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Beslut
Viltförvaltningsdelegationen har vid möte 2016-12-02 beslutat att denna
handlingsplan ska gälla som övergripande riktlinjer för bidrag och
ersättningar enligt viltskadeförordningen (2001:724) samt som riktlinjer för
Länsstyrelsens hantering av skyddsjakt på tranor, gäss och sångsvan.
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Sammanfattning
Tranor, gäss och sångsvanar kan orsaka skador på jordbruksgrödor. Det
finns områden som lockar till sig dessa fågelarter i större antal under deras
rast- eller häckningsperioder.
Länsstyrelsen får årligen pengar, viltskademedel, för att förebygga skador
av vilt och till att ersätta skador av vilt. Medlen får användas inom vissa
ramar, främst för att förebygga och ersätta skador av de arter som inte får
jagas. I första hand ska vi överväga om skyddsjakt är möjlig för att
förebygga skador. I andra hand kan vi ge bidrag till andra förebyggande
åtgärder och om inget av alternativen är möjliga kan skador ersättas.
Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för hur Länsstyrelsen ska hantera
skyddsjakt för tranor, gäss och sångsvanar och prioriteringar för hur vi ska
använda de årliga viltskademedlen. Den innehåller också riktlinjer för
berörda jordbrukare. Vi utser också i planen prioriterade områden där
skador ska ersättas trots att vissa fågelarter inte är fredade. Målen i planen är
att minska skadorna i jordbruket av stora betande fåglar samt att öka
förståelsen för förvaltningen av stora betande fåglar. I huvudsak går arbetet
ut på att arbeta för att styra fåglarna bort från känsliga grödor, till områden
där de inte gör skada och där de får gå ostörda.

Bakgrund
Sedan 1995 finns ett viltskadesystem i Sverige som bygger på den
grundläggande principen att viltskador i första hand ska förebyggas och att
detta huvudsakligen ska ske genom jakt. När det gäller jaktbart vilt som t.ex.
älg, hjort, rådjur och vildsvin ska skadorna om möjligt helt kontrolleras
genom jakt, så att man balanserar populationerna av dessa arter mot de
skador som de orsakar.
När det gäller skador av vilt som inte får jagas, så kallat fredat vilt, ska
länsstyrelserna i första hand motverka skador genom att lämna tillstånd till
skyddsjakt, om det är möjligt för arten ifråga. Men skador kan ändå uppstå
av fredat vilt, på grund av att den skadelidande inte haft tillräckliga
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möjligheter att skydda sin egendom eller gröda. Det kan då bli aktuellt med
ersättning för skadorna eller bidrag till förebyggande åtgärder av statliga
medel.

Gällande bestämmelser om skyddsjakt och om bidrag till
förebyggande åtgärder och ersättning för viltskada
De bestämmelser som är grundläggande för åtgärder mot viltskador är
följande:






Jaktlagen (1987:259)
Jaktförordningen (1987:905)
Viltskadeförordningen (2001:724)
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:16) om
bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§
viltskadeförordningen (2001:724)
Förordningen om viltförvaltningsdelegationer (2009:1474)

För arbetet kring skyddsjaktsärenden har Naturvårdsverket tagit fram
riktlinjer för beslut om skyddsjakt (Rapport 6568, maj 2012). Därutöver
finns sedan år 2014 riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i
odlingslandskapet framtagna av Naturvårdsverket och Viltskadecenter.
Riktlinjerna utgör en vägledning till länsstyrelserna i arbetet med att
förebygga och ersätta skador.
Enligt 3 § förordningen om viltförvaltningsdelegationer ska en
viltförvaltningsdelegation besluta om övergripande riktlinjer för
användningen av bidrag och ersättningar enligt viltskadeförordningen
(2001:724). En viltförvaltningsdelegation ska även besluta om övergripande
riktlinjer för bl.a. skyddsjakt inom länet.
Bestämmelser om bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning
för viltskada
Naturvårdsverket tilldelar årligen länsstyrelserna medel för bidrag till åtgärder för att förebygga skador av vilt och för att ersätta skador av vilt. Ur
dessa medel får Länsstyrelsen bara lämna ersättning för skador om det är
uppenbart oskäligt att den som drabbats av skador själv ska stå för de kostnader som skadan lett till. När Länsstyrelsen prövar bidrags- och
ersättningsärenden ska man enligt 11 § viltskadeförordningen särskilt beakta
om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheterna att genomföra en
effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.
Enligt de allmänna råden till Naturvårdsverkets föreskrifter till
viltskadeförordningen (NFS 2008:16) bör Länsstyrelsen ta ett samlat ansvar
för viltskadorna i länet. Enligt principen att viltskador ska förebyggas
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genom jakt, bör länsstyrelserna i första hand motverka viltskador genom att
lämna tillstånd att bedriva skyddsjakt. Om inte skyddsjakt är möjlig eller
skyddsjakten inte ger avsedd effekt kan bidrag och ersättning lämnas.
Av de allmänna råden framgår också att principen gäller att varje
näringsidkare är skyldig att själv genomföra åtgärder för att förebygga
viltskador. För att ersättning ska kunna lämnas krävs därför, att den
skadedrabbade har genomfört åtgärder som verkligen (dokumenterat) haft
förutsättningar att förhindra eller minska en viss viltskada. Självfallet bör
dock detta krav vägas mot den skadedrabbades möjligheter att bedöma om
en viss viltskada skulle inträffa eller inte. Länsstyrelsen bör därför
exempelvis inte kräva att skadeförebyggande åtgärder genomförs till skydd
för en viss viltart, om denna inte har en fast förekomst i området. Däremot
bör ett sådant krav övervägas efter det att viltarten börjat uppträda
regelmässigt i regionen.
Enligt riktlinjerna är det rimligt att kräva ett större ansvar av en jordbrukare
som odlar en för fåglarna mer begärlig gröda.
Den som drabbas av en viltskada som orsakats av annat vilt än säl och som
avser att ansöka om ersättning för skadan ska utan dröjsmål efter det att
skadan upptäckts anmäla skadan till länsstyrelsen (10 § NFS 2008:16).
Viltskador som orsakats av fredat vilt ska snarast besiktigas av
besiktningsman (10 § NFS 2008:16) om den som drabbats avser att ansöka
om ersättning. Besiktningsmännens verksamhet får bekostas av
viltskademedlen (2 § NFS 2008:16).
Länsstyrelsen bör upprätta en handlingsplan för viltskademedlens
användning enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Handlingsplanen bör
upprättas med utgångspunkt från resultaten av den kartläggning som ska
göras enligt 3 § NFS 2008:16. Handlingsplanen bör upprättas i samråd med
berörda organisationer och ange de kort- och långsiktiga målen för de
tilldelade viltskademedlens användning.
Länsstyrelsen har i samband med utarbetande av denna handlingsplan
kartlagt förekomsten av skadegörande fredade fåglar i jordbruket i Örebro
län i ett särskilt dokument.
Bestämmelser om skyddsjakt
För flera av gåsarterna finns en allmän jakttid då jakt får bedrivas utan
särskilt tillstånd. För några av arterna kan dessutom skyddsjakt bedrivas om
det finns risk för allvarlig skada.
Därutöver får Länsstyrelsen efter ansökan besluta om skyddsjakt på bland
annat trana, alla gåsarterna och sångsvan. Länsstyrelsen kan även initiera
skyddsjakt om det på grund av ett viltbestånds storlek finns risk för
allvarliga skador. Att besluta om skyddsjakt innebär ett undantag från den
allmänna bestämmelsen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.
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Tillstånd får endast lämnas 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. Tillstånd får
meddelas om det behövs bl.a. för att förhindra allvarlig skada på bl.a. gröda.
I Länsstyrelsens beslut ska det framgå:
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.

Bestämmelser om skyddsjakt finns i 7 och 8 §§ jaktlagen (1987:259) samt
23 a, 24 och 29 §§ jaktförordningen (1987:905). Den svenska lagstiftningen
grundar sig i sin tur på EUs fågeldirektiv (EU-rådets direktiv 2009/147/EG
av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar).

Mål
Denna handlingsplan för användningen av viltskademedlen gällande skador
av fåglar i jordbruket har följande mål:
 Minska skadorna i jordbruket av stora betande fåglar.
 Öka förståelsen för förvaltningen av stora betande fåglar.

Naturvård, turism och jordbruk
Populationerna av flera gåsarter har ökat i Sverige och inom Europa.
Ökningen medger ett ökat uttag genom jakt hos dessa arter. Jakten skulle
kunna få en begränsande inverkan på tillväxten eller balansera
populationsnivåerna. Vi tror däremot inte att den allmänna jakt som bedrivs
idag har någon populationsbegränsande effekt.
En ökad jakt skulle dock kunna minska skadorna inom jordbruket och
samtidigt ge möjlighet till näringsutveckling via jaktföretagande. Den
naturliga köttresurs som gässen utgör skulle kunna förädlas lokalt och säljas
på både en lokal och nationell marknad om godkända viltslakterier fanns.
Här spelar lokala traditioner samt bestämmelser för livsmedelsproduktion en
stor roll.
Det finns behov av att kommunicera att situationen är olika för de olika
gåsarternas populationer. För sädgåsen finns ett fortsatt behov av skydd för
arten då populationen inte har samma ökningstrend såsom andra gåsarter.
Därför är jakten begränsad. För vitkindad gås kan populationen komma att
öka i länet som den gjort i andra delar av Sverige, med skador som följd.
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De stora populationerna av gäss och trana samt andra fågelarter ger också en
grund för fågelturism och företagande på landsbygden. Ett hinder att
utveckla en sådan näring är de motsättningar som finns mellan jordbruk och
naturvård. För att öka förståelsen för fåglarna är det därför viktigt att
intäkterna från fågelturism tillförs bygden.
En klok förvaltning av naturresursen är att ge lokalt inflytande, t.ex. via
dialog med myndigheten och naturvårdsförvaltare, så att motsättningarna
minskar mellan naturvård och jordbruk. Naturvården är aldrig starkare än
det stöd som finns hos medborgarna. Den ekonomiska verkligheten och den
sociala aspekten är viktig för en framgångsrik förvaltning, d.v.s. att
människor kan bo och få sin utkomst på landsbygden.
Det finns behov av övervakning av populationen och uppföljning av skador
för att kunna sätta in åtgärder i tid om problem skulle uppstå. En adaptiv
förvaltning är ett steg i denna riktning och kan möjliggöra en hållbar
utveckling.

Hur vi arbetar för att nå målen
Mål - Minska skadorna i jordbruket av skadegörande fåglar

Målet är att minska skadorna genom ett effektivt förebyggande arbete. Vi
ska arbeta för att fåglarna styrs till platser där de gör minsta möjliga skada i
jordbruket, i möjligaste mån från produktiv mark. De förebyggande metoder
som tidigare använts bör användas fortsättningsvis. Nya metoder bör prövas
i syfte att hitta billigare, enklare och effektivare lösningar. Gås- och
tranarbetsgruppen i Kvismaredalen bör arbeta vidare med att diskutera
lösningar för att hitta bättre och effektivare arbetssätt för att minimera
skador. Alla medlemmar i gruppen ansvarar för att hämta information från,
samt informera sina respektive intresseorganisationer i området.
Länsstyrelsen ska hantera inkomna skyddsjaktsansökningar på fåglar som
orsakar skada i gröda skyndsamt.
Uppföljning: Årlig uppföljning av handläggningstider för ansökningar. Årlig uppföljning av
effekten av tillstånd till skyddsjakt genom krav på återrapportering av tillstånden.
Årlig uppföljning av viltskadekostnaderna ger information om hur mycket anmälda skador
varierar. Länsstyrelsens fältpersonal bör tillsammans med jordbrukaren utvärdera nya
skrämselåtgärder samt effekten av tidigare använda skrämselmetoder, alternativt genom
uppföljningsstudier i samarbete med Viltskadecenter. Gås- och tranarbetsgruppen följer upp
och utvärderar arbetet i Kvismareområdet.

Mål - Öka förståelsen för förvaltningen av stora betande fåglar

Genom det förebyggande arbete som bl.a. Länsstyrelsen kan bistå med är
förhoppningen att förståelsen för fåglarna och den biologiska mångfalden
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kan öka. Länsstyrelsen och berörda organisationer bör arbeta för att
jordbrukare i högre grad känner till viltskadesystemet och de skyldigheter
en lantbrukare har själv, samt de möjligheter till hjälp som finns att få.
Länsstyrelsen har ett generellt ansvar för att viltskador inte drabbar viktiga
allmänna intressen. Ansvaret ligger dock i första hand på jordbrukaren.
Jordbrukaren bör i första hand själv identifiera skadorna och förebygga att
ytterligare skador uppstår genom uppsättning av olika typer av
förebyggande skrämselmaterial. Om skador har uppstått på ett fält är risken
stor att skador kan uppstå även framöver och jordbrukaren bör förekomma
ytterligare skador genom förebyggande åtgärder. I särskilt utsatta områden
har jordbrukaren möjlighet att kontakta Länsstyrelsens fältpersonal för hjälp
med förebyggande av skador.
Länsstyrelsen ska skyndsamt besiktiga uppkomna skador och hantera
ersättningsanspråk enkelt, snabbt och rättssäkert. Jordbrukare som upptäckt
misstänkt skada av stora betande fåglar i gröda ska kontakta Länsstyrelsen
och utsedd besiktningsman för besiktning av skadorna. Detta gäller främst
om jordbrukaren önskar söka ersättning. Länsstyrelsens besiktningsman ska
besiktiga skadorna snarast efter inkommen anmälan. Besiktningsmannen
ska i samband med besiktningen informera om hur den skadedrabbade kan
ansöka om ersättning för skadorna. Ersättningsanspråk ska handläggas så
fort de ekonomiska förutsättningarna är kända under det innevarande
skadeåret.
Länsstyrelsen bör ha lättillgänglig information på sin webbplats om
viltskadesystemet och om denna handlingsplan. Information bör även
spridas genom Länsstyrelsens informationsblad till jordbrukare. Information
kan också gå ut via intresseorganisationers webbplatser eller andra
informationskanaler. I särskilt utsatta områden bör Länsstyrelsen, i
samarbete med intresseorganisationer, på informationsträffar återkommande
informera jordbrukare om pågående projekt, förebyggande arbete och
viltskadesystemet.
Uppföljning: Genom återkommande enkätstudier tar vi reda på jordbrukaredännedom om
viltskadesystemet och mäter acceptansen hos jordbrukare för stora fåglar i jordbruket. Årlig
uppföljning av tid mellan anmälan och första besiktning samt handläggningstid för
ersättningsanspråk.

Kunskapsbehov
Forskning kring fåglarnas födoval och val av områden pågår. Ur
förvaltningssynpunkt är detta värdefull kunskap. Kunskap om hur stora
upptagningsområdena är för de mest attraktiva rastlokalerna med avseende
på rastande fåglar skulle också vara värdefullt för planeringen. De
storskaliga effekterna på populationerna av olika skrämsel- eller
styrningsåtgärder är inte heller kända.
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Skadeförebyggande åtgärder
Strategin i det förebyggande arbetet är främst att försöka styra fåglarna till
naturreservatet och inmatningsplatser eller platser där de inte gör skada. På
detta sätt minskar vi trycket på odlade fält där skador kan uppstå. Styrningen
bort från känsliga grödor bör ske genom skrämselåtgärder med olika
material eller genom jakt. Flertalet skrämselmetoder är beprövade.
För att stödja det förebyggande arbetet finns en lokal arbetsgrupp i
Kvismaredalen för dessa frågor. Arbetsgruppen arbetar som ett rådgivande
organ för de förebyggande insatserna mot tranor och gäss i främst
Kvismareområdet. Den består av representanter från jordbrukarna, jägarna,
ornitologer, Viltskadecenter, naturreservatsförvaltningen och Länsstyrelsens
personal. Gruppen utvärderar åtgärder och diskuterar lösningar för att hitta
bättre och effektivare arbetssätt för att minimera skador. Alla medlemmar i
gruppen ansvarar för att hämta information från, samt informera sina
respektive intresseorganisationer i området.
Det kan bli aktuellt att inrätta liknande arbetsgrupper i fler områden i länet.

Jakt
Jakt på de skadegörande fåglarna skulle kunna få en begränsande inverkan
på tillväxten eller balansera populationsnivåerna. I dagsläget är allmän jakt
endast tillåten på kanadagås och grågås. Vi tror inte att den allmänna jakt
som bedrivs idag på gäss har någon populationsbegränsande effekt.
Däremot kan vi få en effekt av skyddsjakt som bedrivs i syfte att skrämma
fåglar från skadedrabbade fält och öka fåglarnas rädsla för
skrämselutrustning. En effekt kan också bli att fåglarna sprids till andra fält
eller områden.
Skyddsjakt som skrämselmetod är vetenskapligt utvärderad gällande
grågäss. Jakten ger effekt genom att fåglarna håller sig borta från fälten där
de jagats, åtminstone en kortare period.
Man får i Örebro län skyddsjaga grågås, kanadagås och sädgås vid oskördad
gröda om syftet är att förebygga skada. För sädgås gäller detta endast
månaderna september och oktober.
Övriga gåsarter samt trana och sångsvan är helt fredade. Länsstyrelsen har
möjlighet att lämna tillstånd till skyddsjakt under vissa förhållanden.
Länsstyrelsen kan även initiera skyddsjakt om det på grund av ett
viltbestånds storlek finns risk för allvarliga skador. Det kan handla om jakt,
prickning av ägg eller ruggnings- eller häckningsfångst. Framförallt är det
arter med jakttid och med en ökande populationstrend som är aktuella för
sådana åtgärder. Det är troligen inte förenligt med EU:s fågeldirektiv att
minska antalet fåglar inom ett område när det gäller de arter som inte har en
jakttid.
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Länsstyrelsen har vid några tillfällen initierat äggprickning av grågåsägg för
att minska antalet gäss i Kvismaren naturreservat. Åtgärden är svår att följa
upp och troligen inte särskilt tidseffektiv. Åtgärden kan bli aktuell igen för
att minska antalet fåglar i ett område med höga koncentrationer under
häckning.
Ruggnings- och häckningsfångst har inte prövats i Örebro län men kan bli
aktuell för att minska antalet fåglar i ett område med höga koncentrationer
under ruggning eller häckning.
Hantering av skyddsjaktsansökningar
Skyddsjakt på fredade fåglar kan bli aktuellt vid risk för allvarliga skador.
Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för beslut om skyddsjakt (Rapport
6568, maj 2012). Därutöver finns vägledning för skyddsjakt i
Naturvårdsverket riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i
odlingslandskapet. Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län har år 2010
beslutat om riktlinjer för att hantera skyddsjaktsansökningar på trana (beslut
2010-06-09 dnr 218-02676-2010). Dessa gäller även fortsättningsvis.
I tabell 1 framgår jakttiderna för de olika arterna i Örebro län, arternas
populationstrend samt rekommendation för Länsstyrelsens hantering av
skyddsjaktsansökningar.
För att skyddsjakten ska kunna bli effektiv måste skyddsjaktsansökningar
hanteras skyndsamt. Helst ska Länsstyrelsen handlägga en ansökan samma
dag men högst inom fem dagar under förutsättning att ansökan innehåller
tillräckliga underlag. Om det råder särskilda omständigheter, såsom att
ansökan gäller en art som inte tidigare lämnats tillstånd för eller andra
omständigheter som föranleder remissförfarande, kan handläggningstiden
förlängas.
Vi bör se skyddsjakt som en skadeförebyggande metod, bland andra, som vi
bör använda för att förebygga skador av arter vars population har en ökande
populationstrend. Vi bör ha en restriktiv hållning till skyddsjakt i närheten
av naturreservat där fåglarna ska kunna vara fredade. Vi bör i varje ärende
också beakta risken för störning av häckande fåglar eller felskjutning av
andra arter.
Enligt gällande lagstiftning ska Länsstyrelsen vid handläggning av
ansökningar om skyddsjakt alltid pröva om det finns andra lämpliga
lösningar och hur påverkan en skyddsjakt skulle ha på artens
bevarandestatus. Länsstyrelsen ska också bedöma om skadan som ska
förhindras är allvarlig.
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Tabell 1. Matris för jakttider och rekommendation för Länsstyrelsens beslut vid
ansökningar om tillstånd till skyddsjakt.

Fågelart

Allmän
jakt

Skyddsjakt
-enskilds
initiativ

Trend i
populationen

Rekommendation
för Länsstyrelsens
beslut om
skyddsjakt vid
ansökningar

Grågås

11 aug
– 31
dec

1 juli –
30 juni

Ökande

Mindre restriktiv

Sädgås

-

1 sep – 31 okt

Stabil/möjligen Restriktiv
minskande

Bläsgås

-

-

Ökande

Mindre restriktiv

Spetsbergsgås

-

-

Ökande

Restriktiv i absolut
närhet av reservat.
Mindre restriktiv i
övriga områden.

Vitkindad gås

-

-

Ökande

Mindre restriktiv

Kanadagås

11 aug
– 31
dec

1 juli – 30
juni

Ökande

Mindre restriktiv

Trana

-

-

Ökande

Restriktiv i absolut
närhet av reservat.
Mindre restriktiv i
övriga områden.

Sångsvan

-

-

Ökande

Restriktiv i absolut
närhet av reservat.
Mindre restriktiv

Andra skadeförebyggande åtgärder än jakt
För att lösa ett svårt lokalt problem med skador orsakade av fåglar i
jordbruket, har Länsstyrelsen sedan flera år tillbaka vidtagit särskilda
åtgärder för att förebygga skadorna i främst Kvismareområdet och i området
kring Tysslingen. Vi beskriver här de förebyggande åtgärder utöver jakt som
provats i länet eller som är aktuella att prova inom ramen för det
förebyggande arbetet.
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Praktisk hjälp med skrämsel
Inriktningen på arbetet är främst att Länsstyrelsen praktiskt genom sin
fältpersonal hjälper till med skadeförebyggande åtgärder, bl.a. genom att
förmedla skrämselmaterial till berörda jordbrukare och instruera om
skötseln av materialet. Fältpersonalen prövar nya metoder och lämnar
förslag på lämpliga åtgärder. Skadeproblem som rör högavkastande grödor
prioriteras, exempelvis morots- och potatisodlingar, där den ekonomiska
effekten av en skada blir störst.
Länsstyrelsen lämnar inte timersättning till lantbrukare för förebyggande
arbete, d.v.s. ersättning för nedlagd arbetstid. Principen gäller att varje
näringsidkare är skyldig att själv genomföra åtgärder för att förebygga
viltskador. I särskilt utsatta områden bistår istället Länsstyrelsen med hjälp.
Skrämselmaterial
Det finns en mängd metoder som beprövats i syfte att skrämma fåglar varav
flertalet av dem är testade av Viltskadecenter. Skrämselmaterial är tänkt att
avskräcka gäss, sångsvanar och tranor från att landa på ett fält där materialet
finns uppsatt, genom att materialet gör dem osäkra. Åtgärderna ger oftast en
kortvarig effekt eftersom fåglarna är läraktiga. Därför måste uppsatt material
flyttas efter några dagar. För att fortsatt ge en skrämseleffekt ska
skrämselmaterial användas endast då det verkligen behöver skydda en
gröda.
Länsstyrelsen har tidigare främst använt gasolkanoner, käppar med vimplar
eller flaggor, lapptyg, speglar, raketer och utsågade masonitfigurer och
kamouflagenät. Dessa är beprövade och kan användas fortsättningsvis.
Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till detta material inom de ramar vi har
för bidrag. Vi behöver däremot utveckla och pröva nytt material. Mer
exempel på material som använts i andra län finns i Naturvårdsverkets
riktlinjer.
Vi ska endast använda material som är utvecklat och beprövat för skrämsel
av just gäss, trana och sångsvan. Nytt eller annat material kan användas om
det är sannolikt att det kan fungera för skrämsel av dessa arter. På fält med
hög förekomst av andra arter, eller i direkt närhet till reservat, bör vi
överväga om skrämselmaterial är lämpligt.
Gasolkanoner, raketer eller annan ljudskrämsel bör inte användas i närheten
av avledningsåkrar, bebyggelse eller i områden med mycket tamdjur som
kan störas.
Mänsklig närvaro är mycket effektiv men effekten är kortvarig. För att få
någon effekt behöver man komplettera med annan skrämselutrustning.
Man kan genom stängsel styra bort ruggande vuxna gäss eller gäss med
icke-flygga gässlingar, som orsakar skador genom att gå från
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övernattningsplatser till vallar eller betesmarker. Länsstyrelsen kan lämna
bidrag till sådant stängsel på lämpliga platser. Länsstyrelsen kan då ställa
villkor för stängslets utformning.
Avledningsutfodring, avledningsåkrar och tidig skörd
De största problemen i Kvismareområdet är under sommartid de 500 - 2000
översomrande tranor som kan göra skador i nysatt och ung potatis men
också i spannmålsfält. Under de senaste tio åren har dessa sommartranor
knutits till en avledningsutfodring dit vi lockar fåglarna genom att lägga ut
spannmål. Där får fåglarna gå ostörda. Utan utfodringen skulle fåglarna
troligen röra sig runt och födosöka i landskapet och skapa större problem.
På senare år har även ett fält odlats vid Hjälmarsholm som avledningsåker
för att locka gäss under främst höst och vår.
Vid Tysslingen utfodras sedan många år sångsvanar under tidig vår.
Utfodringen har inte anlagts i skadeförebyggande syfte men med rätt skötsel
skulle den kunna verka skadeförebyggande mot skador av vårflyttande
sångsvanar.
Vi bör arbeta för att fler fält blir aktuella för avledningsutfodring eller
avledningsåkrar. Fälten bör ligga i anslutning till, eller i närheten av, den
aktuella artens övernattningsplatser. Relativt stora områden behöver avsättas
för att inmatningen ska bli effektiv. Dessutom krävs det ett kontinuerligt
underhåll, så att fodret inte tar slut. Valet av lämplig plats är också mycket
viktigt, både för att platsen ska accepteras av fåglarna och för att inte orsaka
ett ökat tryck på omgivande grödor. Utfodring kan dessutom leda till att
fåglarna stannar i området längre än de annars skulle ha gjort. I kombination
med avledningsutfodring eller -åkrar måste skrämselåtgärder användas, för
att fåglarna ska kunna styras till rätt ställen.
Tröskade spannmålsfält är attraktiva för fåglarna där de betar främst
spillsäd. Detta har också utvärderats i en studie vid SLU och
Viltskadecenter. För att undvika skador på känsliga grödor bör man därför
vänta med att plöja tröskade fält så länge som möjligt. Länsstyrelsen kan
lämna bidrag för att odla spannmålssorter som medför tidigare skörd och
leder till tidigare stubbåkrar. Bidraget ska kompensera skördeminskningen.
Bidrag bör i första hand bli aktuellt i nära anslutning till
övernattningsplatser för arten som ska lockas. Länsstyrelsen kan ställa
villkor för hur fältet ska brukas och för när åtgärder får göras inför
kommande odlingssäsong.
Det finns även en möjlighet att lösa in skörden på fält som skadats allvarligt
i syfte att fåglarna ska få gå ostörda på detta fält resten av odlingsperioden.
Jordbrukaren kompenseras då för skördeförlusten på fältet. Det är
Länsstyrelsens handläggare, fältpersonal och besiktningsmän som beslutar i
samråd om ett fält är lämpligt att lösas in. Länsstyrelsen kan då ställa villkor
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för hur fältet ska brukas och för när åtgärder får göras inför kommande
odlingssäsong.
Odlingsstrategier
I ett område som är utsatt för skador av trana, gäss och sångsvan kan en
långsiktig lösning vara att välja att odla grödor eller välja brukningsmetod
som gör grödan mindre attraktiv för dessa arter. Ofta är en sådan anpassning
svår eftersom valet av gröda även avgörs av jordmån, växtföljd,
jordbruksstöd m.m. Varje jordbrukare har själv ett ansvar att försöka
förebygga skador. I särskilt utsatta områden bör en jordbrukare, vid
möjlighet till val av olika alternativa grödor, välja grödor som är mindre
attraktiva för dessa fågelarter. Man bör också i möjligaste mån undvika tidig
skörd bredvid grödor som är attraktiva för fåglarna.
Framförallt tranor nyttjar stubbåkrar i hög grad i odlingslandskapet. Det är
därför lämpligt att vänta med att plöja åkrar tills efter det att de större
antalen av tranor flyttat från de mest populära höstrastningslokalerna.

Effekterna av de åtgärder som Länsstyrelsen lämnat
bidrag till
Mycket tyder på att de särskilda skadeförebyggande åtgärder som gjorts
sedan slutet av 1990-talet har haft sådan effekt att de varit klart ekonomiskt
motiverade. D.v.s. insatserna i form av bidrag bedöms ha medfört lägre
kostnader för såväl berörda lantbrukare som samhället i stort än vad som
annars hade blivit fallet. På grund av främst väderomständigheter kan vi inte
undvika skador helt, se diagram i figur 1. Till detta ska läggas den betydelse
det haft att irritationen hos många frustrerade lantbrukare kunnat dämpas.
Erfarenheterna från de insatser med skrämsel som gjorts hittills visar att
skrämselåtgärder har viss effekt och att även de billigare metoderna tycks
vara mycket effektiva. Länsstyrelsens fältpersonal som bidrar med råd och
praktisk hjälp i särskilt drabbade områden uppskattas och bidrar troligen till
ökad acceptans för fåglarna.
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Kostnader avseende skador av tranor, gäss och
sångsvan i Örebro län år 2003 - 2015
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Figur 1. Kostnader ur viltskadeanslaget avseende skador av tranor, gäss och sångsvan i
Örebro län åren 2003-2015.

Det är svårt att dra några generella slutsatser över vilka åtgärder som
fungerar bäst till en särskild gröda eller skadegörande art. En kombination
av flera olika skrämselmaterial där man är beredd att ofta skifta metoder, är
troligen ett vinnande koncept. Eftersom fåglarna är läraktiga måste det hela
tiden ske en utvärdering och en utveckling av vidtagna åtgärder, s.k. adaptiv
förvaltning.

Riktlinjer för användning av viltskademedlen


Förebyggande åtgärder prioriteras, framförallt verksamheten vid
Kvismaredalen och Tysslingen där en resursperson finns tillgänglig
för hjälp med förebyggande åtgärder. Prioriterade arter framgår av
tabell 2.



Insatserna i Kvismaredalen och Tysslingen kan utsträckas till andra
särskilt utsatta områden.



Nya metoder prövas i syfte att finna enkla och billiga lösningar som
även lantbrukare själva kan hantera.



Ersättning ska i första hand lämnas för skador av fredade arter enligt
tabellen nedan. Skador orsakade av icke fredade arter kan lämnas om
det finns särskilda skäl. Ett visst avdrag från ersättningsvärdet bör då
göras enligt nedan.
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Ersättning kan lämnas om skada uppstått trots att tillstånd till
skyddsjakt erhållits.



Full ersättning utbetalas inte för skada som inte har förebyggts, om
det inte föreligger särskilda skäl.



Besiktningsmännen bör besiktiga skador orsakade av de arter som
framgår av tabellen nedan.



Timersättning till lantbrukare för förebyggande arbete, d.v.s.
ersättning för nedlagd arbetstid, lämnas inte.



Bidrag till inventeringar av skadegörande fågelarter bör kunna
lämnas i syfte att följa upp de åtgärder som görs.

Tabell 2. Bidrag och ersättningar till skador av olika arter.

Art

Bidrag till
förebyggande
åtgärder

Ersättning för skada (en
förutsättning är alltid att
förebyggande åtgärder
vidtagits)
Endast om det finns särskilda
skäl

Skador
besiktigas?

Grågås

Endast om det
finns särskilda
skäl

Sädgås

Ja

Ja

Ja

Bläsgås

Ja

Ja

Ja

Spetsbergsgås
Vitkindad
gås
Kanadagås

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Trana

Ja

Ja

Ja

Sångsvan

Ja

Ja

Ja

Ja

Exempel på ”särskilda skäl”
Skäl som kan ligga till grund för att skada ska kunna ersättas för vilt som
ligger i gränslandet mot att vara fredat:


Skada inom de markerade områdena i bifogade karta. Inom
områdena inom de blå linjerna, men utanför det röda, lämnas

16(16
)

BESLUT
2016-12-02






ersättning motsvarande halva beloppet av uppskattad
skördeförlust.
Skada i närhet av avledningsutfodring eller avledningsåker där
skyddsjakt inte beviljas.
Skada som uppstått på tidigare avledningsutfodring eller
avledningsåker.
Skada som varit totalt oförutsägbar (jämför Allmänna råd i NFS
2008:16).
Skada som blivit ovanligt omfattande trots förebyggande
åtgärder.

Bilaga:

Karta med områden med särskilda skäl

__________

Dnr 218-5908-2016

Bilaga till handlingsplan för stora betande fåglar,
Örebro län, dnr 218-5908-2016
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