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Jaktbestämmelser på Särna – Idre Besparingsskog jaktåret 2018/2019 
 

 

För att lösa jaktkort skall köpeavtal, statligt jaktkort och vapenlicens uppvisas. 

Ortsbor skall kunna styrka att de är mantalsskrivna inom Särna eller Idre socknar. 

 

Rätt till jakt på Besparingsskogen enligt turordning. 

 

 

Kategori 1 

Rätt att lösa ett jaktkort tillkommer: 

Ägare till fastighet/er eller delägare som företräder samägd fastighet/er eller fysisk  

person som företräder juridisk person som ägare till fastighet/er vilken/vilka  

fastighet/er antecknas i för Särna – Idre Besparingsskog gällande röstlängd. 

Delägares jakträtt kan överlåtas till make, maka, barn, måg och svärdotter. 

Överlåtelsen skall ske skriftligen där jordtalsfastighet , släktskap samt överlåtandetid   

skall framgå. Jaktkortet är personligt och får inte överlåtas. Företrädare för samägd 

fastighet/er eller för juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt. 

 

Kategori 2 

Ägare till fastighet/er enligt kategori 1 äger rätt till jakträttsbevis enligt följande: 

Mellan 0 – 100 ha totalareal ger ett jaktkort. 

Mellan 100 – 200 ha totalareal ger två jaktkort, dvs ett extra osv. 

Dock max 5 st jaktkort totalt. Extrakortet/en får överlåtas till anhörig enligt kategori  

1. 

 

Kategori 3 

Under jaktåret tillsvidareanställd personal samt i tjänsten pensionerad anställd.  

Jaktkortet är personligt och får inte överlåtas. 

 

Kategori 4 

Under jaktåret mantalsskrivna i Särna eller Idre. Jaktkortet är personligt och får inte  

överlåtas. 

 

Kategori 5 

Den som löst jaktkort innan jaktåret 2005/2006 i nu motsvarande kategori 1 och nu inte   

faller inom kategori 1 på grund av arealkravet får tills vidare lösa jaktkort enligt kategori 4. 

 

     

   

Kategori 6 

Företrädare för större skogsägare får en jakträtt per påbörjad 2000:de grad. Gäller 

dock enbart småvilt. Styrelsen beslutade att id-handlingar eller anställningsbevis 

skall uppvisas. 
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