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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)

Riktlinjer för skyddsjakt efter hjortvilt, se sidan 3
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BESLUT
Jan-Erik Dalmo
010-2234408

Datum

Dnr

2020-12-18

218-9296-2020

Beslut om riktlinjer för länsstyrelsens beslut om tillstånd
till skyddsjakt efter klövvilt i Södermanlands län
Södermanlands viltförvaltning strävar efter viltstammar i balans med markernas naturliga
foderresurser och bärkraft samt de olika intressegruppernas önskan om vilttillgång. Trots
det finns det lokalt i länet stora behov av att bedriva skyddsjakt för att skydda
lantbruksgrödor och skog från allvarliga skador orsakade av klövvilt. Nedanstående
punkter ska beaktas och tas hänsyn till vid hantering av ansökningar om tillstånd till
skyddsjakt efter klövvilt samt vid framtagande av villkor som gäller vid beviljad
skyddsjakt.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Jaktens etiska regler ska vara de samma som under ordinarie jakt.
Man ska kunna påvisa att man prövat andra lösningar utan önskad effekt.
Ansökande mark får under skyddsjaktperioden inte bedriva utfodring av klövvilt annat än
åtling för att underlätta jakt
Efter inkommen ansökan kan länsstyrelsen besiktiga skador vid behov eller för utökat
kunskapsunderlag. Besiktningen genomförs av länsstyrelsens förordnade
besiktningspersonal.
Vid ansökan om skyddsjakt efter älg eller kronhjort ges aktuellt skötselområde möjlighet
att yttra sig kring ansökan.
Vid ansökan om skyddsjakt efter älg eller kronhjort på fastighet som inte ingår i
skötselområde ska fastigheten i första hand ansluta sig till angränsande skötselområde.
Skyddsjakten ska riktas mot yngre djur.
Beslut om skyddsjakt ska tas och meddelas skyndsamt när ansökan är komplett och ska
normalt ta högst 3 arbetsdagar. Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet,
Jägarnas Riksförbund samt Föreningen Sörmländska Jordägare får på regional nivå en
kopia av beslutet i samband med att sökande delges.
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.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län. I beslutet har
vilthandläggare Jan-Erik Dalmo varit föredragande.

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

