
Hemställan om ändring av 49 § 
jaktförordningen (1987:905) 
Bakgrund 

Enligt Svenska Jägareförbundets uppfattning måste landets jägare, för att hantera jakten och 
viltförvaltningen på ett korrekt sätt, vara både välutbildade och praktiskt kunniga. Det är 
därför av största vikt att samlade kunskaper och erfarenheter i största möjliga utsträckning 
förs över till framtidens jägare, det vill säga våra jaktintresserade ungdomar. 
Som förutsättning för innehav av jaktvapen gäller sedan 1985 krav på avlagd jägarexamen. 
Den för jägarexamen avsedda litteraturen ger en god teoretisk kunskap om vilt, jakt och vapen 
och såväl övningsskytte på bana som de praktiska delproven ger grundläggande färdigheter 
vad gäller vapenhantering och skjutskicklighet. Vad som däremot inte kan läras eller inhämtas 
genom att avlägga jägarexamen är praktiska erfarenheter. Dessa kan vinnas endast genom 
deltagande i praktisk jakt tillsammans med erfarna jägare. 
Ett både vanligt och utmärkt sätt att introducera ungdomar i jakten är att låta dem delta i jakt 
under uppsikt. Enligt vapenlagstiftningens bestämmelser får skjutvapen i samband med jakt 
lånas ut till den som fyllt 15 år om vapnet används under långivarens omedelbara uppsikt. Vid 
sådan utlåning gäller inget krav på att låntagaren skall ha avlagt jägarexamen och många 
ungdomar deltar i s.k. uppsiktsjakt såväl före som under tiden de genomgår 
jägarexamensutbildning. Den som bedriver jakt under uppsikt är däremot skyldig att betala 
viltvårdsavgift.  
  
Antalet jaktkortslösare uppgår för närvarande till ca 292 000 stycken och endast strax över 1 
500 av dessa är yngre än 18 år. Det kan förutsättas att huvuddelen av dessa ungdomar betalar 
viltvårdsavgift för att kunna delta i s.k. uppsiktsjakt. Jakt under uppsikt utgör enligt 
Jägareförbundets mening ett så värdefullt och angeläget led i utbildningen av unga jägare att 
ungdomar under 18 år som deltar i sådan jakt bör undantas från skyldigheten att betala 
viltvårdsavgift.  
För enskilt innehav av jaktvapen tillämpas enligt vapenlagstiftningen åldersgränsen 18 år. I 
speciella undantagsfall - främst i samband med utbildning inom jakt och viltvård - kan 
emellertid även den som inte uppnått 18 års ålder meddelas innehavstillstånd för sådana 
vapen. Antalet jaktvapeninnehavare yngre än 18 år torde dock uppgå till endast 
uppskattningsvis 200 - 300 stycken. Denna grupp anses vara så begränsad att den är 
försumbar ur avgiftssynpunkt och en befrielse från skyldigheten bör därmed kunna omfatta 
alla som inte fyllt 18 år. 
Svenska Jägareförbundets årsstämma 2003 har fattat beslut om att inge denna hemställan till 
regeringen. 

Hemställan 

Grundat på vad som anförts ovan hemställer Svenska Jägareförbundet om att regeringen 
ändrar 49 § jaktförordningen på sådant sätt att skyldigheten att betala viltvårdsavgift inte 
omfattar den som är under 18 år.  
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