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Tillstånd till skyddsjakt efter dovhjort
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen meddelar er tillstånd, med stöd av 29 § jaktförordningen (1987:905),
att utan hinder av gällande fridlysningsbestämmelser fälla eller låta fälla högst 30
spetshjortar, 30 smaldjur (hind fjolåring) och 60 årskalvar av dovhjort, på eller i
direkt anslutning till odlade fält inom Holmens Viltskötselområde inom delområden
Finspång Södra, Igelfors samt Kalbo, enligt markering på bifogad karta, för att
förhindra skada på gröda.
Villkor för tillståndet
Tillståndet att bedriva skyddsjakt efter spetshjort gäller till och med den 31 augusti
2017 och tillståndet att bedriva skyddsjakt efter smaldjur och årskalv av dovhjort
gäller från den 1 september till och med den 30 september 2017, med följande
villkor:
-

att berörda fastighetsägare och markägare har lämnat sitt tillstånd till jakten,

-

att i första hand andra åtgärder än jakt vidtas för att hålla dovhjortarna borta
från växande grödor och att jakten i huvudsak inriktas på att skrämma i väg
hjortarna,

-

att jakten endast får bedrivas som smyg- och vaktjakt,

-

att jakten bedrivs med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig
fauna och den rekreationssökande allmänheten,

-

att jakten inte sker inom områden med särskilda bestämmelser till skydd för
djurlivet utan att Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt
medgivande,

-

att ni senast den 31 oktober 2017 rapporterar till Länsstyrelsen hur många
hjortar ni har fällt med stöd av detta tillstånd,

-

fällda hjortar tillfaller den som äger jakträtten.
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Redogörelse för ärendet
Du har i skrivelse som inkom till Länsstyrelsen den 20 juni 2017 ansökt om
skyddsjakt på 60 dovhjortar, handjur och icke kalvförande hind samt kompletterat
ansökan med skyddsjakt efter 60 – 80 dovhjortskalvar. I ansökan anges att under maj
2017 har ni räknat dovhjorten som motsvarar ca: 115 dov/1000 hektar i snitt över
området. Ni anger att ni vill ge jordbruksföretagare möjlighet att påverka sin
situation att skydda sina grödor.
Ni anger att under flera år har det jobbats med diverse skrämselaktiviteter som att
skrämma hjortarna med folk, hundar och knallar (skott i luften).
LRF Östergötland har tillstyrkt ansökan. Jägareförbundet Syd har yttrat sig i liknande
ärenden och då tillstyrkt skyddsjakt efter kalv av dovhjort.
Länsstyrelsens motivering
Enligt 23 a § jaktförordningen får tillstånd till skyddsjakt medges om det inte finns
någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd för att förhindra allvarlig skada på bl.a.
gröda eller annan egendom. Enligt 29 § får Länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt
om förutsättningarna enligt 23 a § är uppfyllda.
Länsstyrelsen anser att åtgärder för att begränsa antalet hjortar bör ske under
ordinarie jakttid för dovhjort, som är väl tilltagen. Under ordinarie jakttid bör därför
jakttrycket läggas på hind i större utsträckning. Länsstyrelsen anser dock att det med
hänsyn till ovanstående redogörelse och med kännedom om skadeproblematiken i
trakten är motiverat med viss skyddsjakt för att förhindra skador på växande grödor.
Ansökan kan därför tillstyrkas.
Skyddsjakten bör främst ha en skrämmande effekt på dovhjortar i växande gröda
och därför bör de djur som skjuts befinna sig i närheten av övriga djur i
familjegruppen/flocken för att uppnå högre skrämseleffekt.
Övrigt
Detta tillstånd kan av Länsstyrelsen, om förhållandena så påkallar, återkallas eller
förses med ytterligare villkor.
Detta tillstånd bör hållas tillgängligt under jakten.
Länsstyrelsen erinrar om skyldigheten för den som jagar att betala viltvårdsavgift
enligt 49 § jaktförordningen samt om skyldigheten att vid jakt efter bl.a. hjort spåra
upp skadat vilt med särskilt tränad hund inom två timmar efter påskjutning enligt
17 § samma förordning.
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Hur man överklagar
Se bilaga (formulär 145, Naturvårdsverket).

Mia Kjällander
Vilthandläggare
John Carlsson
Förvaltningshandläggare
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga
Kartor
Yttrande från LRF Östergötland
Utdrag ur yttrande från Jägareförbundet avseende liknande ärenden.
Kopia till
Naturvårdsverket
Polismyndigheten Region Öst
Jägareförbundet Syd
Naturvårdsenheten

