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Vissa nya jakttider gäller från den 1 juli 2020 
 
Sammanfattning av de ändringar som är viktigast för jord- och skogsbruk. 
 
Man kan säga att regeringen i vissa fall gjort förändringar som ger bättre möjligheter att 
minska viltskadorna. Men i andra delar har regeringen inte tagit sitt ansvar om viltskador. Ett 
exempel är att det inte blir någon allmän jakt på hind av kronhjort, som LRF har arbetat för 
sedan 2014. 
 
9 § jaktförordningen 
 
Om när under dygnet jakt är tillåten 
 
Jakt på änder och gäss är nu inte längre tillåten dygnet runt utan från och med en timme 
före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. 
 
Jakt på älg tillåts nu även under tiden en timma efter solens nedgång. 
 
Jakt under hela dygnet införs på mufflonfår (och de får jagas året runt, som tidigare). LRF har 
arbetat för att även hjortar och rådjur också ska få jagas hela dygnet, i likhet med vildsvin. 
 

29 § jaktförordningen 

Om när bäverdamm får rivas 

Tiden för när bäverdamm, dock inte boplats, får förstöras utökas med september månad. Får 
nu förstöras 1 maj – 30 september. 

 
Jakttider 
 
Älg 
 
Jakt inom licensjakt- och älgskötselområden 
 
Septemberområdet 
 
Jaktstarten i septemberområdet för älgjakt blir ett fast datum, den 1 september. I likhet med 
starten för alla andra jakttider, som inte varierar mellan år. Därmed blir jakttiden i början av 
jakten något längre än tidigare, jämfört med nu när jakttiden varierar med när första 
måndagen i september inträffar. Jakten får inte pågå längre än till den 31 januari. 
Markägarintressena föreslog start 1 september och jakt till 28(29) februari. 
Länsstyrelsen får fortsatt besluta om så kallat brunstuppehåll på 14 dagar. Under 
förutsättning att målen för älgförvaltningen kan nås trots ett jaktuppehåll. Det blev en halv 
seger om älg i Mellansverige. Septemberområdet får utökas jämfört med det som nu gäller, 
enligt nedanstående, om man lyckas övertyga länsstyrelsen om att det behövs. 
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”Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län får besluta att jakten ska börja 
den 1 september i fler delar av länet än vad som anges i första stycket om det kan öka 
möjligheterna att nå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik 
orsakade av älg” 
 
Oktoberområdet 
 
I oktoberjaktområdet startar jakten med fast datum den 8 oktober. Därmed blir jakttiden i 
början av jakten något längre än tidigare, jämfört med nu när jakttiden varierar med när 
andra måndagen i oktober inträffar. Jakten slutar den 31 januari. Markägarintressena 
föreslog start 1 oktober och jakt till 28(29) februari. 
 
Vildsvin 

Allmän jakt 

Vuxna vildsvin, utom sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar 

Hela landet den 1 april–31 jan. 

Fredningen av vuxna vildsvin förskjuts i tid, men blir inte längre. Den allmänna jaktens 
uppehåll för vuxna vildsvin startar den 1 februari och slutar den 31 mars, tidigare startade 
uppehållet den 16 februari. Ändringen beror på att forskning visat att kullarna i medeltal 
föds tidigare, med större andel under februari månad än det tidigare var känt.  

Förande vildsvinssugga blir fortsatt fredad året runt. Tvärt emot vad LRF arbetat för under 
lång tid. Dessutom ändras texten om kultingarna som följer suggan till: ”som följs av randiga 
eller bruna små kultingar”. Nu gällande text är ”smågrisar”. Denna ändring är knappast ett 
klargörande av vad som gäller. Det nu gällande ordet ”smågrisar” saknar juridisk definition. 
Det nya uttrycket ”randiga eller bruna små kultingar” saknar också en juridisk definition. I 
dagsljus kan man givetvis avgöra färg och teckning på en kulting. Men stor del av jakten på 
vildsvin sker i svagt ljus eller nattetid. Dessutom är unga vildsvin bruna under lång tid. Och 
vad är små kultingar - jämfört med vad? Denna skrivning riskerar att leda till att suggorna i 
praktiken uppfattas som fredade under större delen av den tid de åtföljs av sin kull, även om 
de har relativt stora årsungar med sig. 

Årsungar är fortsatt lovliga året runt. 

Skyddsjakt 

Skyddsjakten ändras inte. Därmed kvarstår att villkoren för skyddsjakt på vildsvin är mer 
strikta än för t.ex. kanadagås eller grävling. Skyddsjakt får ske året runt: 

”på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren 
där orsakar skada på grödor och odling” 

I praktiken spelar detta ofta mindre roll. Eftersom det är uppenbart att vildsvin på åkermark 
orsakar skada. Men det borde vara tillåtet att de får fällas inom hela den fastighet där skada 
uppstår, enligt LRF:s förslag. Vilket det alltså inte är. 
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Dovhjort 

Allmän jakt 

Här har tre förbättringar införts. Årskalv får jagas i hela landet under september (tidigare 
enbart hornbärande vuxna under september). Hind och kalv får nu jagas i hela landet under 
tiden den 21 oktober – 15 november (tidigare gällde den tiden bara i vissa län). Det införs 
även en ny jakttid på hind och kalv som smyg- eller vaktjakt 1 – 31 mars. LRF fick inte igenom  
förslaget om att även hind skulle få jagas i september. Men i det här fallet har regeringen i 
alla fall förstått att det är kris när det gäller skador av dovhjort. 

Skyddsjakt 

Skyddsjakt på årskalv 1 juli – 15 april för att skydda gröda gäller nu i hela landet, vilket LRF 
har krävt. Tidigare var Skåne och Gotlands län undantagna. 

Kronhjort 

Allmän jakt 

Ansvaret vilar tungt på de som motarbetat förslaget om lång, allmän jakttid på hind av 
kronhjort. Den nu beslutade, längre jakttiden enbart på årskalv av kronhjort är en 
förbättring, men jakt på årskalv kan inte reglera stammen av kronhjort. Den enskilda är 
därför fortsatt tvingad att försöka bilda eller ansluta sig till eventuellt befintligt 
kronhjortsskötselområde för att kunna fälla vuxen kronhjort. Det kommer även att bli en 
fortsatt stor omfattning av ansökningar om skyddsjakt på vuxen kronhjort för att minska 
skadegörelsen. 
 

Årskalv av kronhjort 

Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) den 16 augusti – 31 januari. 
Under perioden den 16 augusti – 30 september endast smyg- eller vaktjakt. 

Skyddsjakt 

Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det 
behövs för att förebygga skada den 1 juli–15 april. 

Förbättringen här är att skyddsjakten gäller i hela landet, tidigare var Skåne och Gotlands län 
undantagna. 

Årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd den 1 juli–15 
april. 

Förbättringen här är att skyddsjakten gäller i hela landet, tidigare var Skåne och Gotlands län 
undantagna. Och att skrivningen förtydligats i enlighet med LRF:s förslag, så att det framgår 
att det inte spelar någon roll vilken kategori av kronhjort som orsakar skada, det är årskalv 
som får fällas under skyddsjakten.  
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Jakt inom kronhjortsskötselområden (KSO) 

Inom KSO förlängs jakttiden för hind och årskalv till den 28 (29) februari. Det är bra för dem 
som har fungerande KSO. Men till ingen hjälp för dem som hade behövt lång, allmän jakttid 
på hind och kalv. Se nedan beslutade jakttider inom KSO.  

Kronhjort, hjort (handjur) den 8 oktober – 31 januari. Kronhjort, hind och årskalv den 16 
augusti – 28 (29) februari. 

Under perioden den 16 augusti – 30 september och 1–28 (29) februari endast smyg- eller 
vaktjakt. 

 

Regler för kronhjort enbart i Skåne län 

Allmän jakt 

Kronhjort Skåne län (utanför kronhjortsområden) den 8 okt.–31 jan. 

Skåne län, Inom kronhjortsområdena ska länsstyrelsen besluta jakttiden till en eller flera 
perioder under tiden den 8 okt.–31 jan. 

 

Rådjur 

Allmän jakt 

Jakttiden utökas så att kid får jagas i september månad i hela landet. Vidare införs jakt på  
s.k. vårbock i hela landet. Tidigare gällde det enbart i de län som drabbades värst av 
radioaktivt cesium från Tjernobyl. Det är en förbättring. LRF föreslog också jakt på get och 
kid i februari månad. Vilket hade underlättat regleringen av rådjursstammen mer, eftersom 
vuxna hondjur är ”mängdskruven” i stammen, precis som hos alla större däggdjur. 

Rådjur – hornbärande Hela landet den 16 aug.–30 sept. och den 1 maj–15 juni endast smyg- 
eller vaktjakt 

Rådjur – kid Hela landet den 1–30 sept. endast smyg- eller vaktjakt 

Rådjur (alla djur) Hela landet den 1 okt.–31 jan. 

 

 

Grågås och kanadagås 

Allmän jakt 

Jakttiden på grågås och kanadagås har utökats med januari månad. Det är bra med längre 
jakttid, men frågan är om förlängning mitt i vintern påverkar jaktuttaget i någon större 
omfattning. 
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Vitkindad gås 

Skyddsjakt 

Skyddsjakt året runt införs på vitkindad gås i hela landet för att skydda gröda. En viktig 
förändring eftersom arten ökar och skadar grödor i allt fler områden. 

 

   ----------------------- 

 

Regeringen har infört tre nya tider för skyddsjakt på storskarv, trana och sångsvan. Besluten 
om trana och sångsvan gäller inte så lång jakttid som LRF föreslog.  

Storskarv 

Skyddsjakt 

Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 meter från boplats för 
skarv, havsörn eller fiskgjuse vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom 
ett avstånd av 300 meter från sådana redskap den 1 augusti – 28 (29) februari. 

Trana 

Skyddsjakt 

Trana som uppträder i flock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda 
om det behövs för att förebygga skada den 1 augusti – 30 september och den 1 april – 30 
maj. 

Sångsvan 

Skyddsjakt 

Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda 
om det behövs för att förebygga skada den 1 oktober – 31 mars. 

 

De kompletta ändringarna i jaktförordningen finns i nedanstående länk: 

 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-
334.pdf?fbclid=IwAR34nY9NHGZpvo_44x8eWGkzCW4rPlucj2KkV1ayaSHJC-odJSog7EHmjWY 

 


