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Helgförbud älgjakt
Helgförbudet vid älgjakt i vissa tätortsnäraområden i Stockholm hade sitt
ursprung 1977. Förbudet sågs över vid ett flertal tillfällen och reviderades i
omfattning geografiskt och tidsmässigt.
Helgförbudet avsåg endast jakt efter älg, det var under samma tid fullt möjligt att
jaga rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort och annat vilt med samma vapen som
används vid älgjakt.

Borttaget helgförbud
Regeringen beslutade i våras (SFS 2021:334) att ändra bilaga 2 i jaktförordningen
(1987:905). Ändringen innebär att det inte längre finns något lagstöd för
Länsstyrelsen att besluta om helgförbud vid älgjakt. Ändringen trädde i kraft den
1 juli i år och i samband med det upphävdes Länsstyrelsens tidigare beslut.

Allemansrätt och jakt
Enligt Naturvårdsverkets vägledning; Jakt och fiske (naturvardsverket.se) har
allmänheten rätt att vistas i skog och mark även om jakt pågår. Dock är det
förbjudet att medvetet störa jakt. En markägare eller jägare kan inte hindra någon
från att gå en skogspromenad eller plocka bär och svamp.
Enligt 27 § jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att människor och egendom
inte utsätts för fara.
Är man på väg ut i skogen och ser att det finns jägare i området bör man ta
kontakt med dem och komma överens om hur man ska dela på tiden i skogen. Det
går att planera jakt och svampplockning genom att använda olika delar av skogen
vid olika tider under dagen.
Skulle det uppstå en situation där någon hindras att utöva sin rätt eller hotas bör
man kontakta polismyndigheten.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Med vänliga hälsningar
Tobias Hjortstråle
Vilthandläggare
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