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Skickas till
sodermanland@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen Södermanlands län
611 86 NYKÖPING

Ansökan om tillstånd till skyddsjakt
Sökande
Namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Epost

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Kommun

Areal

Varav odlad mark

Yrkande
Viltart

Anhållen period för tillstånd. (Obligatoriskt)

fr.o.m. 20___-___-___
Kategori

Antal

Vuxet handjur
Vuxet hondjur
Årskalv
Annat: ______

t.o.m. 20___-___-___

Hjälpmedel
Rörlig belysning
Jakt dygnet runt

Förutsättningar

Hur stor är avskjutningen under ordinarie jakttid?

Årskalv:

Vuxet hondjur:

Vuxet handjur:

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

ANSÖKAN

Beskrivning av inträffade skador/olägenheter och risk för ytterligare skador

Motivering till yrkandet (antal djur och kategori)

Vidtagna skyddsåtgärder

Sker utfordring av vilt på fastigheten?
JA

NEJ

Om ja, vad är syftet med utfodringen?

Övrigt att åberopa. (T.ex. besiktningsintyg eller utlåtande av sakkunnig)

För bedömningskriterier vid ansökan om skyddsjakt efter hjortvilt, se bilaga.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BESLUT
Datum

Dnr

2018-08-22

218-3501-2018
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Josefin Linusson
010-2234264

Beslut om riktlinjer för skyddsjakt på hjortvilt i Södermanlands län
Bakgrund till bedömningskriterier vid ansökan om skyddsjakt
Sörmlands viltförvaltning strävar efter att viltstammarna är i balans med markernas naturliga
tillstånd och bärkraft samt de olika intressegruppernas önskan om vilttillgång. I Sörmland har vi
idag lokalt mycket täta viltstammar, och flera av dem orsakar skada i jordbruksgröda
(lantbruksgröda) och skog. Areella näringar ska acceptera rimliga skador, men vid för höga
tätheter och på grund av andra omständigheter blir ibland skadorna så stora att grödorna måste
skyddas med hjälp av skyddsjakt. I nuläget sker skador av flera arter, men det dominerande
skyddsjaktsbehovet är skador av kron- och dovhjort i jordbruksgröda. Därför avser detta
dokument just detta, även om kriterierna kan vara till stöd även vid bedömning av skoglig
problematik.
Skyddsjakt behövs i Sörmland nu trots att man mest önskar en situation där ordinarie jakttider
ska vara tillräckliga. Det långsiktiga målet är att skyddsjakt endast ska behövas undantagsvis.
Stammarna är nu på många håll alltför stora och därutöver har vi problemet med tidvis
ansamling av djur på platser även där man följt skötselplaner och under jaktsäsong har en rimlig
täthet. Även om vi bör ha en generös inställning, och en snabb handläggning av ansökningar ska
ett antal kriterier uppfyllas för att skyddsjakt ska beviljas, flera av dem baserade på
lokalkännedom.
Riktlinjer för Länsstyrelsen vid beslut om skyddsjakt på hjortvilt


Skyddsjaktens enda syfte är att skydda gröda genom att skrämma bort viltet. Inget jaktvärde och
inget köttvärde ska beaktas. Skyddsjakt får inte bli föremål för försäljning.



Jaktens etiska regler ska vara de samma som under ordinarie jakt.



Ansökande mark ska kunna visa att ordinarie jakt bedrivits i rimlig utsträckning samt kunna
redogöra för förebyggande insatser och skrämselåtgärder vid gröda. På marken ska man tagit
fullt ansvar för att följa eventuella områdesplaner men kan inte lastas för om andra marker inte
nått avskjutningsmålen. Man ska också kunna påvisa att ambitiösa initiativ tagits för att
skrämma viltet.



Ansökande mark får endast ha bedrivit utfodring som stöd vid svåra förhållanden eller i syfte att
flytta djur från grödor till annan plats.



Växtodling måste, med hänsyn till viltskador, kunna bedrivas med en rimlig växtföljd.
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Ansökande mark kan besiktas på initiativ av Länsstyrelsen. När ansökansformulär anlänt till
Länsstyrelsen kan de ta hjälp av besiktningspersoner som besöker skadeplatsen i syfte att med
lokalkännedom och erfarenhet konstatera om skadorna är ansenliga. De kan dessutom bidra
med uppgifter om de andra bedömningskriterierna. Normalt tar man hjälp av tidigare utsedda
besiktningspersoner, alternativt representanter för lokal LRF samt skötselområde (alternativt
jaktvårdskrets)



I första hand medges kalv. Om besiktningspersoner eller andra kan intyga att endast
handjursgrupper åsamkar skadan och/eller att könsfördelningen inte på något sätt äventyras kan
medges mindre handjur. Endast undantagsfall beviljas hind.



Beslutet om skyddsjakt ska tas och meddelas skyndsamt när ansökningsformulär är komplett,
och ska normalt ta högst 3 arbetsdagar. Lokal LRF, aktuellt skötselområde, ÄFG och krets får del
av beslutet i efterhand.



Länsstyrelsen beslutar, i det enskilda fallet, om lämplig längd för skyddsjakten, men kan som
längst besluta om 6 månaders sammanhängande skyddsjaktsperiod.



Normalt kan medges flera djur av dovhjort efter beviljad ansökan, medan kronhjort medges färre
djur åt gången.



För viltarter som förvaltas i en skötselplan bör nedlagda djur som fälls vid skyddsjakt tas hänsyn
till i skötselområdets planerade avskjutning.



Efter genomförd skyddsjakt ska resultatet rapporteras enligt anvisningar för att den allmänna
kunskapsnivån ska kunna ökas. Det avser inte bara nedlagt vilt utan också en redogörelse för
hur jakten bedrevs och konstaterade effekter av åtgärden. Ytterligare skyddsjakt kan inte beviljas
om inte tidigare uppföljningsrapport lämnats.



Ingen åtling, förutom åtling för vildsvin, eller utfodring får ske på fastigheten under
skyddsjaktsperioden.



Skyddsjakt, i syfte att förhindra skador på grödor, kan endast ske på mark med jordbruksgrödor
avsedda för skörd.



Skyddsjakt, i syfte att förhindra skador på skog, ska ske i eller i direkt anslutning till
skadedrabbat bestånd.



Vid beslut om skyddsjakt efter älg och kronhjort ska berört skötselområde få möjlighet att yttra
sig i ärendet samt ta del av Länsstyrelsens beslut.



Länsstyrelsen kan vid lokal kännedom bevilja ansökan utan besiktning eller yttrande från LRF,
Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund.



Beslutad skyddsjakt ska återrapporteras enligt Länsstyrelsens instruktioner, på för ändamålet
avsedd blankett.
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Definition av kalv
Enligt 4 § NFS 2011:7 avses med årskalv älg och kronhjort till och med den 15 april året efter
födelseåret.
Enligt Naturvårdsverket avses med årskalv dovhjort till och med den 1 juni året efter födselåret.
Bedömningskriterier för Länsstyrelsen vid ansökan om skyddsjakt
Ansökan om skyddsjakt på älg, dovhjort och kronhjort sker genom att ifylld ansökansblankett
skickas in. Den är tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida. (Den är tillgänglig på
www.lansstyrelsen.se/sodermanland under djur och natur, samt jakt och vilt.)
För att Länsstyrelsen ska handlägga en ansökan om skyddsjakt på hjortdjur ska följande kriterier
vara uppfyllda:








Komplett ansökan kommer från rätt intresseparter på fastigheten, brukarnummer samt
fastighetsbeteckning ska anges,
areal och grödoslag både totalt och i skada anges,
risk för allvarlig skada föreligger, även grödoval och plats ska beaktas,
väl genomförd ordinarie jakt med rimlig avskjutning i förhållande till eventuell skötselplan,
väl genomförda aktiviteter för att förebygga skador och skrämma vilt från grödor,
ingen utfodring har skett som kan ha bidragit till att öka mängden djur på marken,
att skyddsjakten bedöms ge större skrämseleffekt än andra åtgärder.
Utvärdering
Dessa riktlinjer gäller tillsvidare, men ska årligen utvärderas och vid behov uppdateras.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län. I beslutet har
landshövding Liselott Hagberg, ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen och
vilthandläggare Josefin Linusson (föredraganden) deltagit.

