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Förslag till förbättringar av småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län
Jägareförbundet Mitt Norrland vill härmed lämna förslag till åtgärder för att förenkla och
förbättra småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län.
Jägareförbundet anser att mycket har förbättrats när det kommer till småviltsjakten på
renbetesfjällen i Jämtland de senaste åren, däribland att personer bosatta i Sverige har förtur under
de tre första veckorna samt möjligheten att boka och rapportera jakt på ett och samma ställe och via
webben. Dock anser vi att det fortfarande finns en hel del som kan förbättras inom flera olika
områden och att regeringens intentioner om tre veckors förtur för jägare bosatta i Sverige långt ifrån
uppfylls i Jämtland. Nedan redovisar och motiverar vi våra förslag till förbättringar och lösningar.
Läns-och kommunårskortslösare skall ha förtur och slippa lottning
Många av de jägare som är bofasta i länet är väldigt missnöjda med lottningssystemet. Den främsta
anledningen till det är att det i många fall lett till att jägare från andra delar av landet eller till och
med andra länder fått välja vart de vill jaga före de lokala jägarna. Detta har i sin tur lett till att de
lokala jägarna i vissa fall inte fått möjlighet att jaga i sina ”hemmafjäll” och därför fått söka sig till
områden längre bort och i andra kommuner istället.
Vårt förslag till lösning på dessa problem är att jägare som löst läns-eller kommunårskort i dessa
områden får förtur till bokningen av jakt en eller ett par veckor före dygnskortslösarna. På detta sätt
kanske man även kan slopa systemet med lottning helt då antalet bokningar delas upp och antalet
som bokar samtidigt borde minska. Slopas hela systemet med lottningen skulle även
administrationen hos länsstyrelsen minska vilket skulle betyda att man kan sänka priset och ha
samma pris i hela länet. Behöver man och vill man ändå ha kvar lottningssystemet så kan man lotta
bland de som löser dygnskort.
Mindre, kortare och flexiblare avlysningar för renskötsel och älgjakt
De senaste åren upplever vi en rejäl ökning av antalet avlysningar för renskötsel och älgjakt.
Avlysningarna har i vissa fall omfattat hela samebyar i flera veckor vilket, i många fall, gjort att
jägarnas möjlighet till jakt blivit starkt begränsad.
Jägareförbundet Mitt Norrland har inget emot att områden stängs om det behövs för att kunna
bedriva renskötsel. Däremot är vi kritiska till att man kan stänga i stort sett alla områden inom en
sameby under långa perioder.
På samma sätt är vi kritiska till att man ibland avlyser småviltsjakten i hela eller stora delar av
samebyar på grund av älgjakt. Vi ifrågasätter dels om det är förenligt med lagstiftningen att avlysa
småviltsjakten för älgjakt då vi inte anser att småviltsjakten behöver vara något besvärande intrång
men också av anledningen att vi inte tror att varken älgjakt eller renskötsel bedrivs inom samebyns
samtliga jaktområden samtidigt. Med dagens teknik i form av GPS-halsband på renar och ett
webbaserat bokningssystem för jakten borde det vara möjligt att ha flexiblare avlysningar som
sträcker sig över mindre områden och kortare tid oberoende om det gäller älgjakt eller renskötsel.
På så vis skulle både renskötsel, älgjakt och småviltsjakt kunna ske inom samma sameby men olika
områden under samma tid. Vi önskar att Länsstyrelsen inte beviljar avlysningar över hela samebyar

under långa tidsperioder utan hellre beviljar över så små områden som möjligt under kortare
tidsperioder och att man förlänger och utökar avlysningarna om det skulle behövas.
Vi vill att det alltid skall finnas tillgängliga områden för småviltsjakt inom alla kommuner. Vi önskar
även mer utförliga motiveringar till avlysningarna. Idag står det ofta endast ”avlyst av
rennäringsskäl”. Vi tror att jägarnas förståelse för avlysningarna skulle öka om man vid
avlysningarna var tydligare med varför man måste avlysa jaktområdena. Ökar man förståelsen så
minskar man konflikterna. Vi anser att det borde finnas plats för både renskötsel, älgjakt och
småviltsjakt under samma tid och i en och samma sameby.
Ökad möjlighet till hundträning
Jägareförbundet Mitt Norrland önskar att hundträning tillåts på alla jaktområden under de tider då
hundträning är tillåten enligt jaktförordningen. Vi ser inget hinder till detta eller konflikt med
renskötseln då samebyarna har möjlighet att avlysa områden om det behövs av renskötselskäl.
Redan idag finns det en hel del så kallade hundträningsområden men tyvärr ligger majoriteten av
dessa i de södra delarna av länet. Av totalt 16st hundträningsområden återfinns 15st. söder om E14.
Om man inte vill tillåta hundträning på alla jaktområden önskar vi att man åtminstone öppnar upp
fler områden för hundträning i den norra halvan av länet. Dock inte på bekostnad av jaktområden.
Möjlighet att transportera vapen på skoter
Antal jaktdagar som ägnas åt vinterjakt på fjället är mycket mindre än på hösten. Skillnaden är dock
att dagarna är mycket kortare under denna period. Att då få möjlighet att kunna transportera vapnet
med hjälp av skotern upp på fjället skulle underlätta avsevärt för jägarna och även gynna viltet på
många sätt då bland annat jakttrycket på fågel kan jämnas ut mer mellan områden och då jakt på
rödräv kan bedrivas i större utsträckning och i fler områden än idag vilket skulle gynna fjällräven.
Inom både Norrbotten och Västerbottens län finns det redan idag ett generellt undantag vad gäller
transport av vapen på skoter. Vi finner inte att förhållanden är speciellt annorlunda i Jämtlands län
än vad det är i Norrbotten och Västerbotten och önskar därför att samma undantag kunde göras i
Jämtland.
Under vinterperioden är renarna flyttade till andra betesområden i skogslandet samtidigt som
möjligheten till avlysning av renskötselskäl finns vilket gör att detta inte behöver leda till några
störningar på renskötseln. Då både jakt och skoteråkning måste vara tillåten för att kunna nyttja
detta undantag så borde detta inte leda till någon ökad störning bara för att man fraktar ett vapen
nedpackat i skoterkälke.
Vi önskar att länsstyrelsen ser över nuvarande regler så att småviltsjägare genom generell dispens
medges transportera vapen med skoter i terräng likt gällande regler i Norr- och Västerbotten. Se
nedan för förslag till regler för denna dispens.
 Endast klass 2, 3 och 4 samt hagelvapen får medföras
 Vapnet ska under transporten vara väl nedpackat i pulka, kälke eller liknande
 Vital del skall vara åtskild från vapnet
 Avståndet mellan med bil farbar väg eller annan anslutningsplats och område där jakten ska
bedrivas ska vara minst 5 km.
 Transport får ske en gång per jaktdag. Snöskotern får inte användas för förflyttning mellan
olika jaktområden samma dag.
 Jakt får inte påbörjas närmare fordonet än 500 m
 Skoter får ej användas för att söka efter vilt
Skilj på olika jakttryck
Idag bestäms gränsen för antalet jaktmandagar utifrån inventeringen och tillgången på ripa. Även
om fågeljakten må vara den mest populära och vanligaste jakten på statens mark sett till antalet
jaktmandagar så finns det även jägare som bedriver andra jaktformer efter andra viltslag, inte minst

harjakt. Idag skiljer inte systemet på om jakten bedrivs efter exempelvis ripa, hare, räv eller mård
utan allt jakttryck summeras och när gränsen för antalet jaktmandagar (jakttryck), som är satt
utifrån tillgången på fågel, är nådd så stängs området. Detta gör att jägare som inte jagar fågel
begränsas även fast jakttrycket på de andra arterna inte är högt. Vi önskar att
rapporteringssystemet kunde anpassas så att man kan skilja på jakttryck på olika arter och att
avlysningarna även gäller olika arter.
Lägre pris
Vi anser att kostnaderna för jaktkort bör hållas så låga som möjligt och att 500 kr för ett dygnskort
söder om E14 är oskäligt högt. Vi hoppas att vårt förslag om slopad lottning och förtur i bokningen
för läns- och kommunkortlösare kan anammas och leda till att lottning helt kan slopas. Detta borde i
sin tur göra att priset kan sänkas.
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