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Ärenderubrik
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja tillstånd att inom Floda Sköldinge älgskötselområde i
Södermanlands län, enligt bifogad karta, använda elektronisk bildförstärkare och rörlig belysning 
(monterad på ett jaktvapen, handhållen eller monterad på kroppsdel) vid skyddsjakt efter 
vildsvin.

Tillståndet gäller till och med 31 maj 2020.

Villkor

Tillståndet gäller under förutsättning att

 varje person som bedriver jakt med stöd av detta beslut medför en kopia av beslutet och

 användandet av rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare med stöd av detta beslut 
endast sker vid jakt efter vildsvin som befinner sig på mark med jordbruksgrödor, i 
trädgård eller på idrottsanläggning och där orsakar skada

Uppgift om vilka djur som fällts (ålder och kön), datum då djuren fällts, vilket typ av belysning 
som använts och vilken effekt skyddsjakten haft, ska årligen skickas till Länsstyrelsen senast 
den 15 januari.

Länsstyrelsen erinrar om att jaktlagstiftningens regler i övrigt gäller för jakt som bedrivs med
stöd av detta tillstånd.

Beskrivning av ärendet
Floda-Sköldinge älgskötselområde har, genom Johan Dahlqvist, den 24 maj 2018 inkommit med 
en ansökan om att använda rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare på samtliga 
fastigheter som är registrerade i skötselområdet. Syftet med ansökan är att förebygga skador av 
vildsvin på jordbruksmark. Trots ökat fokus på avskjutningen av vildsvin och 
skadeförebyggande åtgärder som avledande utfodring på sommarhalvåret, ökad åteljakt och 
samjakter mellan jaktområdena så minskar inte problemen. 

Elektronisk delgivning
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Motivering till beslutet
Vildsvinen är skygga och oftast nattaktiva, vilket gör skyddsjakten svår att utföra på ett 
säkert sätt. Möjligheten att använda bärbar/rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare 
vid sådan jakt efter vildsvin är därför värdefull för att öka säkerheten och effektiviteten då 
dagsljuset är svagt eller otillräckligt. 
Den metod som ska användas för att minska skadeverkningarna av vildsvin i lantbruket, 
och som förordas i Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin, är att 
vildsvinen jagas på plats i växande gröda samtidigt som viss utfodring sker på platser som 
är avlägsna från dessa grödor. I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin 
(s. 61) nämns också följande: 

”Naturvårdsverket anser att man i områden med särskilt stora problem att kontrollera
vildsvinspopulationen kan överväga att i varje fall för en tid ge generella tillstånd till 
användning av vissa särskilda jaktmedel”

Länsstyrelsens bedömning är att det finns skäl att i detta fall bevilja tillstånd till att använda
rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare för att möjliggöra en säkrare jakt efter vildsvin 
som orsakar skada i växande gröda.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen får enligt 15 a § 2 jaktförordningen i enskilda fall besluta om undantag från 
förbudet att använda belysning utöver vad som tillåts enligt 14 § jaktförordningen. 
Länsstyrelsen får enligt 15 a § 3 samma förordning i det enskilda fallet besluta att 
elektronisk bildförstärkare får användas vid jakt efter vildsvin. 

Information
Jakten ska inriktas mot i huvudsak kultingar och ungdjur. 
Enligt 27 § jaktlagen skall jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Att 
fälla en kultingförande sugga bedömer länsstyrelsen strida mot denna paragraf. 
Enligt jaktförordningen (1987:905) bilaga 4, får vildsvin som kommer in på gård eller i en 
trädgård, anläggning eller på mark med jordbruksgrödor och där orsakar skada jagas den 1 
juli – den 30 juni.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. funktionschef Helena Söderlund med vilthandläggare Viktor 
Tylstedt som föredragande.
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Kopia till:

Naturvårdsverket
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund



BESLUT
 BESLUT
 

 4(4)
Datum Dnr

2018-05-28
 

218-3805-2018
 

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 Södermanlands län, 61186 Nyköping. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till sodermanland@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.
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.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 
010-223 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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