Allmänna regler

General rules

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.

As a hunter, you must feel sure about handling
your weapon: you must practise shooting at least
once a year, and take the tests that apply for the
game you intend to hunt. We take it for granted
that all hunters on Sveaskog land comply with the
demands that Sveaskog makes and are well
prepared for the hunting that is to be carried out,
and that they submit correct bag reports.

För småviltsjakt gäller att årligen ha genomfört
regelbunden träning och övningsskjutning med
hagelvapen på såväl löpande som flygande mål.

As regards small game hunting, regular training
must be done every year and target shooting with
shotgun at both running and flying targets.

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.

When requested by a police officer, customs
officer, game warden appointed by the local
government authority and employees of
Sveaskog, hunters must be able to produce
identification, show a valid hunting permit, state
permit, gun permit and where necessary import
documentation and the game felled.

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.

Hunting times vary according to species and
geography, so it is important that you check the
current timetable for the species you intend to
hunt.
Hunters provide their own dog for hunting and for
wounded game search.
Hunting on Sveaskog land shall comply with the
Nordic Hunting Rules adopted in 1987.
The Nordic Hunting Rules
 Show consideration to game and nature.
 Do not fell more than the game stock can
support.
 When hunting, ensure that the game is not
subjected to unnecessary suffering.
 Take care of felled game correctly.
 Play your part in game conservation.
 Pay attention to safety when hunting.
 Improve and maintain your game and hunting
knowledge and skills.
 Show consideration to landowners and the
public.
 Be a good hunting companion and stay on
good terms with your hunting neighbours.
 Work to increase public awareness of game
and hunting.

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.

It is not permitted to erect a tent/hunting camp within the same square kilometre for more than two
successive nights; nor to erect one or more tents with a greater total floor area than 18 m². Special
rules apply in national parks and nature reserves which may limit the Right of Common Access. It is in
general not permitted to erect a tent other than in specially designated places. There can also be a
ban on tents in the whole area. More information can be found on the website of each respective
County Administrative Board, www.lst.se.
The main rule in the Right of Common Access is Do not disturb, do not destroy. The Right of Common
Access is a unique opportunity for us to spend time in nature without restrictions. But we also need
to show consideration to nature, people and animals. More information can be found on
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 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 vilt ska ske på www.jaktrapport.se senast 3 dagar efter
avslutad jakt.

Trevlig jakt önskar Sveaskog!

On land where reindeer occur, permission is granted on the terms of the Reindeer Husbandry Act.
Hunting shall therefore be carried out in a way that does not cause disruption to the reindeer
industry. Examples of areas where significant disruption can occur are where reindeer are rounded
up, distributed and slaughtered in autumn, and sensitive stretches of migratory routes. Hunting
rights do not apply within 500 m of herds of 25 or more reindeer within an area of 100 x 100 m or
less. It is the responsibility of the hunter to be informed of where there may be a risk of disruption to
the reindeer industry and to avoid hunting in such areas. The hunter should be aware that
disruptions may occur in the entire hunting area.
Hunting rights do not apply within 1,000 m of:
– a corral for reindeer herding order place of slaughter during such period as the facility is being used
– an area where reindeer are collected, moved or driven
– an enclosed area for sheep or other grazing animals during the period animals are in the area
– a permanent dwelling, reindeer herders’ cabin or recreational building.
Hunting rights may only be exercised near a dwelling if the dwelling is used by the permit holder’s
own household and nearby scattered buildings. Hunting rights near scattered buildings may not
however be exercised if anyone is in or close to the building. It is also the hunter’s responsibility to
find out where buildings are located and to avoid hunting near buildings according to the above
conditions.
A dog that disturbs reindeer must not be used in hunting. When crossing ground that is not
permitted hunting ground, the dog must be constantly closely watched. For the use of a dog in
hunting, in addition to that stated in Section 93 of the Reindeer Husbandry Act (1971:437), the
following applies:
– pointers/ setters and flushing dogs may be used when hunting birds.
– when hunting in coniferous forest areas all types of suitable hunting dogs may be used.
Breach of the above regulations and the general rules can lead to loss of hunting rights for the
current year and that the person(s) in breach can be denied permission to hold a small game permit
for up to 5 years.
Felled game shall be reported on www.jaktrapport.se no later than three days after hunting
finishes.

Sveaskog wishes you Happy Hunting!

