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EU-REGLER

EU-REGLER

Fågeldirektivet

Art- och habitatdirektivet

Artikel 5.d – förbud mot att avsiktligen störa fåglar under häcknings- och
uppfödningsperiod, i den mån dessa störningar saknar betydelse för att
uppnå syftet med detta direktiv.

Artikel 12.1.b – förbud mot att avsiktligen störa strikt skyddade arter (bilaga
4a), särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder.

Artikel 7.4 – jaktbara arter får inte jagas under uppfödningssäsongen eller
under häckningens olika stadier. Flyttfåglar får inte jagas under häckningen
eller återvändandet till häckningsplatsen.

Artikel 14 - reglering av perioder samt tillfälliga eller lokala förbud för
insamling av exemplar av arter i bilaga 5.

Artikel 9 – undantag från förbuden bl.a. för att undvika allvarlig skada, m.h.t.
människors hälsa och säkerhet, eller för att under strängt kontrollerade
förhållanden och på selektiv grund tillåta fångst av fåglar i litet antal. Om det
inte finns någon annan lämplig lösning.
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Artikel 16 – undantag från förbuden bl.a. för att undvika allvarlig skada,
m.h.t. överskuggande allmänintresse, eller för att under strängt kontrollerade
förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling av arter i
bilaga 4 i en begränsad mängd. Om det inte finns någon annan lämplig
lösning och det inte försvårar upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus.
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JAKTLAGEN
27 § jaktlagen
”Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande…”

30 § 3 st jaktlagen
Regeringen får föreskriva att jakt med skjutvapen får ske endast under vissa
tider av dygnet.

JAKTFÖRORDNINGEN
2 § - allmänna jakttider anges i bilaga 1. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om
en begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart om det behövs
m.h.t. snö-, is-, eller temperaturförhållanden.
3 § - den särskilda jakttiden för älg bestäms av länsstyrelsen enligt bilaga 2.
Huvudregeln är minst 70 dagar men i ”renskötselområdet” får jakttiden förkortas m.h.t.
renskötseln eller snöförhållandena. Viss del av jakttiden kan länsstyrelsen
föreskriva jakt endast efter vuxen av visst kön eller kalv om det finns särskilda
skäl. Områden som allmänheten brukar använda för friluftsändamål kan undantas
från jakt under söndagar och helgdagar samt dag före söndag och helgdag.
5 § - den särskilda jakttiden för kronhjort anges i bilaga 3. (se även bilaga 1!)
8 § - inom vilthägn gäller inte jakttiderna (men väl hundbestämmelserna).
16 § - regler för användning av hund för jakt- och jaktträning.
19 § - länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att hundar som förföljer vilt inte
får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.
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NÅGRA SPECIELLA FRÅGOR
• Jaktformer begränsas vad gäller kronhind, kronkalv, dovhjort samt
råbock och kid (endast vakt- och smygjakt) i jakttidsbestämmelserna.
Lockjakt, åteljakt, tryckjakt? OK med drevjakt på vildsvin 15 maj?

FRÅGOR?

• Jaktmedel begränsas vad gäller råbock och kid (hagelvapen ej tillåtet
innan 1 oktober enligt NFS 2002:18 § 6).

Ola Wälimaa
ola.walimaa@jagareforbundet.se
O70-3300622
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