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Förändrade jakttider för de närmaste 6 åren. 

Dessa förändring av jakttider har nu delgivits alla kretsordföranden som var intresserade, via ett 

digitalt möte där SJF riksjaktvårds konsulent Daniel Ligné, som deltagit vid arbetet med nya eller 

ändrade tider, gick igenom punkt för punkt och art för art.  

Resultatet av detta möte kommer att läggas i en sk. informationsrum öppet för kretsordföranden och 

därmed även styrelserna. Två liknande möten, med annan fokus, är planerade under hösten den 

28/9 och 30/11. 

Processen. 

Uppdrag gavs 2018. 

Efter 4 remissrundor.  (har många tyckt till, 129 organisationer har svarat på remissen. ) 

(Processen kännetecknas alltså av, att det inte längre bara är markägare och jägare som har åsikter, 

utan att i allt högre grad får bidra med fakta)  

Beslut 6/5 2021, (publicerat 8/5)  

( I beslutet lades in av Regeringen att, parterna inom skog och jakt måste göra ett omtag i det sk. 

”Handslaget” från 2016 rörande förhållandet skog och klövvilt.) 

(I beslutet lades in att. Nödvändiga förändringar i beslut kan av regeringen tas, mellan översynerna ) 

Alla får något ”köttben”  

Tack vare detta kom nya element in i bedömningarna där SJF måste använda fakta där 

SJF ställdes inför ett ”Tvåfrontskrig” i samma fråga. 

Fakta har segrat i 9 av 10 gånger. (45 röstningar med och 5 mot SJF) 

Försöket att dela upp jakt och hundträningstider för olika hundtyper stoppades. 

Kopplingen till rödlistan var extremt viktig att slå sönder. 

Röda listor skall inte användas för att bestämma jakttider. 

SJF anser att Regeringen skall besluta om jakttider inte Naturvårdsverket. 

SJF arbetar fortfarande på att skilja jaktfrågor från Naturvårdsverket. 

Den starkt ifrågasatta predatorjakten måste finnas kvar, och blev så. 

Några jakttider har ändrat att nu gälla hela landet. 
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Jakt Förordningen endast ändringar. 

JF - Jakt på dygnet. 

1.Gräsand, Bläsand, Knipa, Kricka, Storskrak ,Vigg, Bläsgås, Grågås, Kanadagås, Sädgås, Vitkindad gås 

får jagas bara en timme före solen uppgång till en timme efter solens nedgång.( LST kan bevilja 

undantag från denna regel) 

3. Varg, Järv, Lo, Älg, Dov, Kron, och Rå får jagas bara från en timme före solens uppgång till en 

timme efter solens nedgång. Under tiden efter solens nedgång, endast som smyg eller vakjakt. 

JF- Hund användning.(Träning och jakt) 

Grävling, jakt i hela landet 21 aug – 31 jan 

Hjort och Rådjur hela landet 1 okt -31 jan 

Rödräv hela landet 21 aug – 28(29) feb 

Älg i hela landet 21 aug – 31 jan. 

JF- Övrigt. 

Fortsatt möjligt förstöra fåglars bon och ägg (av viltvårdsskäl) 

Fortsatt möjligt riva bäverdammar. ( Vid översvämningsrisk ) 

Fortsatt möjligt fånga duvhök( För föflyttning) 

NV får besluta om undantag från anmälningsskyldighet att samla och lämna ut rovdjursskyttar 

Ungdom under 18 år får delta i all jaktverksamhet utan att behöva lösa statligt jaktkort. 

Allmänna jakttider. 

Vildsvin, hela landet 1 april – 31 januari. Utom sugga som åtföljs av randiga eller bruna småkultingar. 

Dovhjort, hela landet 1 okt- 20 okt och 16 nov -28(29) feb. Hornbärande och kalv 1 sep-30 sep endast 

smyg och vakjakt. Hind och kalv hela landet 21 okt-15 nov, under perioden 1- 31 mars endast smyg 

och vakjakt. 

Kronhjort, Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde se Bilaga 3. 

Rådjur, hela landet 1 okt-31 jan 

Rådjur Kid. hela landet  1 -30 sep endast smyg eller vakjakt 

Rådjur Hornbärande hela landet den 16 aug - 30 sep (och 1 maj -15 juni vårjakts områden) endast 

som smyg eller vakjakt. 
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Ripa, BD-län 25 aug- 15 feb. S-län 25 aug- 15 nov. 

Orre och Tjäder, toppjakt, utom I-län 16 nov- 15 feb. 

Rapphöna, hela landet 16 sep- 30 nov. 

Morkulla, hela landet 21 sep- 31 dec.(Krävs fortfarande EU beslut för sommarjakt) 

Fiskmås, hela landet 11 aug-28(29) feb. 

Gråtrut, hela landet 1 aug-31 mars. 

Skyddsjakt. 

Bibehållen jakt på årsunge av Räv och Grävling med hänsyn till viltvården. 

Storskarv får jagas för att förebygga, enligt särskilda regler. 

Trana får jagas om de uppträder i flock om minst 5 individer, för att förebygga skada 1 aug-30 sep. 

och 1 apr- 30 maj. 

Sångsvan får jagas om de uppträder i flock om minst 5 individer, 1 okt-31 mars. 

Framtid. 

Skrivelse ang. jakttiden för Ripa inskickad. 

Jägarexamens materialet skickat till tryckning. 

Nya jakttabeller tryckta, leverans denna månad. 

Beteckningen för att skydda sugga med ”Små randiga eller bruna små kultingar” är olämplig. 

Beteckningen ”Flock” som antal utan avgränsning, olämplig för dessa arter. 

Ex. I en grupp på SVVO fanns Sugga och 7 kultingar varav 5 små randiga, 1 små vit, 2 små vita 

prickiga, 2 fjolingar var bruna och vägde 60 kg, gamla beteckningen för att inte skjuta sugga med 

små grisar var årsungar var faktiskt bättre. 
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