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Djurenheten
Mattias Persson
Tel. direkt: 010-2238533
E-post: Mattias.Persson@lansstyrelsen.se

Svenska Jägarförbundet Mörbylångakretsen
c/o Erica Lindquist

Elektronisk delgivning

Beslut om tillstånd till skyddsjakt
Beslut
Länsstyrelsen meddelar berörda markägare/jakträttshavare inom Mörbylånga och Borgholms kommuner
tillstånd att, utan hinder av gällande fredningsbestämmelser, fälla grävling, skogsmård, årsunge av
rödräv, gråtrut/fiskmås, kråka, kaja, skata och korp.
Tillståndet gäller till och med 2024-05-15.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § (1987:905) Jaktförordning att detta beslut ska gälla utan hinder
av att det överklagas.
Villkor
Tillståndet gäller under förutsättning att:
1. Den utökade skyddsjakten får endast ske under tider som anges nedan. Antal djur som får fällas
anges som antal/1000 ha inom området som omfattas av skyddsjakt

Djurslag
Kråka
Kråka (årsunge)
Kaja
Kaja (årsunge)
Skata
Skata (årsunge)

Postadress
391 86 Kalmar
Besöksadress Regeringsgatan 1

Tidpunkt för
skyddsjakt
16 april t.o.m. 15
maj.
15 maj t.o.m. 30
juni
16 april t.o.m. 15
maj.
Årsunge 15 maj
t.o.m. 30 juni.
16 april t.o.m. 15
maj.
Årsunge 15 maj
t.o.m. 30 juni

Telefon 010-223 80 00
Telefax 010-223 81 10

Antal individer
30 st/1000 ha.
5 st/1000 ha
30 st/1000 ha
5 st/1000 ha
20 st/1000 ha
4 st/1000 ha

E-post
Hemsida

kalmar@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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Korp

Korp (årsunge)
Gråtrut/Fiskmås

Rödräv (årsunge)
Grävling

Grävling (årsunge)
Skogsmård

15 februari t.o.m.
30 april samt 1 juli
t.o.m. 30 september
1 maj t.o.m. 30
juni.
1 april t.o.m. 15
maj

Årsunge fr.o.m. 1
juli t.o.m. 31 juli
16 februari t.o.m.
15 mars, samt 1 juli
t.o.m. 31 juli.
1 maj t.o.m. 30 juni
1 oktober t.o.m. 31
oktober, 1 mars
t.o.m. 15 mars.
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20 st/1000 ha

2 st/1000 ha
Enbart skadade
felfångade fåglar i
samband med
kråkfångst.
10 st/1000 ha
8 st/1000 ha

3 st/1000 ha
5 st/1000 ha

2. Markägare och jakträttshavare lämnat sitt tillstånd till jakten innan den påbörjas
3. Jakten bedrivs med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna
och den rekreationssökande allmänheten
4. Störning av fåglar under häckningstid minimeras. Detta är särskilt viktigt för
havsörn, kungsörn och vadare
5. Fångstredskap ska vara av godkänd typ och ska vittjas minst en gång per dygn
6. Gråtrut (rödlistad som sårbar, VU) och fiskmås som felfångas i samband med
kråkfångst ska släppas fria om de inte har skador som kommer att påverka
deras överlevnadschanser.
7. Jakten på predatorerna ska så långt möjligt ske under ordinarie jakttid om sådan
finns
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8. Skyddsjakten bör vara särskilt intensiv strax innan vadarfåglarnas föryngring
sker och i nära anslutning till deras kärnområden, dock på sådant avstånd att
häckningen ej störs
9. Minst en representant från varje jaktlag som deltar i den utökade skyddsjakten
ska ha genomgått en behörighetsutbildning som hålls i samarbete mellan
Studiefrämjandet och Mörbylånga jaktvårdskrets. Denna representant ansvarar
för att informera övriga deltagare i jaktlaget om skyddsjaktens förfarande
10. Mörbylånga jaktvårdskrets ska årligen, senast den 15 juni lämna en förteckning
till Länsstyrelsen över behöriga nya jaktlag
11. Jaktvårdskretsen ska på begäran redogöra för vilket jaktlag som jagar på visst
område inom jaktområdet, samt lämna kontaktuppgifter till representant för
ifrågavarande jaktlag
12. Mörbylånga jaktvårdskrets ska årligen, senast 15 juni lämna en skriftlig rapport
till Länsstyrelsen om antalet djur av vilken art, samt i vilket område de fällts,
med stöd av detta tillstånd. Rapporten bör även omfatta fällda djur under
ordinarie jakttid
13. Detta tillstånd – i original eller kopia – ska medföras under jakten
14. Länsstyrelsen kan upphäva eller ändra hela eller delar av detta beslut om
villkoren ej följs eller om förutsättningarna för medgiven skyddsjakt ändras

Beskrivning av ärendet
Mörbylånga Jaktvårdskrets ansökte den 15 februari 2019 hos Länsstyrelsen om utökade jakttider för
riktad avskjutning/fällfångst av ovan nämnda arter. I ansökan anfördes kortfattat följande:
”Jägarförbundet Mörbylångakretsen har under sju år drivit av Länsstyrelsen godkända Lona- projekt med
syftet att genom högre jakttryck på predatorer förbättra häckningsresultatet hos markhäckande fågelarter.
Skyddsjakten avsågs därmed skapa bättre förutsättningar för att uppnå en gynnsam bevarandestatus för
hotade och missgynnade fågelarter. Dessa Lona-projekt var en fortsättning av det arbete med skyddsjakt
som har ägt rum enligt tidigare beslut (Beslut 2008-01-08; Dnr: 2183-13989-07 och beslut 2009-03-05;
Dnr: 2183-2190-09) och ska ses som en del av Länsstyrelsens totala åtgärdsprogram "Fler vadare i
öländska sjömarker".
Efter flera säsongers inventeringar av varnande rödspovar (tom 2018) så kan en mycket glädjande
utveckling noteras. Antal häckande rödspovar har visat en klar ökning årligen sedan Länsstyrelsens
inventering 2008 som gav 36 par, vilket skall ställas mot 2018 inventeringsresultat på hela 90 par. Efter i
runda tal femtio års tillbakagång hos rödspoven så kan vi äntligen se en ökning över tid! Det är nu av
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största vikt att arbetet med predatorkontroll kan fortsätta samt utvecklas då rödspovens numerär på intet
sätt har nått nivåer där risken för artens fortbestånd är säkrat. Det behövs ytterligare häckningslokaler där
den kan ges möjlighet att överleva och föröka sig. Övriga vadare med strandskatan undantagen har under
projektens gång visat en gynnsam utveckling!
Tillståndet ska enligt planen omfatta marker i Mörbylånga och Borgholms kommun. Dock krävs det av
nya jaktlag som vill medverka i arbetet med predatorkontroll med utökade jakttider att representanter
från dessa jaktlag deltar i en behörighetsutbildning som genomförs av Studiefrämjandet (Svenska
Jägarförbundets studieorganisation) och Mörbylånga jaktvårdskrets i samarbete precis som de jaktlag
gjort som deltagit tidigare. Jaktledarna i berörda jaktlag kommer också att förbinda sig genom avtal att
informera markägarna i berörda områden. Vid genomförd utbildning informeras Länsstyrelsen om vilka
jaktlag som fått behörighet av Magnus Johansson, Mörbylånga Jaktvårdskrets.”
Jaktvårdskretsen kommer att rapportera fällt vilt till Länsstyrelsen i Kalmar, Svenska Jägarförbundet
samt Richard Ottvall, som tillsammans med medlemmar i Ölands ornitologiska förening genomför
uppföljningar av vadarnas häckningsresultat.
Länsstyrelsen avser att utbetala bidrag till Mörbylånga jaktvårdskrets för att ombesörja predatorjakten.

Motivering till beslutet
Ölands sjömarker har i flera olika sammanhang utpekats som mycket värdefulla för både rastande och
häckande fåglar. De hyser betydande häckfågelpopulationer av såväl and- och måsfåglar som vadare.
Däribland förekommer flera arter som är med i EU:s fågeldirektiv och/eller klassas som nationellt hotade
eller missgynnade, t.ex. årta, stjärtand, den sydliga rasen av kärrsnäppa, brushane, rödspov, silltrut och
småtärna. Många av de fågelarter som häckar i området bedöms som hotade och har minskande trender i
hela Europa.
Under senare tid har forskning bedrivits på sydöstra Ölands sjömarker och bl.a. häckningsframgången
har studerats. Resultatet från studierna har visat en oroväckande hög predation på vadarnas ägg och
ungar. I vissa fall var bopredationen så hög som 98 % på tofsvipa. Hög predation har även konstaterats
hos rödspov. Erfarenheter från tidigare studier visar att vissa individer av predatorer kan specialisera sig
på vadare och andra markhäckande fåglar i ett område och där stå för majoriteten av predationen. För
redan trängda arter är det stor risk att den höga predationen leder till ännu snabbare minskning och
eventuellt försvinnande. För att uppnå en tydlig effekt av predatorjakten behövs ett högt jakttryck över
stora arealer på flertalet arter predatorer.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget, med hänsyn till vad som framgår av handlingarna i ärendet att det
finns förutsättningar att meddela tillstånd till skyddsjakt under fredningstid.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
I 9 b § (1987:905) Jaktförordningen regleras att i föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§,
20 § 2 samt 21, 23 a–23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges
1.
vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2.
vilka medel och metoder som får användas,
3.
vilken tid och vilket område som avses,
4.
de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller
olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
5.
den kontroll som kommer att ske.
Första stycket 1 gäller inte beslut av länsstyrelsen enligt 21 § första stycket i fråga om undantag för
rullstolsburen person med bestående rörelsehinder för jakt efter fågel från motordrivet fordon.
I 23 a § (1987:905) Jaktförordningen regleras att om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om
det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande
allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva
konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

I 31 § (1987:905) Jaktförordningen regleras att även om jakt annars inte är tillåten får genom
föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet
1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings- eller
utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art eller för den
uppfödning som krävs för detta, och
2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur under strängt
kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose viltförvaltningen.
En förutsättning för att jakt enligt första stycket ska kunna tillåtas är att det inte finns någon
annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Tillstånd enligt första
stycket 2 får inte avse arter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har
markerats med N eller n.
Innan Naturvårdsverket ger ett tillstånd enligt första stycket 1 ska verket höra Havs- och
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vattenmyndigheten, om tillståndet gäller jakt efter vilt som lever i hav eller vatten. Länsstyrelsen
ska årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om medgivna tillstånd som verket begär.

Information
Fastighet eller delar av fastighet som ingår i naturreservat eller fågelskyddsområde kan omfattas
av ytterligare jaktliga restriktioner. Särskilt tillstånd eller dispens kan då behöva sökas och
omfattas ej av detta tillstånd.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut sker genom kungörelsedelgivning, bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Detta beslut har fattats av chefen för avdelningen Utveckling och Landsbygd, Karin Bergman, med
vilthandläggare Mattias Persson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Kalmar län,
391 86 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du
göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare till Naturvårdsverket.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att
få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre
veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
•
vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
•
hur du vill att beslutet ska ändras
•
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
•
personnummer
•
adress till bostaden
•
telefonnummer där du kan nås
•
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på
dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post kalmar@lansstyrelsen.se eller telefon
010-223 80 00. Ange beslutets diarienummer.
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Bilaga 2

Upplysning om kungörelsedelgivning
Kungörelse d.v.s. annonsering skall inom tio dagar från beslutsdatum införas i samtliga länets
ortstidningar.
Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar. Delgivning anses ha skett på
tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen under den tiden införts i
ovannämnda tidningar.

