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Jaktbestämmelser på Särna - Idre Besparingsskog jaktåret 2021/2022 

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 Säma - Idre Besparingsskog gällande röstlängd och utgörs av ursprunglig 
åbodelningsmark. 
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 graderad åbodelningsmark ger ett jaktkort. 
Mellan 100 - 200 ha totalareal graderad åbodelningsmark ger två jaktkort, dvs ett extra osv. 
Dock max 5 st jaktkort totalt. Extrakortet/en får överlåtas till anhöiig 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 Säma eller Idre. Jaktko1iet 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 gnmd av arealkravet får tills vidare lösa jaktkort enligt kategori 4. 

Kategori 6 

Företrädare för stön-e 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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Jaktbestämmelser för jaktåret 2021/2022 för Särna - Idre Besparingsskog 
Regler för småviltjakt: 
Jakten bedrivs på 01måde avsatt av allmänningsstyrelsen. 
För småviltjakt finns möjlighet för jakträttshavama att köpa gästjaktkort. 
Ett k01i per jakträttshavare/tillfälle. 
Enbart endagarsk01i säljs. Förntsättningen är att jakträttshavaren medföljer. 
Jaktkorten börjar säljas 1 juli för jaktåret 2021/2022 och jakten upplåts enligt 2021/22 
års jakttabell. Man kan även lösa jaktkort på webben gå in på www.inatur.se 

Småvilt avgifter inkl moms 
Kategori 1, 2 och 3 
Kategori 4, 5 och 6 
Gästkort 
Regler för björnjakt och vargjakt 

250 kr 
400 kr 
250 kr/dygn 

I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under jaktåret 2021/2022 tillåter björnjakt och eller 
vargjakt inom områden som omfattas av Säma- Idre Besparingsskogs marker, 
upplåter allmänningsstyrelsen björnjakt och vargjakt enligt Naturvårdsverkets 
bestämmelser. För att bedriva björnjakt krävs särskilt jaktkort på 
björn. Det ankommer på varje rovdjursjägare att sätta sig in i Naturvårdsverkets 
bestätmnelser för rovdjursjakt. För att få lösa jaktkort på björn skall 
jägaren skjutit det så kallade björnpasset. 
Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/dygn. Förntsättningen är att jakträttshavaren medföljer. 

Varg avgifter inkl moms 
Alla kategorier 

Gästkort/1 gäst/dygn 

Ingen fallavgift 

Björn 
Alla kategorier 
Gästkort 
Ingen fallavgift 

150:- De som redan löst småviltkort behöver 
inte lösa nytt kort. 
Det behövs inte visa upp något vargpass. 
150:- under den tid vargjakten upplåtes. 
Värden skall alltid medfölja gästen. 
0 kr 

250 kr 
250 kr/dygn 
0 kr 

Fångstpremier utgår om 250 kr/st på följande arter: 
Mink, Räv, Bäver, Mård och Grävling. 

Ansvars bestämmelser: 

Brott mot jaktlagen, jaktförordningen och förvaltningsföreskrifter faller under 
allmänt åtal. Dessutom kan även allmänningsstyrelsen återkalla jakträtts bevis 
för samtliga kategorier, när jakt bedrivs i strid mot av allmänningsstyrelsen 
utfärdade jaktregler. Motsvarande ansvar gäller för innehavare av jakträttsbevis 
om hans jaktgäst bryter mot gällande regler. 
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Jaktbestämmelser för jaktåret 2021/2022 för Särna - Idre Besparingsskog 

Regler för älgjakt 
Jakten bedrivs inom av allmänningsstyrelsen fastställda jaktornråden som 
gemensamhetsjakt. Jaktlag skall organiseras och ledas av jaktledare som godkänts 
av allmänningsstyrelsen eller den de sätter i sitt ställe. Max 200 älgjägare får ingå i 
jaktlagen på Säma- Idre Bespaiingsskog. Fördelning mellan jaktlagen görs av 
allmänningsstyrelsen eller den de sätter i sitt ställe. Alla som vill börja eller avsluta 
sin älgjakt i ett jaktlag skall anmäla detta till allmänningsstyrelsen eller den de 
sätter i sitt ställe. Om jägare och jaktlag inte är överens om deltagande avgör 
allmänningsstyrelsen eller den de sätter i sitt ställe vem som jagar var. 
Allmänningsstyrelsen eller den de sätter i sitt ställe beslutar på förslag av jaktledare 
om ev uteslutningen av jägare. 

Allmänningsstyrelsen eller den de sätter i sitt ställe fastställer varje år instrnktioner 
för jakten, avskjutningens storlek samt fördelning av antalet möjliga jägare i varje 
jaktlag. Detta tillsändes jaktledare i varje jaktlag. Jaktledaren är skyldig att slaiftligen 
dela ut detta till alla jägare. Varje jaktledare tillsänds även en blankett där alla jägare 
skall intyga att de har statligt jaktkort, vapenlicens, gällande försäkring samt godkänt 
skjutprov. Kopia av blanketten skall lämnas till Säma- Idre Besparingsskog i 
samband med redovisning av septemberjakten. Älgjakten på Säma- Idre Besparingsskog 
upplåts med bö1jan enligt Länsstyrelsens förskrifter och som längst fram till 31 januari 2022. 

Avgifter inkl moms: 
Älgjakt 
Kategori 1, 2 och 3 
Kategori 4 och 5 
För vuxna djur skall utgå fallavgift för alla kategorier 
Årskalv är fritt 

400 kr 
550 kr 

3 500 kr 
Okr 
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