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Kålmårdens viltskötselområde
c/o Stefan Åman
Restad
61790 Skärblacka

Stefan.Aman@skogssallskapet.se

Tillstånd till skyddsjakt på dovhjort
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att delvis bifalla er ansökan och meddelar er tillstånd att trots gällande
fridslysningsbestämmelser fälla eller låta fälla trettio (30) dovhjortar inom Kolmårdens
älgskötselområde, inom det delområde som markerats på bifogade kartor.
Länsstyrelsen beslutar vidare att jakten får ske under hela dygnet och med hjälp av rörlig
belysning.
Djur som får fällas
30 st handjur (spets)

Villkor
Tillståndet gäller till och med 2020-08-31 med följande villkor:
1.
Jakträttshavaren ska ha lämnat sitt medgivande till jakten.
2. Skyddsjakten får endast ske på mark med jordbruksgrödor och nylagda
skogsplanteringar där arten orsakar skada.
3. Jakten får enbart bedrivas som smyg eller vaktjakt
4. Att du senast den 15 september 2020 skriftligen rapporterar till Länsstyrelsen om hur
många dovhjortar som fällts med stöd av tillståndet, samt var och när dessa har fällts
samt vilken effekt jakten har gett.

Beskrivning av ärendet
Du har i ansökan som inkom till Länsstyrelsen 2020-07-03 ansökt om skyddsjakt på hundra
dovhjortar för att förhindra allvarlig skada på jordbruksgrödor. I ansökan anger du att det är
grupper på 50 – 300 djur på enskilda åkerbitar som orsakar skada. Du ansöker också om att
bedriva jakt nattetid. Som förebyggande åtgärd har du angivit skrämsel med hundar, knallskott
och besprutning med viltrepelent på växande gröda.
I remiss den 22 juli har du beretts tillfälle att inkomma med yttrande över Länsstyrelsens
förslag att begränsa skyddsjakten till att omfatta 15 spetshjortar. I yttrande den 28 juli har du
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vidhållit ert yrkande om att få fälla 100 hjortar med hänvisning till områdets storlek, 42000
hektar varav 3000 hektar beräknas drabbas av skador.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen känner sedan tidigare till att området hyser en tät dovviltspopulation och de
problem som denna orsakar för jordbrukare. Utifrån den situation som råder i området bör de
sökande ges möjlighet att skydda sina grödor.
Enligt jaktförordningen kan länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag från vilka
tider på dygnet jakt får ske. Länsstyrelsen bedömer att den rådande situationen med täta
dovhjortsstammar samt att dovhjortarna är ute på jordbruksmarken nattetid motiverar att
tillåta jakt dygnet runt och med rörlig belysning för att underlätta genomförandet av
skyddsjakten.
Med hänvisning till ovanstående och de uppgifter som framkommer i ansökan anser
Länsstyrelsen att kriterierna för när skyddsjakt kan beviljas är uppfyllda, ansökan ska därför
delvis bifallas.
Länsstyrelsen avslår den del av ansökan som avser antalet djur
Länsstyrelsen anser att åtgärder för att begränsa antalet dovhjortar bör ske under ordinarie
jakttid för dovhjort, som är väl tilltagen. Länsstyrelsen anser dock att det med hänsyn till
ovanstående redogörelse och med kännedom om det hårda betestryck som den sökande
redogör för är motiverat med viss skyddsjakt för att minska och förhindra betesskador på
jordbruksgrödor.
Under den period som ansökan gäller finns möjlighet till skyddsjakt av dovkalv på eget
initiativ. Skrämseleffekten av att skjuta en kalv bör vara jämförbar med att skjuta en vuxen
individ.
Skyddsjakten skall inte vara beståndsreglerande, utan bedrivas i störande syfte på enstaka djur
på växande gröda där de orsakar skada. För att påverka populationens köns och
ålderssammansättning så lite som möjligt bör skyddsjakten riktas mot yngre handjur som ej
deltar i brunsten och årskalvar. Länsstyrelsens bedömning är att det finns skäl att i detta fall
bevilja tillstånd till skyddsjakt 30 handjur av dovhjort (spets).

Bestämmelser som beslutet grundas på
Jaktförordningen (1987:905)
Enligt 9b § ska det i föreskrifter eller beslut som avses i 15 § jaktförordningen 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 och den kontroll som kommer att ske.
Enligt 29 § Om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda för andra djur än björn, varg, järv,
lo, säl eller örn, får länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt.
Länsstyrelsen ska i beslutet om tillstånd bestämma hur man ska förfara med fångat eller dödat
djur av art som avses i 33 § första stycket.
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Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars boplats och
dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden den 1 september-den 30
april får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.
Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots att jakt med andra
medel inte är tillåten får bävrars dammbyggnad, men däremot inte boplats, förstöras under
tiden den 1 maj-den 31 augusti inom områden med allmän jakttid för bäver.
Tillstånd till jakt på duvhök i syfte att skydda fåglar som är uppfödda för att sättas ut för jakt
får endast avse fångst av duvhök för förflyttning till en annan plats för att åter släppas fri.
Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att årligen till
Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär. Förordning (2009:12

Information
Länsstyrelsen erinrar om att jaktlagstiftningens bestämmelser i övrigt gäller vid jakt med stöd
av detta beslut.
För att uppnå maximal skrämseleffekt bör endast ett djur fällas per skottillfälle, och
skyddsjakten bör ske i kombination med andra skrämselmetoder som uppblåsbara figurer,
mänsklig närvaro och skott i marken mm.
Djur som fälls med stöd av detta beslut tillfaller jakträttshavaren.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vilthandläggare Mia Kjällander med vilthandläggare Sandra Myhrman
som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1.

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Du kan överklaga beslutet
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
Östergötland antingen via e-post; ostergotland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Östergötland, 581 86 Linköping.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
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 överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 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, ostergotland@lansstyrelsen.se, eller via
växeltelefonnummer 010-223 50 00. Ange diarienummer 10416-2020.

