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Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i del av Västra 
Götalands län  

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att meddela tillstånd till skyddsjakt efter 

dovhjort under perioden 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 

2025. Med stöd av tillståndet får det fällas 1 500 individer per år inom 

det avgränsade området (bilaga 2).  

Jakten får bedrivas under hela dygnet och med hjälp av rörlig 

belysning. Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller 

jakträttshavaren. Jakten får bedrivas enligt villkoren nedan. 

Beslutet gäller oavsett om det överklagas. 

Villkor 

Beslutet gäller under förutsättning att 

 

1. berörd jakträttshavare lämnat sitt medgivande.  

2. Jakt bedrivs efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem 

individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till 

allvarliga skador. 

3. Jakten utförs som smyg- eller vaktjakt. 

4. Varje person som bedriver jakt i enlighet med beslut om 

skyddsjakt den 12 september 2022 med diarienummer 218-57389-

2021, ska medföra en kopia av beslutet.  

5. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art 

som övrig fauna och allmänheten. 

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

7. Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober 

till den 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i 

gruppen fällas. 

8. Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under 

tidsperioden 1 april till den 30 september. 

9. På fastighet där skyddsjakt bedrivits med stöd av detta beslut får 

man inte utfodra hjortvilt under beslutets giltighetstid.  

10. Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande 

åtgärder som till exempel: att använda ljus- och ljudskrämmor, 
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mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer, 

använda viltskyddsmedel eller skott i marken. 

11. Jakten får inte bedrivas inom naturreservat eller områden med 

särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet utan att 

Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt medgivande. 

12. Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt nedan senast 14 dagar 

efter dovvilt fällts. 

Rapporteringsskyldighet  

Rapporteringen är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut. 

Rapporten ska skickas till Länsstyrelsen. Ange diarienummer 218-

57389-2021. 

Rapporten ska innehålla följande: 

• Skyttens eller jaktledarens namn 

• E-post till kontaktperson 

• Datum samt tid då dovhjorten fälldes 

• Fastighetsbeteckning och kommun 

• Antal hjortar, hindar eller kalvar som fällts 

Rapportera gärna via länsstyrelsens e-tjänst. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har under de senaste åren sett en markant ökning av 

ansökningar om skyddsjakt efter dovhjort för att förhindra allvarlig 

skada på jordbruksgrödor. Ansökningarna om skyddsjakt efter 

dovhjort har ökat från 6 ärenden 2016 till 60 under 2021. Antalet 

beviljade dovhjortar har ökat från 16 under 2016 till 624 under 2021. 

Ansökningarna gäller att få bedriva skyddsjakt efter dovhjort under 

hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Avseende de delar som 

rör jakt hela dygnet med hjälp av rörlig belysning, inkommer en del 

ärenden även under de tider på året då det råder allmän jakttid eller 

när man får bedriva skyddsjakt på eget initiativ. 

Det finns underlag som pekar på att dovhjortsstammen och skadorna 

orsakade av dovhjort på jordbruksgrödor i Västra Götaland ökat. I 

länet är det en koncentration av skyddsjaktsärenden inom primärt sex 

kommuner; Alingsås, Vårgårda, Essunga, Grästorp, Trollhättan och 

Lilla Edet. 

Enligt Svenska jägareförbundets avskjutningsstatistik (bilaga 5) som 

ofta används för att bedöma trender i viltpopulationer ökade 

avskjutningen av dovhjort i Västra Götaland från 2 671 individer 

under 2012 till 7 459 individer under 2020. Inom det avgränsade 
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området ökade avskjutningen från 1 652 under 2012 till 4 807 under 

2020. 

Trafikolyckor orsakade av dovhjort i dessa kommuner har också ökat 

från 54 olyckor 2012 till 123 olyckor 2020. Det skiljer mellan 

kommunerna och Alingsås sticker ut med den största ökningen av 

trafikolyckor där dovhjort är inblandad.  

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 1 069 

ton år 2014 till 4 939 ton år 2020 och avseende skördebortfallet i raps 

och rybs från 14 ton år 2014 till 332 ton år 2020. 

Länsstyrelsen har undersökt om det finns möjligheter att fatta ett 

tidsbegränsat beslut över ett större område, för att underlätta för 

enskilda markägare att skydda sina grödor.  

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det föreligger risk för att dovhjort 

orsakar allvarliga skador på grödor i delar av Västra Götalands län och 

att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt i 

kombination med andra skadeförebyggande åtgärder. I länet bedrivs 

det redan, med stöd av enskilda beslut från Länsstyrelsen, i stor 

omfattning den typ av jakt som föreliggande beslut omfattar. 

Populationen av dovhjort har haft en ökande trend de senaste åren. 

Arten klassas som livskraftig enligt den internationella rödlistan 

(IUCN) och är inte hotad i sin bevarandestatus. 

Det finns inga tecken på att antalet ansökningar om skyddsjakt efter 

dovhjort skulle minska under 2022 fram till 2025. Länsstyrelsens 

bedömning är att behovet av skyddsjakt kommer att vara lika stort 

eller ökande framöver, bland annat till följd av kostnadsläget för 

lantbruket. Med det som bakgrund bestäms tidsperioden för beslutet 

från den 16 oktober 2022 till den 28 februari 2025 samt antalet 

individer som beslutet omfattar till 1 500 per år. 

Länsstyrelsen ser att ett samlat beslut av flera anledningar är att 

föredra framför beslut efter enskilda ansökningar. Problemen som 

dovhjortarna orsakar är ofta lokala och koncentrationen av 

ansökningar, skadeläget samt den höga avskjutningen inom det 

avgränsande området motiverar skyddsjaktsbeslutet och dess 

avgränsning. Länsstyrelsen bedömer att jakt i enlighet med beslutets 

villkor är motiverad inom det avgränsade området. 

De erfarenheter Länsstyrelsen har från hantering av 

skyddsjaktsansökningar, är att det är viktigt att skyndsamt kunna 

förhindra fortsatta skador, och att behovet är stort av jakt under hela 
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dygnet samt med hjälp av rörlig belysning. Flera ansökningar initieras 

av att dovhjortarna upplevs komma ut nattetid i större utsträckning om 

man jagat dem 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. 

Under senare år har ansökningar oftast bifallits därför bedömer 

Länsstyrelsen att det är motiverat att fatta ett beslut som gäller under 

flera år och över ett större område. 

Avslutningsvis har det ansträngda läget hos länets 

livsmedelsproducenter till följd av höga kostnader för energi, 

drivmedel och insatsvaror lett till att investeringen i grödor nu är 

betydligt högre än de senaste åren. Det leder till att skador på grödor 

snabbt kan bli kostsamt för den som drabbas. 

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 9 § jaktförordningen får länsstyrelsen meddela föreskrifter om 

undantag från första stycket. Förordning (2021:334). 

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 
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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. 

Fälld dovhjort tillfaller jakträttshavaren enligt 10 § jaktlagen 

(1987:259). 

Information 

För att minska risken för allvarliga skador på jordbruksgrödor inom 

området är det viktigt med en aktiv förvaltning av 

dovhjortspopulationen, så att stammens numerär minskas och hålls på 

en lämplig nivå. Det är också viktigt att dovhjortsstammen är i balans 

vad gäller köns- och åldersfördelning, varför det totala jaktuttaget över 

tid behöver ta hänsyn till detta.  

Säkerhet vid jakt är alltid viktigt. Att skyddsjaga dovhjort på natten 

ökar utmaningen vilket man som jägare behöver förbereda sig på. Att 

sitta högt, exempelvis i ett i förväg utställt jakttorn, gör att man kan 

planera skjutriktning och få bra kulfång, men också att man kan välja 

ut rätt djur.  

Observera att särskilt tillstånd från Naturvårdsverket krävs för att få 

använda mörkerriktmedel. En kopia på tillståndet ska medföras vid 

jakten.  

 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga 1 med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Lisbeth Schultze med 

vilthandläggare Joakim Carlsson som föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också avdelningschef Sven Swedberg, enhetschef 

Anita Bergstedt och länsjurist Osman Djibril medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 



 

Beslut 6 (11) 

Datum 
2022-09-12 

Ärendebeteckning 
218-57389-2021 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Kopia till 

Naturvårdsverket - registrator@naturvardsverket.se 

Svenska Jägareförbundet, vo7@jagareforbundet.se 

Jägarnas Riksförbund, Klas Johansson, kla109@live.com 

Polismyndigheten Region väst, registrator.vast@polisen.se 

Viltförvaltningsdelegationen 

viltforvaltingsdeligation.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

LRF - lrf.vastragotaland@lrf.se 

Mellersta Götalands Jordägareförening - mgj@jordagarna.se 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 

2. Översiktskarta 

3. Detaljkarta 

4. Jaktområdets gräns i text 

5. Avskjutningsstatistik 
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 

beslutet hos Naturvårdsverket. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 

skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-

post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 

Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av 

beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in 

senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 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.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 

tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur du vill att beslutet ska ändras. 

• Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 

kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 

är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 

underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 

namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 

vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 

Ange diarienummer 218-57389-2021.  

  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket 
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Bilaga 2 

Översiktskarta
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Bilaga 3 

Detaljkarta
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Bilaga 4 

Jaktområdets gräns. 

 

Östra gränsen  

Jaktområdet avgränsas öster om Grästorp vid korsningen mellan väg 

47 och 186. Därefter följer gränsen väg 186 söderut förbi Nossebro 

fram till E20. Gränsen går därefter längs E20 söderut in till Alingsås. 

 

Södra gränsen 

I Alingsås följer gränsen väg 180 västerut fram till väg 190. Gränsen 

går norrut efter väg 190 fram till Gräfsnäs. Här går gränsen västerut 

längs Liveredsvägen fram till Livered.  

 

Västra gränsen 

Vid Livered fortsätter gränsen längs med en mindre väg med skylt 

mot Trollhättan som går norrut upp till väg 42. Gränsen följer längs 

med väg 42 norrut till Koberg. Där fortsätter gränsen västerut vid 

avtagsvägen mot Upphärad. Innan Upphärad går vägen över en 

järnvägsbro, och där fortsätter gränsen norrut längs järnvägen. 

Gränsen fortsätter norrut längs järnvägen fram till norr om Velanda, 

där järnvägen går under en vägbro och gränsen fortsätter där utmed 

vägen norrut mot Artorp. I Artorp följer gränsen vägen mot Hullsjön 

norrut fram till viadukten vid väg 42/44/47. Där går gränsen västerut 

längs med motorväg 42/44/47 fram till trafikplats Stallbacka.  

 

Norra gränsen 

Från trafikplats Stallbacka fortsätter gränsen norrut på Flygfältsvägen 

mot Vargön till andra rondellen och fortsätter norrut mot Vargön 600 

meter. Där fortsätter gränsen att följa en mindre väg mot Tunhems 

kyrka som går först österut mot Hunneberg sedan söderut förbi Hol 

och sedan följer Hunnebergs kant söderut mot västra Tunhems 

kyrkogård. Där svänger gränsen tvärt västerut och följer kyrkogårdens 

tomtgräns, runt och förbi prästgårdens tomtgräns och fram till vägen 

som heter Prästgården. Jaktområdet följer vägen mot sydväst och när 

vägen tar slut fortsätter jaktområdet att följa reservatet Tunhems 

Ekhagars gränser söderut. När gränsen når reservatet Halle 

Hunnebergs rasbranters gräns fortsätter jaktområdets gräns söderut 

och följer Halle Hunnebergs reservatsgräns söderut och österut till 

Vittene Rastplats utmed väg 44. Där svänger jaktområdet rakt söderut 

från reservatet ner till väg 44 och följer den österut fram till Grästorp 

till korsningen väg 44 och 186. 
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Bilaga 5 

Avskjutningsstatistik från viltdata.se 

Datat nedan är hämtat från viltdata som Svenska Jägareförbundet har 

för registrering och redovisning av avskjutningsdata. 

 
 

Datat visar avskjutning i kretsarna Alingsås, Trollhättan, Vårgårda, Essunga och 

Grästorp (I kretsen Trollhättan ingår Lilla Edet). 

 

 

Grafen nedan visar summerat, antal dovhjortar som är skjutna i jaktkretsarna 

ovan. 
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