w
SVEASKOG

Allmänna regler
Du som jägare ska känna en säkerhet i din vapenhantering, årligen skytteträna samt avlägga de
prov som finns för jakt på de viltarter du avser att jaga. Vi förutsätter att alla jägare på
Sveaskogs marker lever upp till de krav som Sveaskog ställer och är väl förberedda inför den
jakt som ska bedrivas samt lämnar korrekta redovisningar av avskjutningen.
För småviltsjakt gäller att årligen ha genomfört regelbunden träning och övningsskjutning med
hagelvapen på såväl löpande som flygande mål.
Jägare ska kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i
förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts på uppmaning av
Polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal förordnad jakttillsynsman samt tjänsteman
inom Sveaskog.
Jaktider varierar mellan arterna och geografiskt i landet, det är därför viktigt att du kontrollerar
aktuell jakttidtabell för den art du avser jaga. Jägaren håller själv med hund för jakt samt
eventuella eftersök av vilt. Jakten på Sveaskogs marker ska bedrivas enligt de Nordiska
Jägarreglerna, antagna 1987.
De Nordiska Jägarreglerna:
 Var aktsam om viltet och naturen.
 Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
 Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 Gör din del av viltvårdsarbetet.
 Var noga med säkerheten under jakten.
 Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar.
 Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.
Tältning/ jaktcamp inom samma kilometerruta mer än två nätter i följd, liksom uppställning av
tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter är inte tillåtet. I
nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. I
allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara
tältförbud i hela området. Mer information finns på respektive Länsstyrelses hemsida,
www.lst.se.
Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en unik möjlighet för
oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också vara varsamma mot naturen och visa
hänsyn mot både människor och djur. Mer information finns på
www.naturvardsverket.se/allemansratten.
På marker där ren förekommer gäller att upplåtelsen sker med stöd av rennäringslagen. Jakt
ska därför ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen.
Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och
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slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller inte inom
500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det
ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt
att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan
inträffa över hela jaktområdet.
Jakträtten gäller inte inom 1 000 meter från:
– arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen används
– område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
– inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området
– permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus.
Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget
hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om
någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var
bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.
Hund som ofredar ren får inte medföras vid jakt. Vid färd över mark som inte är upplåten ska
hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som
anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande:
– stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel.
– vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.
Överträdelse mot ovan nämnda bestämmelser och allmänna regler kan leda till att jakträtten går
förlorad innevarande år samt att personer kan komma att nekas möjligheten att lösa
småviltskort upp till 5 år.
Rapportering avseende nedlagt högvilt ska ske på www.jaktrapport.se och småvilt på
www.sveaskog.se/fallrapportering senast 3 dagar efter avslutad jakt.
Trevlig jakt önskar Sveaskog!

