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Jaktbestämmelser för jaktåret 2022/2023 för Särna – Idre Besparingsskog 
Regler för småviltjakt: 

Jakten bedrivs på område avsatt av allmänningsstyrelsen.  

För småviltjakt finns möjlighet för jakträttshavarna att köpa gästjaktkort. 

Ett kort per jakträttshavare/tillfälle.  

Enbart endagarskort  säljs. Förutsättningen är att jakträttshavaren medföljer. 

Jaktkorten börjar säljas 1 juli för jaktåret 2022/2023 och jakten upplåts enligt 2022/23 

års jakttabell. Man kan  även lösa jaktkort på webben gå in på www.inatur.se 

Max 2 fåglar får skjutas per jägare och dag. 

 

Småvilt avgifter inkl moms 

Kategori 1, 2 och 3  250 kr 

Kategori 4, 5 och 6  400 kr 

Gästkort  250 kr/dygn 

Regler för björnjakt och vargjakt 

I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under jaktåret 2022/2023 tillåter björnjakt och eller 

vargjakt inom områden som omfattas av Särna – 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 

bestämmelser för rovdjursjakt. För att få lösa jaktkort på björn skall  

jägaren skjutit det så kallade björnpasset. 

Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/dygn. Förutsättningen är att jakträttshavaren medföljer. 

 

Varg avgifter inkl moms 

Alla kategorier  150:- De som redan löst småviltkort behöver 

  inte lösa nytt kort. 

  Det behövs inte visa upp något vargpass. 

Gästkort/1 gäst/dygn  150:- under den tid vargjakten upplåtes. 

  Värden skall alltid medfölja gästen.  

Ingen fallavgift  0 kr 

       

Björn 

Alla kategorier  250 kr 

Gästkort  250 kr/dygn 

Ingen fallavgift   0 kr 

 

Fångstpremier utgår om 250 kr/st på följande arter: 

Mink, Räv, Bäver, Mård och Grävling. 

 

Ansvarsbestämmelser: 

Brott mot jaktlagen, jaktförordningen och förvaltningsföreskrifter faller under  

allmänt åtal. Dessutom kan även allmänningsstyrelsen återkalla jakträttsbevis 

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. 

http://www.inatur.se/

