd jakttid med en månad, d.v.s nuvarande längd på jakttiden bibehålls 

 

Erfarenhetsmässigt ankommer sjöfågel numera senare till kusten än förr, vilket innebär att det 

fortfarande är gott om jaktbar fågel kring holmarna vid nuvarande jakttids slut. Eftersom även 

isbildningen senarelagts är skärgården ofta farbar med snurrbåt till slutet av februari. Förändringarna 

kan vara, respektive är, klimatrelaterade. Ett senarelagt jaktslut kan vara ett medel för att fortsatt 

kunna brukar resursen. 

 

Snatterand 
 

Förslag: Södra Sverige införa jakttid 21 augusti – 31 december  

  

Snatteranden har på senare tid uppvisat en ökande populationstrend och skulle därför kunna börja 

nyttjas som resurs. 

 

Toppfågeljakt: orre och tjäder 
 

Förslag: Norra området 16 november – 15 februari (endast tupp) 

 

Förslaget går utanför jakttidsramen, enligt vilket jakten ska sluta senast 31 januari. En tidigare 

utredning av förbundet (2015) tyder emellertid på att jakten skulle gå att förlänga ett par veckor in i 

februari eftersom ramen bedömdes vara onödigt konservativ i ljuset av nyare kunskap.  

 

Vigg 
 

Förslag: Blekinge läns kustområde 1 oktober – 28 (29) februari 

 

Förslaget innebär en månads senareläggning av jakttiden som idag är 1 september – 31 januari, vilket 

bibehåller jakttidens längd. Förslaget är rimligt eftersom viggen häckar sent, vilket innebär att den kan 

ha ungar i september, samtidigt som isläggningen och flytten av vigg från Norrland sker i oktober.  
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Särskild motivering skyddsjakt 

 

Dovhjort 
 

Förslag: Hela landet utom Skåne och Gotlands län. Jakttid på årskalv 1 juli – 31 augusti utgår 

 

Skyddsjakt på hjortkalv infördes 1 januari 2018 och gäller kalv som uppträder vid fält med oskördad 

gröda om det behövs för att förebygga skada. Den nu införda skyddsjakten är problematisk i och med 

att den inte differentierar på kalv av dovhjort och kronhjort, trots att arternas biologi skiljer sig åt. Vad 

gäller dovhjort så föds kalvarna senare än hos andra i Sverige förekommande hjortdjur. De flesta 

kalvarna föds från mitten av juni till mitten av juli. I extremfall kan kalvar födas även i augusti. 

Sommarjakten på dovkalv är därmed en jakt på diande kalvar som torde vara av marginell betydelse 

för skadebilden. 

 

Kronhjort 
 

Förslag: Hela landet utom Skåne och Gotlands län. Jakttid på fjolårskalv 1 februari – 15 april utgår 

 

Skyddsjakt på hjortkalv infördes 1 januari 2018 och gäller kalv som uppträder vid fält med oskördad 

gröda eller skadar skog om det behövs för att förebygga skada. Den nu införda skyddsjakten 

differentierar inte mellan kalv av dovhjort och kronhjort, trots att arternas biologi skiljer sig åt. Vad 

gäller kronhjort så är skyddsjakten på fjolårskalv på våren problematisk i och med att det vid praktisk 

jakt inte går att skilja på årskalv och hind. 

 

Älg 
 

Förslag: Bilaga 4, punkt 2, stryks då den inte fyller någon funktion 

 

Punkten behandlar skyddsjakt på älg vid gröda.  
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Särskild motivering jaktformer 

 

Hundjakt 
 

Förslag: Hela landet. Hundjakt efter klövvilt efter 31 januari utgår 

 Södra Sverige hundanvändning vildsvin från 1 september 

 

Första förslaget innebär att hundjakt efter klövvilt inte längre tillåts i februari. Ett skäl är att denna kan 

vara energimässigt belastande för djuren. I södra Sverige finns dessutom en risk att hundarna tar 

smågrisar. Ser man till den totala avskjutningen av älg sker en väldigt liten del av jakten i februari, 

vilket innebär att förslaget inte bör ha en väsentlig påverkan på måluppfyllnaden. 

 

Förslaget innebär en senareläggning från 1 augusti till 1 september. Det kan vara rimligt i den mån 

vildsvinen skulle kunna utsättas för värmestress i augusti. Arten kan antas vara relativt känslig för 

värmestress på grund av ett tjockt fettlager. 

 

 

Skymningsjakt på älg 
 

Förslag: Älgjakt tillåten till en timme efter solnedgång 

 

Förslaget innebär en timmes mer skymningsjakt på älg, vilket skulle innebära att samma regel gäller 

som för hjort, rådjur och mufflon.   
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Arten bör utredas på grund av kunskapsbrist 
 

Bäver 
 

Förslag: Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger 
 

Förslag har inkommit om att tidigarelägga jaktslutet i norra området från 15 maj till 10 maj. 

Bakgrunden är att jaktslutet ligger i nära anslutning till den tid då bäverns ungar föds. Om bäverns 

reproduktion tidigarelagts på grund av klimatförändring finns en risk att jakten i högre grad omfattar 

högdräktiga honor, eller till och med honor som fött ungar. Bäverjakt genom vakt- eller smygjakt 

utsätter inte djuret för den ansträngning som kan vara ett skäl att undanta dräktighetstiden från jakt 

genom andra jaktformer. Särskilt i norr är det dessutom av praktiska skäl svårt att jaga bäver förrän i 

slutet av jaktsäsongen. Förbundet föreslår att tidsschemat för bäverns reproduktion ska beforskas. 
 

Rödräv 
 

Förslag: Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger 
 

Den nuvarande jakttidsramen för rödräv omfattar 1 augusti – 15 april. Jakttiden börjar 1 augusti i hela 

landet, medan jaktslutet är tidsdifferentierat i fyra regioner, från 28 (29) februari i sydligaste Sverige 

till 15 april i norra Sverige (Älvdalens kommun samt Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och 

Norrbottens län). Detta eftersom rödrävens valpning sker tidigare i södra Sverige. Förbundet anser att 

det råder kunskapsbrist kring rödrävens reproduktionsbiologi under aktuella klimatförutsättningar och 

föreslår att detta ska beforskas. Detta belyses nedan utifrån inkomna förslag till förändringar. 

 

Ett inkommet förslag här att tidigarelägga jaktslutet i norra området, där jakten idag slutar 15 april. 

Den nuvarande jakttiden omfattar ett stort geografiskt område och särskilt i sydliga eller kustnära 

områden är det i ett klimatperspektiv rimligt att det blivit vanligare att rödrävens valpning sker innan 

jakttidens slut. Önskemålet om ett tidigarelagt jaktslut har sin grund i observationer som tyder på 

detta. Samtidigt finns ett behov av att även fortsättningsvis få jaga rödräv så länge som möjligt under 

våren. I vissa områden i fjällkedjan bedrivs rödrävsjakt i naturvårdande syfte för att gynna två hotade 

arter, fjällräv och fjällgås. Rödrävsjakten under den senare delen av jakttiden är viktig, eftersom det är 

då fjällräv och fjällgås etablerar revir och parar sig respektive inleder häckningen.  

 

Ett inkommet förslag gäller södra området (Skåne, Halland, Blekinge) där det finns önskemål om en 

senareläggning av jaktslutet till 15 mars. Även här skulle detta kunna gynna viltvården i och med att 

rödräven är en predator på arter som minskar i jordbrukslandskapet. Det är dock okänt i vilken 

utsträckning en sådan senareläggning skulle innebära ett överlapp med rödrävens reproduktion.  
 

Skogshare 
 

Förslag: Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger 
 

Ett inkommet förslag är att i norra området tidigarelägga jaktstart till 25 augusti, samt senarelägga 

jaktslutet ovan lappmarksgräns till 15 mars. Skogsharen har idag en relativt enhetlig jakttid i hela 

Sverige, med jaktstart 1 september och jaktslut 28 (29) februari i hela landet utom de allra sydligaste 

länen. Även om det i regel är bra med enhetliga jakttider över stora regioner är det sannolikt att 

skogsharens huvudsakliga reproduktionstid inte är samtida från södra till norra Sverige. Skogsharen är 

dessutom en art som är anpassad till ett nordligt klimat, vilket gör att förutsättningarna för arten är 

under förändring. Förbundet anser att det råder kunskapsbrist kring skogsharens reproduktionsbiologi 

under aktuella klimatförutsättningar och föreslår att detta ska beforskas. 
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Jakttidsram ska tas fram 
 

Förbundets har slagit fast att varje jaktbar viltart skall omfattas av en jakttidsram. Ramen bestäms 

utifrån tillgänglig biologisk kunskap, särskilt rörande artens produktionsbiologi, samt en jaktetisk 

bedömning.  

 

Följande arter saknar idag allmän jakttid men bedöms kunna bli föremål för sådan jakt i framtiden, 

alternativt förekommer redan någon form av jakt men förbundet saknar ändå jakttidsram för dessa.  

 

Förbundet ska därmed ta fram en jakttidsram för: 

 

Gråsäl 

Kanin 

Knubbsäl 

Mufflon 

Varg 

Vikare 

Snatterand 

Sångsvan 

Trana  

 

Ny översyn: 

 

Orre 

Tjäder 
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Bilaga 1. Förbundets jakttidsramar i sammanfattning  

 

Svenska Jägareförbundet tog 1975 fram jakttidsramar för samtliga arter som då var föremål för jakt 

enligt bilaga 1 i jaktförordningen. Jakttidsramarna har sedan dess varit ett centralt verktyg i förbundets 

arbete med jakttider. Förbundet har slagit fast följande: 

 

Jakttidsramar 

• Skall finnas för varje jaktbar viltart 

• Ramen anger de gränser inom vilken jakttiden (för allmän jakt) normalt bör sättas med hänsyn till 

- Produktionsbiologiska faktorer 

- Jaktetik 

• Ramen skall endast ändras om det biologiska underlaget eller den jaktetiska bedömningen ändrats 

 

Jakttiden  

• Jakttidens längd och placering inom jakttidsramen skall avvägas med hänsyn till 

- Djurstammarnas aktuella storlek 

- Jaktligt praktiska synpunkter 
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I tabellerna nedan anges jakttidsramarna för däggdjur (ovan) och fågel (nedan). I högra kolumnen 

anges om det finns någon konflikt mellan nuvarande jakttid och ramen. Sammanställningen visar att 

det endast är i några få undantagsfall som en jakttid står i konflikt med jakttidsramen.  

 

 

 


