
 

 



Du som markägare måste informera eventuella 

jaktgäster om innehållet i denna folder. 

 

JAKTRÄTTSBEVIS 

Vid jakt inom reservatet måste man lösa jakträttsbevis hos 

respektive viltvårdsområde eller hos länsstyrelsen. 

Maximering av antalet jakträttsbevis samt av den avskjutning 

det berättigar till skall ske enligt beslut av delägarna i 

viltvårdsområdet. 

Jakt efter rovfågel inom reservatet är ej tillåten. 

Reservatsföreskrifterna 2019-04-24, A punkt 10 och 11 

 

Blyhagelförbud 

Från 1 januari 2008 får blyhagel inte användas vid jakt på 

våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. 

Vid övrig jakt får blyhagel användas. Jakt med kula av bly är 

tillåtet vid all jakt. 

 



 

HUND 

17 § Jaktförordningen: 

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som 

kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.  

 

 

VAPEN 

NFS 2002:18  

5 § Flerpipiga hagelgevär oavsett system samt enkelpipiga 

hagelgevär med manuell repeter- och enskotts mekanism 

får användas vid jakt. Även hagelgevär med 

halvautomatisk mekanism (gas- eller rekylomladdande) 

eller pumprepeterande mekanism (framstocks 

repeterande) får användas vid jakt, om de är konstruerade 

för, eller ändrats så att de kan laddas med, högst tre 

patroner (en patron i patronläget och två i magasinet). 

 

 



 

    JAKTTIDER PÅ ÄNDER OCH GÄSS 1/7-2022 -- 
       Grågås 11/8 – 31/12 

       Kanadagås 11/8 – 31/12 

       Skyddsjakt på dessa 1/7 – 30/6  

       SKYDDSJAKT (enskildas initiativ)         

       Grågås, kanadagås och vitkindad gås som  

       uppträder i flock om minst fem individer vid fält 

       med individer vid fält med oskördad gröda eller 

       kan utgöra olägenhet för människors hälsa får 

       jagas den 1/7 – 30/6. 

       Trana som uppträder i flock om minst fem individer får  

       skyddsjagas vid fält med oskördad gröda om det behövs 

       för att förebygga skada den 1/8 – 30/9 och 1/4 – 30/5. 

       Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får 

       jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att 

       förebygga skada den 1/10 – 31/3. 

      ÄNDER 

      Gräsand 21/8 – 31/12.  

      Kricka och bläsand 21/8 – 30/11. 

      Knipa, vigg och storskrak 21/8 – 31/1. 

 

      Lämna avskjutningsrapport till ditt vilt- 

      vårdsområde senast 15/7.  

 

 

     Teckningarna är gjorda av Greger Johansson Motala     

      

 

TÅKERNBYGDENS JAKTVÅRDSKRETS 

www.takernjakt.se 

 


