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Postadress:611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland

Enligt sändlista

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort inom 
Södermanlands län.

Länsstyrelsen beslutar att under perioden den 1 maj 2022 till och med
31 augusti 2023 meddela tillstånd till 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 med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren. 
Jakten får bedrivas enlig villkoren nedan.

Länsstyrelsen beslutar därmed om föreskriften 04FS 2022:7 avseende 
skyddsjakt på dovhjort i Södermanlands län.

Beslut 

Datum
2022-04-25

 

Ärendebeteckning 
218-2774-2022
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Länsstyrelsen förordnar att detta beslut ska gälla utan hinder av att det 
överklagas.

Tillståndet är förenat med följande villkor.

 Skyddsjakt får endast ske 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.

 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

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/djur/jakt-och-vilt/skyddsjakt.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/djur/jakt-och-vilt/skyddsjakt.html
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under de senaste åren sett en markant ökning av 
ärenden där man önskar att jaga dovhjort för att förhindra allvarliga 
skador på jordbruksgrödor. Antalet ärenden har ökat från 23 ärenden 
2016 till 101 ärenden 2021. Ärendena syftar till att få jaga dovhjort 
under de tider på året då de annars inte är lovliga, under hela dygnet 
och med hjälp av rörlig belysning. Avseende de delar som rör jakt 
hela dygnet med hjälp av rörlig belysning så inkommer en del ärenden 
även under de tider på året då de råder allmän jakttid eller när man får 
bedriva skyddsjakt på eget initiativ.

Det finns underlag som pekar på att dovhjortsstammen men även 
skadorna orsakade av dovhjort på jordbruksgrödor i Södermanland 
ökat. Enligt Svenska jägareförbundets avskjutningsstatistik som ofta 
används för att bedöma trender i viltpopulationer ökade avskjutningen 
av dovhjort i Södermanland från 5 959 individer under 2016 till 
12 982 individer under 2020. Avseende skadorna på jordbruksgrödor 
har SCB gjort undersökningar 2014 och 2020. Skadorna orsakade av 
dovhjort har enligt de mätningarna ökat. Vad det gäller skördebortfall 
i spannmål från 2 405 till 8 898 ton och avseende skördebortfallet i 
slåttervall från 1 127 till 14 252 ton. Vidare har Länsstyrelsen vid 
flertalet tillfällen under 2020 - 2021 använt sig av förordnade 
besiktningsmän för att bedöma om det föreligger risk för allvarlig 
skada i de fall då Länsstyrelsen saknat uppgifter om skadeläget i 
området som ansökan omfattat. Besiktningarna har nästan uteslutande 
bekräftat att risk för allvarlig skada föreligger.

Länsstyrelsen har under en period undersökt om det finns möjligheter 
att fatta ett mer övergripande men tidsbegränsat beslut, för att 
underlätta för enskilda markägare att skydda sina grödor men även för 
att minska resursåtgången hos Länsstyrelsen då den enskildas 
bedömning i hög omfattning är väl grundad. 

Avslutningsvis har det ansträngda läget hos länets 
livsmedelsproducenter till följd av höga kostnader för energi, 
drivmedel och insatsvaror lett till att investeringen i grödor är 
betydligt högre än de senaste åren. Det leder till att skador på grödor 
snabbt kan bli väldigt kostsamt för den som drabbas.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen gör bedömningen att det föreligger risk för att dovhjort 
orsakar allvarliga skador på grödor i Södermanlands län och att det 
inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i kombination 
med andra skadeförebyggande åtgärder. I länet bedrivs det sen 
tidigare, i stor utsträckning, den typen av jakt som beslutet omfattar.
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Populationen av dovhjort har haft en ökande trend de senaste åren. 
Arten klassas som livskraftig enligt internationella rödlistan (IUCN) 
och är inte hotad i sin bevarandestatus.

Det finns inga tecken på att antalet ansökningar skulle minska under 
2022 eller 2023. Från årsskiftet fram till den 10 april har 22 ärenden 
inkommit till Länsstyrelsen. Samtidigt har återrapportering från 
skyddsjakter utförda 2020 och 2021 sammanställts och det har fällts 
634 respektive 579 dovhjortar vid skyddsjakt under de åren. 
Länsstyrelsens bedömning är att behovet av skyddsjakt kommer vara 
likvärdigt eller öka framöver till följd av kostnadsläget för lantbruket. 
Med det som bakgrund bestäms tidsperioden för beslutet till den
1 maj 2022 till och med 31 augusti 2023 samt antalet individer som 
beslutet omfattar till 1500.

Länsstyrelsen ser att ett länsövergripande beslut är nödvändigt av flera 
anledningar. Problemen som dovhjortarna orsakar är ofta lokala men i 
Södermanland omfattar det flera platser i länet. Under 2021 mottog 
Länsstyrelsen ansökningar från sex av länets åtta kommuner, 
undantagen var Oxelösund och Eskilstuna. Vidare anser Länsstyrelsen 
att det skulle skapa onödiga gränser och osäkerhet om vad som gäller 
inom olika områden om man skulle skapa andra geografiska 
indelningar samtidigt som dessa inte skulle leda till någon praktisk 
skillnad. Jakt i enighet med beslutets villkor är motiverad oavsett plats 
i länet eller historisk förekomst av skador.

De erfarenheter Länsstyrelsen har från hantering av 
skyddsjaktsansökningar samt återrapportering från skyddsjakter är att 
behovet är stort avseende att jakt ska få bedrivas under hela dygnet 
samt med hjälp av rörlig belysning. Flera ansökningar initieras av att 
dovhjortarna upplevs komma ut nattetid i större utsträckning om man 
jagat dom i skymning eller gryning. Det gäller oavsett om jakt 
bedrivits under ordinarie jakttid, om man skyddsjagat dovhjortskalv 
på eget initiativ eller om man jagat med stöd av skyddsjaktsbeslut som 
inte omfattat de möjligheterna. 

Flera av villkoren som föreskrivs i beslutet grundar sig på 
Viltförvaltningsdelegationens beslutade riktlinjer för länsstyrelsens 
beslut om tillstånd till skyddsjakt efter klövvilt i Södermanlands län. 
Av riktlinjerna framgår det att skyddsjakt ska riktas mot yngre djur, att 
man inte ska bedriva utfodring av klövvilt på den mark där man 
bedriver skyddsjakt annat än åtling för att underlätta jakt samt att man 
ska rapportera resultatet från genomförd skyddsjakt. Vidare har 
anpassningar av beslutet gjorts för att freda handjur under 
brunstperioden och kalvförande hindar under föryngringsperioden på 
samma sätt som den ordinarie jakttiden. 



Beslut 5 (7)Länsstyrelsen 
Södermanlands län 2022-04-25 218-2774-2022

Mot bakgrund av ovanstående bedömer länsstyrelsen att det finns fog 
för att besluta om skyddsjakt under den angivna perioden, att det inte 
finns någon annan lämplig lösning och skyddsjakten inte försvårar 
upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för dovhjort i dess 
naturliga utbredningsområde.
Vidare bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl för att beslutet ska 
omfatta jakt nattetid med hjälp av rörlig belysning.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 7 § jaktlagen (1987:259) gäller att om det på grund av ett 
viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för 
allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen 
bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker. 
I myndighetens beslut ska bestämmas hur jakten ska bedrivas och om 
den ska ske genom jakträttshavarens försorg, om han har åtagit sig 
det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet ska också 
bestämmas hur det ska förfaras med djur som dödas eller fångas vid 
jakten. 

Enligt 24 § jaktförordningen (1987:905) prövas frågor om jakt enligt 7 
§ jaktlagen av länsstyrelsen när det gäller arten dovhjort.

Enligt 23 a § jaktförordningen får beslut om jakt som avses i 24 § 
jaktförordningen meddelas om
- det finns risk för allvarlig skada på gröda,
- det inte finns några andra lämpliga lösningar och om
- skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus för arten i dess naturliga utbredningsområde.

Enligt 9 b § jaktförordningen ska i beslut som avses i 24 § 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,
5. den kontroll som kommer att ske.

Länsstyrelsen får enligt 15 a § jaktförordningen (1987:905) i det 
enskilda fallet besluta om undantag från förbudet att använda 
belysning utöver vad som tillåts enligt 14 § jaktförordningen.

Länsstyrelsen kan förordna att ett beslut om skyddsjakt ska gälla utan 
hinder av att det överklagas enligt 59 § jaktförordningen.
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Fälld dovhjort tillfaller jakträttshavaren enligt 10 § jaktlagen 
(1987:259).

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Beatrice Ask med 
vilthandläggare Martina Cöster som föredragande. Länsjuristen Maria 
Pettersson har deltagit i beslutet.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Föreningen Sörmländska Jordägare

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ni kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via 
e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Södermanlands län, 611 86 Nyköping.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. 
Ange diarienummer 2774-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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