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(218-2774-2022)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 § jaktlagen (1987:259) samt 9 b, 15, 23 a, 
24 och 59 §§ jaktförordningen (1987:905) att under perioden den 1 maj 2022 till 
och med den 31 augusti 2023 meddela tillstånd för skyddsjakt efter dovhjort inom 
Södermanlands län. Med stöd av tillståndet får det fällas 1500 individer. Jakten får 
bedrivas under hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Dovhjortar som fälls 
tillfaller jakträttshavaren. Jakten får bedrivas enlig villkoren nedan.
Länsstyrelsen förordnar att denna förskrift ska gälla utan hinder av att den 
överklagas.

Tillståndet är förenat med följande villkor. 

 Skyddsjakt får ske endast med jakträttshavarens tillstånd.

 Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer 
vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.

 Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.

 Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 
november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.

 Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under 
tidsperioden 1 april - 30 september.

 Jakten får endast bedrivas som smyg eller vaktjakt.
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 Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som 
till exempel mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av 
skrämselfigurer eller skott i marken.

 På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva 
utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.

 Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska 
skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats. 

Rapportera gärna via länsstyrelsens E-tjänst: 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/djur/jakt-och-
vilt/skyddsjakt.html 
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