Jaktförordning (1987:905)
Bilaga 1 Allmänna jakttider i Västernorrland
Art
Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake
Alfågel, sjöorre, knipa, storskrake
Björktrast
Dalripa
Fasan
Gräsand, kricka, bläsand
Havstrut, gråtrut, fiskmås
Grågås
Kanadagås
Kråka, kaja, skata
Morkulla
Nötskrika
Ringduva
Småskrake
Småskrake
Tjäder, orre och järpe
Tjädertupp och orrtupp
Vigg och ejder
Vigg och ejder

Start
25 augusti
25 augusti
1 augusti
25 augusti
1 oktober
25 augusti
1 augusti
21 augusti
21 augusti
16 juli
21 augusti
16 juli
1 augusti
25 augusti
1 oktober
25 augusti
16 november
25 augusti
1 september

Slut
31 januari
30 november
31 mars
15 november
31 januari
30 november
31 mars
31 december
31 december
30 april
31 oktober
31 mars
31 oktober
30 november
31 december
15 november
31 januari
31 januari
31 januari

Kommentar
Kustlandsområdet
Inlandsområdet
Se punk 2 bilaga 4
Se punkt 2 och 6 bilaga 4
Se punkt 15 bilaga 4
Se punkt 2 bilaga 4
Se punkt 18 bilaga 4
Inlandsområdet
Kustlandsområdet
Gäller alla fåglar dvs både tupp och höna
Inlandsområdet
Kustlandsområdet

Inlandsområde: allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.
Kustlandsområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Jaktförordning (1987:905) Bilaga 4 Jakt för att förebygga skador av vilt
2) Kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i
en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli - 30 juni.
Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut,
fiskmås och skrattmås:
1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där
orsakar skada på grödor och odling
3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
6) Korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås som uppträder vid flygplatser får jagas den 1 juli 30 juni.
15) Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad
gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas den 1 juli - 30 juni.
18) Ringduva som uppträder i flock och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar får jagas i
sådana odlingar i Västernorrlands län den 1 maj - 31 juli.
19) Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i hus eller gård, får boet samt
ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

