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Jaktregler för Hallands- och Västra Götalands 
läns kust 
För folkbokförda i Hallands- eller Västra Götalands län finns möjlighet att köpa ett treårigt 
tillstånd för jakt längs med Hallands- eller Västra Götalands läns kust. Kortet är personligt 
och gäller för innehavare och en jaktgäst.  

1. Jaktbart vilt 
Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt och hare och säl. Jaktbart vilt anges 
enligt Naturvårdsverkets terminologi. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar 
lokalt efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, 
iller och mård samt räv och grävling. Även skyddsjakt av skarv, enligt länsstyrelsens 
beslut, är tillåten. 

Observera att vid jakt på allmänt vatten som Länsstyrelsen beslutar om gäller andra 
regler. Målsättningen är att även detta skall harmoniseras med jakten på kronoholmarna. 
Varje jakträttsinnehavare ansvarar för att gällande lagar och regler för jakt följs, 
exempelvis landstigningsförbud vid fågelskyddsområden, jaktförbud eller begränsad jakt 
inom naturreservat samt skyddsjakt. 

2. Särskilda bestämmelser vid säljakt 
Det är ett krav att tillståndshavaren ska försäkra sig om jaktområdets omfattning samt 
vilka bestämmelser som gäller inom området, samt att i övrigt följa de bestämmelser som 
följer av jaktförfattningarna. Jakten kan vara omfattad av betydande inskränkningar 
gällande när och var jakt på säl får ske. Inskränkningar i säljakten kan bland annat 
innebära totalt jaktförbud, detta medför ingen återbetalning av betald avgift.  

Jakttillstånd kommer endast att utfärdas till de som har genomgått av jägareförbundet 
anordnad säljaktsutbildning. Krav på säljaktsutbildning gäller inte för medföljande 
jaktgäst. 

3. Jaktområde 
kuststräckan inom Västra Götalands län, från Strömstad till Göteborg enligt förteckningen 
som bifogas med tillståndet. Observera att det råder jaktförbud inom det nya 
Naturreservatet Väderöarna inklusive Norra Väderöarna 1:1. För Hallands län gäller 
tillståndet för kuststräckan inom Hallands län enligt förteckningen som bifogas med 
tillståndet. Tillstånden utfärdas länsvis. 

För att få en geografisk översyn av jaktområden hänvisar vi tillsvidare till Lantmäteriets 
karttjänst Min karta, https://minkarta.lantmateriet.se/. Här kan du söka fram de fastigheter 
som ingår i tillståndsbeviset.  

SFV har en egen karttjänst som är under uppbyggnad, när den är färdig kommer 
jaktkartorna att presenteras på www.sfv.se/jaktmarker. 

http://www.sfv.se/jaktmarker
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4. Städa efter dig 
I samarbete med Västkuststiftelsens strandstädning vill vi som upplåtare av jakt 
påminna er om att städa efter er. Det hittas mängder med så kallade 
förladdningar till hagelpatroner ute på öarna. Då dessa numera är tillverkade i 
plast utgör de ett miljöproblem. Inte minst då de hittas i krävan på sjöfåglar men 
också i magen på marina däggdjur. Var rädd om miljön och våra djur och plocka 
upp hagelpatronerna efter dig. 

5. Jaktgäst 
Främst av säkerhetsskäl, men också av praktiska orsaker bör man vid jaktutövning i 
kustbandet vara minst två jägare. Tillståndet medger därför rätt att ta med en jaktgäst 
utan krav på folkbokföringsadress. För ytterligare jaktgäst skall nytt tillstånd lösas. Antalet 
tillstånd för en och samma tillståndshavare begränsas till 5 st/jaktår. Jaktgäst får endast 
jaga i sällskap med tillståndshavaren. 

6. Jaktutövningstillstånd 
• Tillståndsbeviset är personligt och utfärdas för tre jaktår där varje jaktår sträcker 

sig från 1/7 till 30/6. Tillstånd som sökts före 10/5 gäller för innevarande år och de 
två efterföljande åren.  

• Tillsammans med tillståndet bifogas en förteckning över aktuellt jaktområde.  
• Uppgifter om fält vilt skall återrapporteras på www.viltdata.se. För att kunna 

förnya ett tillstånd krävs årlig återrapportering. 
• Tillståndet tillsammans med kvitto på betald avgift gäller som jaktbevis och ska 

alltid tas med vid jakt. 

7. Tillståndsförsäljning 
Tillståndsbeviset utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, telefon 
010 478 70 00.  

• Avgiften för allmän jakt är tillsvidare på 2 000 kr/tillstånd för tre år.  
• Avgiften för säljakt är tillsvidare på 1 500 kr/tillstånd för tre år. 

Inbetalning görs till Bankgiro 5134–3606. Ange detta på inbetalningen: 

• vilket län betalningen avser (Västra Götalands- eller Hallands län) 
• för- och efternamn 
• personnummer 
• adress 
• telefonnummer 

Detta är ett krav för att få tillståndsbeviset. Det ska framgå att tillståndshavaren är 
folkbokförd i Västra Götalands- eller Hallands län. Efter inbetalningen skickar SFV ut 
tillståndet.  
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