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- Hur gör jag, var börjar jag, hur kommer jag igång?
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UPPSIKTSJAKT
 Om du vill börja jaga så krävs idag jägarexamen. Jägarexamen ger 
dig en bred kunskap om viltarter, skytte, lagstiftning och olika jakt-
former. En godkänd komplett jägarexamen ger behörighet att söka 
vapenlicens och använda hagel- och kulgevär som är godkända för 
jaktändamål. Innan du nått det målet kan du följa med någon som 
jagar på så kallad uppsiktsjakt. Uppsiktsjakt innebär precis som det 
låter att du kan följa med någon på jakt och du får låna ett gevär, 
då under uppsikt. 

För att få Jägarexamen krävs en hel del arbete, timmar av studier 
och skjutträning. När du nått målet finns det få saker som slår till-
fredsställelsen med att själv hämta sin middag från naturens skaffe-
ri, fri från antibiotika och E-nummer. 

Jakten är också i allra högsta grad en naturupplevelse. Ibland kan 
det enda "jaktbytet" vara en soluppgång, en ändlös myr i skym-
ningen, ett spännande spår eller en jaktkamrats goda skratt.

JÄGAREXAMEN
Över hela landet finns det studieförbund som regelbundet har kur-
ser i jägarexamen.  Det finns även distanskurser via nätet. I övrigt 
arrangeras en rad olika distans- och intensivkurser runt om i landet.
Vi frågar Mikael Back på Jägarförbundets Ungdomsverksamhet.

Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?
– Även om det inte finns någon laglig nedre gräns för detta så krävs 
det ändå att man kan hantera ett vapen. När man kan göra det är ju 
ganska individuellt dessutom men någonstans runt 14-15 år tycker 
jag personligen man ska vara för att kunna ta till sig kursen

Jag har en farbror som ska ta med mig på jakt i helgen. 
Måste jag ha jägarexamen då?
– Nej, Jägarexamen behövs nämligen inte vid uppsiktsjakt, men 
däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år 
vid jaktårets början. Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till 
den som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får ha det och använ-

da det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip 
att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” från ut-
lånaren. Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen 
(eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov. 

Hur får man egen vapenlicens?
– Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan
ansöka om licens och köpa egna jaktvapen. 

Är det svårt att få tillgång till jakt?
– När det gäller småviltsjakt är det oftast inget problem. Är du del-
ägare i en Besparingsskog eller folkbokförd i Älvdalen, Särna och 
Idre socken kan du lösa jaktkort för småvilt via Besparingsskogen. 
När det gäller älgjakt ser reglerna annorlunda ut och där finns bra 
information på Besparingsskogarnas hemsida.

JAKTKORT
Jägare i Sverige måste ha ett statligt jaktkort med sig under jak-
ten men även ett lokalt jaktkort. Jaktkortet visar att du har betalat 
viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. 
• Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år. 

• Jaktkortet ska kunna visas upp på uppmaning för till exempel 
polisen.

• Du måste ha betalat viltvårdsavgift för att få jaga, oavsett om 
det gäller fällfångst eller jakt med skjutvapen. Du som är un-
der 18 år och inte självständigt handhar skjutvapen behöver ej 
lösa jaktkort. Befrielsen gäller även den som inte hunnit fylla 
18 år vid jaktårets början. 

• Kravet på att betala viltvårdsavgift gäller även personer som 
deltar aktivt i jakten utan att bära skjutvapen men har del i 
bytet. Det handlar till exempel om hundförare och drevkarlar.

• Du hehöver även ett Småviltskort på Besparingsskogarna. 
 
Ta gärna del av regler och bestämmelser på:
www.besparingsskogen.se

Människan har sina rötter i jakten. Under den längsta delen av den 
tid vi människor vandrat på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett 
naturligt sätt att leva för många, även idag. Den svenska jakten är 
reglerad i lag sedan medeltiden. Men hur gör jag om jag är intresse-
rad av jakt men inte har någon i min familj eller bekantskapskrets 
som kan introducera mig? Foto: Jenny Karlsson
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Jägarförbundet Dalarna besöker Älv-
dalens kommuns mellanstadieskolor.

När vi som är vuxna tänker tillbaka på våra för-
sta friluftsäventyr fanns där oftast en anhörig 
eller bekant som tog oss med ut och gav oss 
upplevelser utöver det vanliga. Det kunde vara 
vandringen, skidturen, matsäcken, elden, spän-
ningen av att se ett orrspel med mera.  Denna 
dag är till för att ge ungdomar som inte redan 
har en sådan person i sin närhet möjligheten att 
uppleva en del av detta och komma ut i naturen.

Dagens ungdomar är framtidens beslutsfattare 
och Jägarförbundet tror på att en god kontakt 
med natur, jakt och viltvård skapar goda förut-
sättningar för ett äkta intresse för ekologi och 
hållbar förvaltning av våra naturresurser.  

Två jägare - tjejer eller killar besöker skolorna. 
Eleverna får tillfälle att prova till exempel hund-
pejl, lockpipa, komradio, titta på skinn från djur, 
olika spår i naturen. En viktig del är att samta-
la med nyfikna elever och svara på frågor kring 
djur, vilt, jakt och friluftsliv.

Mer information:
Mikael Back, Ungdomsansvarig Jägarförbundet
Tfn: 070-307 11 19
E-post: ung.dalarna@jagareforbundet.se

I ett samarbete med Jägarförbundet Dalarna 
och Älvdalens Utbildningscentrum ges ungdo-
mar möjlighet till två dagars sommarläger. 

Frågor och intresseanmälan:
Mikael Back, Ungdomsansvarig Jägarförbundet
Tfn: 070-307 11 19 
E-post: ung.dalarna@jagareforbundet.se

Över hela landet finns det studieförbund som regelbun-
det har kurser i jägarexamen. Det finns även distanskur-
ser via nätet. I övrigt arrangeras en rad olika distans och 
intensivkurser runt om i landet.

Allmänt: Utbildningen ger deltagarna en bred kunskap 
om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om 
olika jaktformer. Jägarexamen är obligatorisk för dem 
som vill skaffa sig jaktvapen, jägarskolan har hela tiden 
varit grundutbildningen för dem som avser att avlägga 
jägarexamen. Det finns ingen nedre åldersgräns för att 
få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska för-
utsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert 
sätt för att få göra de praktiska delproven.

Innehåll: En komplett jägarexamen består av ett teore-
tiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, 
grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär).

Längd: I studiecirkelform cirka 60-80 timmar. En kurs-
dag/vecka cirka tre timmar/gång.

Kursavgift: Kursavgiften varierar beroende på kursupp-
lägg. Kontakta Jägareförbundet eller studieorganisation 
på orten.

Syfte: Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en 
bred kunskap om jakten samt om de viltarter som före-
kommer i Sverige.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha så 
god kunskap om: jaktformer, jaktlagstiftning, vapen och 
skytte, jakthundar, svenska viltarter, svensk jakttradition 
och jaktetik, att de med godkänt klarar att avlägga det 
teoretiska jägarexamensprovet. Därefter avläggs de tre 
praktiska delproven (hagelgevärsprov, grundprov kulge-
vär samt högviltprov för kulgevär).
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Tips för barn och ungdomar!

JAKTENS DAG
16 april 

SOMMARLÄGER 
i Älvdalen 26-28/6

Ekologi, jakt och friluftsliv årskurs 4-9Kort om - jägarexamen

En godkänd jägarexamen krävs för att kunna bli beviljad 
licens för jaktvapen. Man ska ha fyllt 18 år. Licensan-
sökan görs hos polisen. Har man blivit beviljad licens 
för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med 
sådant vapen.

En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt 
i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra 
det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. 
Med dessa båda prov godkända så är man behörig att 
söka licens för och jaga med hagelvapen. 

Vill man inte skaffa egna vapen men vill ha möjlighet att 
jaga med ett vapen som du lånar av en kamrat så måste 
man ansöka om, och få beviljat ett så kallat lånetillstånd 
hos polisen.

Den som har fyllt 15 år får låna vapen under förutsättning 
att utlånaren själv är med när vapnet används, så kallad 
uppsiktsutlåning. Utlånaren ska hela tiden övervaka lån-
tagarens användning av vapnet. Detta innebär i princip 
att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” 
från utlånaren. Krav på godkänd jägarexamen föreligger 
inte men det är givetvis bra om låntagaren har erforderli-
ga kunskaper om jakt och skytte.

Låntagare som är under 18 år behöver inte betala vil-
tvårdsavgift (statligt jaktkort).

I  serien ”JAKTINTRESSERAD” tar vi upp: 

Del 1: Jägarexamen  vår 2015
 Regler för jakten  vår 2015 
Del 2: Skjutträning  höst 2015
 Småviltsjakt  höst 2015
Del 3: Tillvaratagandet av bytet vår 2016
 Middagen  vår 2016
Del 4: Utrustning  höst 2016
 Viltskador  höst 2016

Kort om - vapenlicens

Källa: jagareforbundet.se
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