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Yttrande över remiss: Vägledning för
kommunal viltförvaltning - 218-3031-2014
Landstinget har av Länsstyrelsen i Jönköpings län getts möjlighet att yttra sig över
ovan rubricerade remiss.
Landstinget har tagit del av handlingen och remissen har även skickats till
Landstingets representanter i Viltförvaltningsdelegationen. Landstinget har inga
synpunkter på innehållet utan ser positivt på innehållet i vägledningen och den
faktasammanställning som redovisas.
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Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Yttrande över remiss: Vägledning för
kommunal viltförvaltning - 218-3031-2014
Landstinget har av Länsstyrelsen i Jönköpings län getts möjlighet att yttra sig över
ovan rubricerade remiss. Länsstyrelsen har under vintern 2013/2014 tagit fram en
handling som ska kunna vara en vägledning för kommunernas viltförvaltning, i
synnerhet för de kommuner som planerar att ta fram och fastställa en kommunal
jaktpolicy.
Landstinget har tagit del av handlingen och har inga synpunkter på innehållet utan
ser positivt på innehållet i vägledningen och den faktasammanställning som
redovisas.
LANDSTINGSSTYRELSEN

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Landstingets kansli
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Husargatan 4
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 036-324001
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Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Plusgiro: 105000-4
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Syfte
Dokument ska kunoa vara en vigledning for de kommuner som planetar att ta fram och
faststi.lla en kommunal jaktpolicy, och iven vara ett undedag till faktasammanstdllning som
kan ligga till grund f<ir kommunernas informationsarbete gentemot medborgarna.
Syftet med en policy er att inom organisationen och utit mot medborgarna tydliqgdra
kommunens mil med viltfdn'altningen. Det ar av st6rsta vikt att ett upphtelseavtal upprettas som ger kornmunen mcijlighet att piverka hur viltet forvaltas med avseende pi viltolyckor, sikethet och piverkan pi bebl'ggelse och anldggningar. En policy gor det iven enklare fdr markigaren att agera i ett tidigt skede nir omvidden fordndras, till exempel nar ett
nytt viltslag etablerar sig.

Inledning
En kommuns markinnehav iir ofta splittrat, bestir av smi fastigheter med dilig arrondering,ligger tatortsniira och genomkorsas ofta av krafdgt trafikerade vil.gar. Det ir dirfrir av
stotsta vikt att viltet forvaltas med avseende pi viltolyckor, sikerhet och piverkan pi bebyggelse och anldggningar. Den stdrsta delen av kommunens yta bestir av dvrigt markinnehav men kommunen har en viktig roll som kunskapsbirare och informationsspridare till
alla medborgare i dessa frigor. Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med hoga etiska vdrderingat och grundsynen pi viltet bor vara att det ar en resurs for samhillet.
Viktiga definitioner och begrepp f<irklaras fcirsta gingen de niimns och redovisas dven i bilaga 1. Ett frirslag till policy redovisas i bilaga 2.

REMTSSVERSION

2014-04-30

Stodsnoro viltforvo ltnin g
Fostighetsogorens

o

nsvor

Djur soker sig ofta till platser dir minniskor lever och verkar for att scika slq'dd, boplatser
och framforallt fOda. Iiitbebyggda omriden bor fastighetsii.gare tiinka p1 att egna aktivitetef kan utsetta gfannar for oldgenheter. Det finns mycket som den enskilda fastighetsdgaren
kan gora fdr att hilla djur borta ftin tomten eller bostadsomri'det.
Algiirder

F
F
)
F
F

sliing ipplen och annan fallftukt pa sortetgirden
civerdriv inte matningen vid figelbordet, maten iockar till sig ridjur,

vildwin' krik-

figlar, duvot och iven rittor
hill komposten tij,ckt eller undvik helt att exponera koksavfall pi tomtefl. Egen
kompostedng av kciksavfall ska i de flesta kommuner anmilas till miljcikontoret.
kontinuedig stoming fir ofta djuren att flytta
om djut matas under vintem ldr dom sig var det finns mat och mister sin riidsla fot
m;inniskor. Det kan leda till att de kommer tillbaka under ovriga iret och iter virlokat, gronsaker och annat som odlas.

Skyddsjokt inom och omkring totortsnoro miljoer
Mdjut, gtdvlingar, vildsvin och annat vilt (uilt; uilda hou' ocb kliiudjur sant harSur och landlzaande
ddgqdjar nnjagat f)r liumede ltrixdan,il, fitidtgsvlrritlning eller ?lpllktiombryrti$rtirtg Crilkt riuex djar
nn leaer;[i/t inom ixhtigat onrdde) kan skapa sanitira -, trafiksikethetsmdssiga- och ekonomiska problem. Speciellt vildsvin kan stilla till stora bekymmer for bland annat idtottsanlziggningar, jordbrukare och villaigate. Pa en natt kan en gmpp vildsvin genom sitt fodetsok boka upp stora omraden. Vid sidana ldgen krivs snabba insatset fot att aY[Ya pro-

blemindivider eller genom storning hindra fortsatta problem.
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Begreppet skyddsjokt
I jaktforotdningen

anges vilka arter som har jakttid, nir pi iret de fir jagas och vem som
Lnt jaktratt (iaktnitt; narkdgaren rirjaktrcittshanre pd :;r
fat-tigha, jaktr.ifie; iatl apptdtar). r j^ktfcirordningen regleras iven forutsettningarna for skyddsjakt. iryaa.y^Lt gr 6.aa"r.
jaktrdttshavaren utan myndighetsbeslut pa vissa arter enligt jaktforordningens bilaga "i,
4. For
ovriga atter krivs tillstind frin liinss tyrelsen (iirxerelsen; regeingersj;nrra"dare i larit. ska se
till att de n'il mn iksdagtr och rcgeingen slagitfast inon en rad olika pili Aonr,iden tpptt,is mntidigt
n! btingtl tur il! hnett firrtsrittnirgar) eller Natur'irdsverk et (Ninrudrdsaerkx; iiatltgftnalt "
nixgsnlndigbet p,i nilit)onr,idtt oth ska aara p,idiaarde och sanlande i mifi)arbetet A s,a;ftr-t'rdg0r
oniakt odr d/t). Polisen har rd.tt att besluta om avlivning av vilt som utgor skada eller fara"
fcir minniskors sakerhet flakdag 1987:259,9 $).

i V.ilka arter som fir jagas och vilka jakttider som gdller fr"mger a" 1^[i?1rord'.d;;gerli
i bilagor 1- 4 och lakdagen. Se laktforordninq (1987:905) och Iaktlas (1987:259).

Skyddsjokt under ordinorie jokttid
- inom defouplonerof omrdde
Under viltets ordinarie jakttid behover konununens slyddsjdgate inte ansoka om tillstind
eller dispens frin jaktforordningen, om jakten sker inom detaljplanerat omride.
Exempel pi vilt med jakttid dr vildsvin, dor,'vilt, ridjur, hare, riv, kanadagis, grigris, bdver
och krikfigel (forutom korp).
- utontitr defoljplonerof omrdde
Utanfor detaljplanerat omride ska man i fonta hand vlnda sig till den som har jaktritten.
Pi kommunens mark regleras retten till slryddsjakt i upplitelseavtalet (uppl,itebe; ntir rigaren
ti// exerpelds mark ldter n,igon anran rlttja drnna lafi ofi Aganfurdtten diirmed i)ue dts)- Lansstyrelsen har ocksi mojJigheter att ingripa med skyddsjakt om det pe grund av ett viltbestends
stodek finns pitagliga risker for trafikolyckor eller for allvadiga skador av vilt (7 $ jaktlagen
och 24 $ jaktforotdningen). I linsstyrelsens beslut ska det framgi hur och av vem jakten
ska bedrivas. Aganderdttens och jaktrittens statka status samt markdgarens/jaktrettshavatens uttalade ansvar for jakten och viltvirden (4 $ jaktlagen) medfrir dock
att denna mojlighet i praktiken utnyttjas mycket restriktivt.

Skyddsjokt pd vilt under fredningstid
Slq'ddsjakt pn jaktbart vilt under fredningstiden handliggs av linsstyrelsen och skyddsjakt
kan beslutas om det inte finns n6.gon annan losning. Om nedan uppriknade kriteriet som
anges i jaktforordningen $ 23-25 iir upp$'lida si kan slq'ddsjakt medges.
1. av hdnsyn till allmin hiilsa och sikerhet eller av andra tvingande sk;il som har em allt
overskuggande allmininffesse, inbegdpet orsaker av social eller ekonomisk karaktir
och betydelsefulla positiva konsekvenser fcir miljon,

2.
3.

4.

av hinsyn

till flygsikerheten,
for att forhindra allvadig skada, sirskilt pi gtoda, boskap, skog, fiske, vatten eller

annan egendom, eller

fdr att slrydda vilda djur eller vixter eller bevara livsmiljoer frjr sidana djur eller
Yexter

l0
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eget initiativ enligt jaktfcirordningens bi-

laga 4.

Skyddsjokt p6 vilt uton jokttid
Skyddsjakt pi arter som inte ir jaktbara under nigon del av Aret omfattas av samma rder
som vilt under fredningstid. Linsstyrelsen eller Natufl'erdsverket kan medge skyddsiakt om
det inte finns nigon annan losning. Speciella regler giiller for slryddsjakt pi de stora rovdjufen.

Kommunens skyddsjogore
Kommunen utser skyddsjigare. Dessa ir personer som har tillstind att anvdnda skjutvapen
inom detaljplanerat omrede. Tillstindet ska iven gilla inom titbebyggt omride som inte
omfattas av detaljplan. Skotdossningstillstind utfirdas av Polismyndigheten. Kommunjigaten bdr ocksi vara utbildad pi fillfingst fcir att kunna finga in och avliva exempelvis gri.vlingar. Om behov finns kan kommunjdgaren fi dispens frin forbudet att anviinda rodig belysning.

Skyddsjokt frdn motordrivno fordon
Enligt 20 $ jaktfcirordningen fir den som jagar for att forebygga skada av vilt anvdnda ett
motordrivet fordon vid jakt som bedrivs pi sirskilt uppdmg av den eller de kommunala
n:imndet som fullgot uppgifter inom miljo och hilsoslryddsomridet (skott fhr dock inte
avlossas medan fotdonet fu i rorelse). Reglerna om slryddsjakt frin motordtivet fordon giller dock inte vid jakt som avser vilda fiLg)a4bjorn,varg, jdrv, lo, utter, mird, iller, bdver,
skogshare, silar, valat, fladdermciss eller som avser annat vilt som i bilaga 1 till artskyddsfcirordningen (2007:845) har markerats med N, n eller F.

Skyddsjoki med rorlig belysning
Enligt 15 a \ jaktforordningen ir jakt med todig be\sning forbjuden, iven nir det giller
skyddsjakt. Linsstyrelsen ffr i det enskilda fallet medge undantag frin forbudet. Dispens

frin

fcirbudet soks hos linssryrelsen.

i For mer information och blanketter for dispensanscikan
,

wrr.w.lansstyrelsen.se/ionkoping

se lii.nsstyrelsens

webbplats,

Stqtens vilt
Statens r-ilt omfattat arter som

Zir i riskzonen for illegal verksamhet eller har ett sarskilt hogt
naturvirde och dirfor krdver sirskilda slryddsregler. Statens vilt {lr inte behillas av upphir
taren om de pateffas dcida i naturen. Hittas nigon individ dod skall det rapporteras til.l polisen och om mojligt bor djuret ocksi limnas till nirmaste polisstation for att dirifrin sindas vidate till Naturhistoriska riksmuseet. Vilka arter som ingir i Statens vilt kan variera
over tiden, beroende pe att olika arter varierar i fritekomst. Exempel pi arter som omfattas
ir bjorn, vatg, jirv, Io, fjdllriiv, utter, fiskgjuse, bivri\ 166r,qgla, hokuggla, berguv, fjdlluegla, lappuggla, slaguggla, ornar, glador, falkar och kirhrikar.

ll

!
:
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j\lg och hjort dr ocksi

statens vilt men tillfaller jaktrdttshavaren under normal iakt. Pitrdffas doda eller skadade djur, tili exempel i samband med eftersok pi trafikskadat vilt, tillfaller

djuret jaktdttshavaten om denne varit behjitlplig vid omhindertagandet. Beslut om jaktrittshavaren ska fi tillgodogora sig viltet fattas av polisen' Reglerna giiller iven under djurens fredningstid.

Viltolyckor
Enligt \ 26 iJaktlagen och $ '10 i Jaktfcirordningen miste en sammanstotning mellan motorfordon och bjorn, varg, jdrv,Iodjur, dlg kronhjott, dovhjort, ridjur, uttet, vildsvin, mufflonfir och orn rapporteras till polisen iiven om djuret inte ir synbarligen skadat. Platsen fcir
samrnanstcitningen miste ocksi markeras. Att inte anmila en sammanstcitning ir straffbart
och belagt med bciter.

Eftersok ov trofikskodot vilt
Niir nigon ringer SOS Alarm 112 efter en viltkollision kopplas man till polisens linskommunikationscentral (I-KC). Inom var,e kommun har Nationella Viltolyckstidet ett antal
kontaktpersonet som ansvarar f<ir var och en sin del av vign:itet (ansvarsomtiden). Pi polisens LKC finns en karta dir det framgir vilket ansvarsomride som ansvarar for iust det
vdgomridet dir den anmiilda viltkollisionen har intrdffat. En av kontaktpersonetna underriittas per telefon av LKC om den intrdffade viltkollisionen. Kontaktpersonen arbetar efter
uppriittade rutiner som innebit att skadat vilt kan avlivas och tas om hand si fort som mojligt av en av organisationen utsedd eftersoksjdgate.
i For mer information om viltolyckor och trafikeftetsok
i webbplats, www.viltolycka.se

se

Nationella Viltolyckstidets

Atetlot<t och utfodring
Linets viltforgaltningsdelegation (uilfi;rualningsdelegatkn; organ inoru ltinss\reken fir samaerkan
o,:h beshtl au generella iktl; jer i fr,;gzr ron riir ilfi)waltrirye n i liiret S ammantatt at) pllitiska ftfttadare och sakkumigt iron olika intnsseomr,iden) hat faststalk rekommendationer for iding och
utfodring av vildsvin. Syftet med en itelplats ir att locka vi.ldsvin till en skottplats medan en
utfodringsplats endast anviinds for att mata. Ndr en itel anldggs brir samrid ske mellan
iaktrettshavare, markdgare och lantbrukare. Utfodringsplatser ska som regel inte tillitas. For
en fungerande itelplats rekommeoderas att:
r Foderspridare bot anvindas fdr en konttollerad och spddd fodergiva

.
o
o

Endast natudigt foder som majs, foderirtor och spannmil

fir

anvindas

Om annat ofciridlat foder anvinds ska det vara i sidana mdngdet att det gar et r.id ett
vildsyinsbescik
En itel ska inte ligga nirmare dn 200 metet frin

F
F
F

Akermatk om inte annat avtalats
Agogriins ddr samverkan inte etablerats
Allmdn vrig

12
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Titort
Golfbanor, fotbollsplaner eller motsvarande anJ-iggningar

Stodutfodring ov djuretisko skol
Vid svira vinterfdthillanden kan viltet behdva ett visst fodertiilskott for att inte fara illa eller svdlta ihjdl. Sidan utfodring ska ske enligt samma principer som for ateljakt med skillnaden att negot stoffe mingder foder kan lii.ggas ut for att undvika daglig storning pi foderplatsen. Dir stodutfodring sket {lr ingen jakt bedtivas. Vid stodutfodring i eller i ndthet av
iitorter ska kommunen kontaktas for ridfrigning, och om kommunen anser att det it skiligt si anvisas limpliga platset.

Follfdngst
Text frin Naturvirdsverkets webbsida: Alla fi'ngstredskap ska vara testade och qpgodkdnda av Naturvitdsverket fdr att fi anvindas. Avgorande fdr godkinnande ir att djuten
inte riskerar att utsittas fdr onodigt lidande, att tedskapen ir sikra fot minniskor och husdjur samt att de enbart {lngar de attet som fangstredskapet it avsett fot' Vilka redskap som
ir godkinda frzmgiir av forteckningen dver godkinda fingstredskap. Det finns tvi huvudtyper av godkdnda fingstedskap:
o I dcidande fi1lot (slagfillor) fingas och dodas djuret i fingstogonblicket
o I fi.llor f<ir levandeffingst hi.lls djutet kvar antingen genom att stiogas inne i en bur, i
ett net e .er hAlas fast av en snara.

i
i

Aktuell information gdllande godklnda fillor och fillfingst hnns pi Natun'irdsverkets

:

webbplats,

:

www.naturvardsvetket.se

Hdllonde ov hund och kott
Hundar och katter skall hillas under sidan tillsyn och sk<itas pA ett sadant satt att ohgenheter eller avsevdtda skadot kan forebyggas.

l3

REMTSSVERSTON

20t 4-04-30

Tillsyn iiver och omhiindertogonde qv hundor i morker diir def tinns vilf
Under tiden den 1 mars 20 aug'sti skall hundar
las under sidan tillsyn att de hindras
frin att springa losa i marker dit det finns vilt. Under den civriga tiden av 6ret skall hundar

h

hillas under sidan tillsyn att de hindras
vid iakt.

frin

att driva eller forfJlja vilt,

nir

de inte anvinds

Om en hund springer los i ett omride dir det 6nns vilt, fi.t jaktrittshavaren ellet nigon
som fotetrdder honom eller henne ta hand om hunden. Nir detta har skett skall hun'dens
;igare eller innehavare snarast undenittas. om deone inte ir kind ska i stdllet polismyndigheten unde*ittas. om jaktdttshavaren eller den som f<irerider horro-.11.. i.rrrr. int. il
ta hand om hunden, skall i stdllet polismyndigheten omhindera hunden. Kan inte hunden
tas om hand, fir polismyndigheten avliya hunden, om detta ar angeldget frin viltvirdssyn_
punkt och fcirsvadigt iven med hdnsyn till omstdndigheterna i rivrigt.

6vergivno eller fiirvildode koller
En katt som kan antas vara varaktigt overgil'en eller forvildad, fir avlivas av jaktrittshavaren eller av nigon som fciretrider denne. Detta under forutsdttning att avJivningen sker utanfcir tdtbebyggt omride. Polisen kan, med stod av Lagen om tillsyn av hundar och kattet,
ge avli'ningstillstind till jaktrittshavaren att ayliva katter som kan antas vara fcjrvildade
inom t;tbebyggt omride. Kommunen kan, med stod av Miljdbalken, hanteta irenden med
katter som onakar sanit2i.ra problem genom att dkta krav mot egaren. Liinsstyrelsen kan,
med strid av Djurskyddslagen, ta beslut om omhindertagande och fors?iljning/oveditelse
ellet avlivning.
: Frir mer information om regler for hillande av hund och katt se Naturvirdsverkets
i plats, www.naturvardsverket.se

webL

Omhondertogonde/ovlivning ov vildo djur
Djurungar limnas ofta ensamma av forildradjuren under flera timmar och ungarna har ett
beteende som gor att de ligger stilla och tycker iven om eo minniska nirmar sig. Dessa
ungar ir i de allra flesta fall inte skadade eller overgivna utan bor limnas i fred.
Rehobllilering
Som rehabilitering riknas om nigon omhandertar ett vilt djur under liingre tid in ett dygn
(48-timmarsregelrr). Rehabilitering av omhindertagna vilda djur fir endast gciras av en person/organisation som har Naturyardsvetkets tillstind.

Avlivning
Enligt Jaktforordningen $ ,10b fir en enskild petson avliva frilevande r.i.lt som av djursky''ddsskdl bedoms vara si allvadigt skadat att det omedelbart miste avlivas. Avlivningen
fir ske iven om djuret ir fredat eller om avlivningen sker pi annans matk. Om man pitrdffar ett sidant djut bor jaktrdttshavaten kontaktas. Pi kommunal mark kontaktas kommunen eller en kommunal skyddsjdgare. Om djuret omfattas av reglerna for statens vilt ska
polisen underittas.
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villrehobilifedng i Jiinkiiplngs ltin
AnldggI Jonkopings Lin finns en anliggning som ir godkzind fd,f att fehabilitefa vilda djur.
figlar
igg!, i V.tlarrd" ko-Jin och ingfu i riksforbundet fot Katastrofhjdlp for
',i.,g.r,
och vilt.

ffidjutseStatensveterinirmedicinskaanstaItswebb.
: plats. www.sva.se och Katastrofhidlp for figlat octr

t5

vil!,r,yq{:L&4'1'se

---,
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Forvoltning pd kommunol mork
Det uppldtno joktomrddet
Ett upplitselseomride kan
limprigt for jakt av allt vilt, ett annat omride kan vara
'ara
ldmpligt for jakt av enbart r-issa
viltslag och ett tredje omride rent av ola:mpligt for jakt. Till
exempel kan_ en flack och oppen myr vara oldmplig fdr jakt med k.lass 1 .,ap.i om den a-,en
anvinds av det rodiga friiuftslivet. Inom ett ot*16. ,o6 riqger vid en henLfikerad vig el
ler i nirheten av bebyggelse kan det vara olimpligt att t ata itling, inte ens fcir att styra "
yiltet eller locka viltet till en skjutplats.
S-om regel fu.det befintliga fastighetsgrinser som giller vid tecknande av upputelseavtal.
Vatten, detaljplanerad mark och inhdgnad mark (typ industrimark) ska inte ingi. Mark som
inte klassas som jaktmark kan indi r.ara med i en upplitelse som avdrivningsirark. om
omridet-omfattas av nigot skydd som natuffese^rat eller Natura 2000 misti giillande omridesbeslut och skotselplan studeras och foljas.

Sokerhet och joktetik
vid jakt i ndrheten

av tatorter ar det mycket viktigt att jaktrdttshavaren hat hciga etiska virderingar och stor fcirstielse fcir vad det inneber att avlossa ett vapen med avseinde pi hur
lingt en kula kan firdas och vad ett kulfing ska besti av. Fdr att pa ett sikrare satt iunna

vilt brir jaktrittshayaren ges mojlighet att placera ut jakttorn pi ldmpliga
I titortsndra miljoer vistas minga bam och dddor miste laktornen vara hela octi

avlossa skott mot

platser.

sikra. Det gdller hela i.ret och inte bara under jaktsdsongen, vilket medfor att jaktrattshavaren haf ett stort tillsynsansyaf.

Ropportering
For att bygga upp kunskap om jakteo pi kommunens mark b<ir allt vilt som fills, fi.ngas el_
ler pa annat sdtt avlivas rapporteras i Jigareforbundets system viltdata. Antingen direkt i
databasen eller som inskickad blankett.

Tillsotto nde ov jo ktrotishovqre
En oldmplig jaktrdttshavate kan leda till att matkdgarens egna insatser meste intensifieras
gallande trafikeftersok och skyddsjakt. Det 1r dirfor viktigt att taktrettshavaren, eller nigon
av denna utsedda person, har kort inst:illelsetid till jaktmarken. Det ir iven viktigt utt
-"rkd.garen tillser att det vid behov finns mrijlighet att reglera viltstammarna dven om jaktrattshayaren inte har mojlighet att medverka eller motsetter sig beslutet.
NAr ett upphtelseomride ldggs ut fcir anbudsgivning ska det tillsammans med anbudet bein uppgifter som ska virdems lika hcigt som sjdlva anbudet. Jigaren har:

gdras

t6
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goda jakdiga referenser
fort in.tZlll"e1r.tid till jaktrnarken (till exempel mantalsskriven i kommunen)
erfarenhet frin titortsndra iakt
stor fcitstielse fo yad det innebir att avlossa ett vapen med avseende pi hur
en kula kan firdas och vad ett kulFang ska beste av
till

lingt

ging till eftersokshund

"tt
"r,.ikt
riden

,"-o.dna

jakten med intilliggande fastigheter e1let andra samvetkansom-

Somverkon
Fcir omriden som upplits for dlgjakt ska samvetkan inom llgskcitselomri den (dlg:kdtselonritle; ett regi$rerat omrdde forfriu;ttig Atgaktssamaerkan. Vaie rilgsktitseknr,ide l.Ppr.ittar en heiig
ned aaseende pi betesskador,
f;ruahilirgspkn i g'Jiie att reglera .jlgstannens sto ek och sammansriltring
kan
endast ske om angrdnfrin
detta
Ett
avsteg
fothmutrua trafkolckor etc.) efterstrevas.
f6t
inte bygga pi personsande ilgskritselomride nekar jaktrdttshavaren intrzide. Nekandet
liga mottattnitrg.r, utan det kfavs tydliga skii1. JaktrnttshaYaren ska aktivt delta i de invente,i-r.rga. ,o- g..ro-fors inom dlgskotselomddet. om jaktrlttshavaren vill indra dlgjaktsregisteringen ska det finnas ett skrifdigt medgivande frin markdgaren.

Forvaltning av vildsvin ktiver att de fhr iagas civer st6rre omtiden i samverkan med omkringliggande matk, antingen som gemensamhets jakt eller att uppliten mark fir avdrivas.
Samverkan sker fotettidelsevis i befindiga iakdiga samverkansomriden som till exempel
ilgskcitselomriden eller stdrre jaktlag. Samverkan bcit iven ske i frigor som efters<ik,6te1jakt, slryddsjakt, ekonomi, fillfingst och planering av iodbruksgrodor.

i Frjr mer information om ilgskotselomriden se linsstyrelsens webbplats'
:, wwrv.lansstyrelsen.se/jonkoping.
FAr mer information
infotmation om forvaltning
frirvaltnins av
a' vildsvin se skrif-^-^- l"-".t"."1".. ../i^.L.nino For
i ten "Vildsvinsfowaltning i samvetkan". Kan laddas ner frin Svenska Jegarefdrbundets

i

i webbolats-

i

www.iaEareforbundet.se

Tecknonde ov ovtol
Uppl6felseovtolet
Det ir viktigt att markigaten genom avtalet endast uppliter ritten att jaga. Jaktrettshavaren
har altse ratt att iaga pi upplitet omride men matksigaren hat kvar dgaoderitten. Vilka
viltslag som fir jagas ska speciFrceras och regler for hur jakten flr ske ska anges i avtalet.
Upplitelsen ska inte hindra markigaren eller allminheten att anvanda marken for andra indamil som till exempel skogsbruk, friluftsliv, skolverksamhet eller idtottsut<ivning.
Ritten att jaga fir inte upplitas i andra hand av jakttittshavaren. Icke betalande jaktgaster
bot tillitas jaga tillsammans med jaktrittsinnehaven, den senare har di ansvar fot jaktgisten.
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Jokfrdtlshqvoren
Upplitelseavtalet ska tecknas med en juridisk person, elrer i de fan avtalet
tecknas med en
f<irening eller jaktklubb, en ordfrirande eller motsvarande.
Jaktrittshava..., a, ,.rrr.u.ig -ot
marklgaren att avtalet foljs. om jaktrittshavaren avrider uiphor upplitelseavtale,
u,,
h.

!r

Avlolefs liingd
Ett upplitelseavtal tecknas som regel for en ettirsperiod och bcir folja jaktiret, 1 juli

jrroi.

t

r 30

Riitl otf sdgo upp ovlol

Ett

avta.l som undertecknats av bida parter kan sagas upp om det framkommer att jaktrzittshavaren btustit i ansvar eller brutit mot avtaleis innehr.ll. A'talet ska innehilla ikrivning-om hur och nar en att jaktrittshavare fir sigas upp, iven inom ettirsperioden. Det

bor fcirtydligas vad som kan leda till uppsligning. Avtalet kan sdgas upp om exempelvis:
F utfodring eller iding sker pi felaktigt vis
F jakdig samverkan med omkringliggande mark motarbetas
F det forekommet olovliga jaktrnetoder eller jakt pi viltslag som inte ingir i avtalet
F om giltande lagar, fdrordningar, fcireskrifter eller allmnnna rid giilhnJe jakt ej foljs
F bristande underhi.ll av jakttorn
F omridet har upplitits i andm hand
F jaktittshavaren har kraftigt a.r,vikande isikter om vad som dr limplig stodek pi en

viltstam

Exempel pA ovlol
Det finns standarda.r'tallsmallar for jaktrittsupplitelser som kan anvindas som undedag
och stcid ndr ett avtal ska tecknas. Till exempel Svenska jigareforbundet och Lantbrukarnas
riksforbund tillhandahiller sidana pi sina webbplatser.
For mer information om avtalsmallar se Svenska Jdgareforbundets webbplats,
v'rr,.w. jagare forbundet.se eller Lantbrukarnas riksfcirbunds webbplats. wwwJfr.se

Kommunens onsvor och orgonisoiion
Kommunen som informotionsborore
Kommunen ir som markdgare ansvarig for att viltfcirvaltningen bedriys pi. ett onskvrtt sett
och att information och kunskap sprids pi ett effektivt sitt inom den egna organisationen
samt ut till medborgama. Samtidigt dr kommunen en viktig informationsbirare med ett ansyar att infomera i frigor som lven berdr <ivrigt markinnehav i kommunen.

Kommunens orgonisotion
Det ir mycket viktigt att ftegor som ror jakt, viltvird, skyddsjakt, och civrigt som bercirs i
detta dokument, samlas inom organisationen. Dessa ftigot bcir dven belysas i kommunens
in formationss trategi.
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Webbinformotion
Den prioriterade kanalen for information bor vara komrnunens webbplats' Infotmationen
.k" ige f.an -ottagarperspektivet och vata oppen, b:gnplig, tovZirdig 66h snherljg' Informaionen ska -,ai" i sa-l"d att medborgren kan hitta den information som eftersoks
direkt eller kan hitta en kontaktuppgift till nigon inom organisationen. Det b<it iiven finnas
kontaktuppgifter direkt till kommunens slq'ddsidpte.

Bilogo

l.

Definitioner och begrepp

Bilogo 2. Forslog iill policy for joktrottsuppldielser
pd kommunens mork
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Jiinkiipings liin

Definitioner och begrepp
Vi/1 vlda,hov och klovdjut samt hatdjut och landlevande diggdjur som jagas for livsmedels_
?indamil, ftitidssysselsittning eller populationsbegrinsning. Gnfer nven djur lom ler.er fritt

inom inhignat omride.

JaktAtt - markagaren

zir jaktrdttshavare

pi

sin fasdghet, jaktdnen kan upplitas

Lzintsflreker - rcgeringens fciretridare i ldnen. Ska se till att de mi.l som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikomtiden uppnis samtidigt som hensyn tas till-le
nets fdrutsettningar.

- statlig fcin'altningsmyndighet pi milj<iomridet och ska vara pidrivande
och samlande i miljciarbetet. Ansyarar for frigor om jakt och vilt.

Naturu,irdsaerket

Uppl'itel:e

nir igaren till

exempelvis mark

liter ni.gon annan nyttja denna utan art agande-

ritten dirmed overlits
Vi/f)rualkingsdelegatioa - organ inom linssg.relsen f<ir samverkan och beslut av generella
i frigor som ror viltforvaltningen i ldnet. sanmansatt av politiska foretridare och

rikdinjer

sakkunniga inom olika intresseomriden.
Algski;tseknrdde (l/iSO) - ett regisrrerat

omride for friviliig ilgjaktssamverkan. Varje ASO
upprdttar en treirig fcin'altningsplao i syfte att reglera ilgstammens stodek och sarnmansittning med avseende pi betesskador, foderesurser, trafrkolyckor etc. Fcirvaltningsplanen
ska harmonisera med den plan AFG har formulerat.

utennnridrJi)r dlgjakl - ett registrerat omride fot dlgjakt som fir tilldelningsbeslut ftin Linssq'relsen. Licensomriden ska vara s5. stora att de kan medge en uthillig avskjutning av
rninst en dlgkalv om iret.
Algft;nalningsgrupp (AFG) - inornvarle AFO har en dlgfcirvaltningsgrupp inrittats. Gruppen
hat som ansrar att samordna ilgfcirvaltningen inom omridet och samla in statistik och
kunskap for att kunna formulera en forvaltningsplan.

Algfttualningnnr,ide 1Attol - indelnrrgav linet som i hur-udsak ska omfatta en avgrdnsad
zilgstam. Omridena fciljer i regel natudiga bariirer som viigar med viltndt, st<irre sjciar och
tetorter.
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Syfte
Syftet med en policy ir att inom organisationen och utit mot medborgarna tydliggcira kommunens mil med viltforaltningen.

En kommuns markinnehav ir ofta
splittrat, bester av smi fastigheter med
diJig arondering ligger titottsndra och
genomkorsas ofta av kraftigt trafikerade
\'dgar. Det ir dirfor av stdrsta vikt att ett
upplitelseavtal upprittas som ger kommunen mojlighet att piverka hur viltet
fcirvaltas med avseende pi viltolyckor,
sikerhet och piverkan pi bebyggelse och
anJdggningar. En poJicy gcir der dven enklare fcir markdgaren att agera i ett tidigt
skede nir omvddden forindras, till ex
empel nir etr nyrr vilt erablerar sig.

Mal
- Kommunen ska teckna genomarbetade
jaktrdrtsupplirelser och der ska finnas en
faststdlld policy som stdd i hanreringen arfrigor gillande viltforva.ltning
- Jakten pi kommunens mark ska bedrivas pa ett ansvarsfullt och s?ikert sitt och
med hoga etiska viirderingar
- Viltstammarna ska hillas pi sidana niveer att de inte skapar sanitlr -, trahksikethetsmissig eller ekonomisk skada
- Grundsynen pi jakten och viltet ska
vafa att det utgdf en fesr.lrs
Uppl6felseomrddel
Infor att kommunen utannonserar ett
upplitels eavtai ska en konsekvensbe
domning gciras fdr de aktuella viltslagen
och deras eventuella piverkan,vad ffu 1agas och pi vilken mark. Om omridet
omfattas av nigot slrydd som natuffeservat eller Natura 2000 miste gillande omredesbeslut och skcitselplan studeras.

4-04-30

Uppl6lelseovfolef
Kommunen uppleter ritten att ,aga men
har kvar dganderdtten och det ansvar som
alltid iligger matkigaren. Upplitelsen ska
inte hindra markdgaren eller allm.dnheten
att anvinda marken fcir andra iindamil
som till exempel skogsbruk, friluftsliv,
skolverksamher el.le r idrortsurov ning.
Ett avtal som undertecknats av bida
parter kan sdgas upp om det framkommer att jakftettshavaren brustit i ansvar
elJer brutir mot avtalets innehill.
Ett upplitelseavtal tecknas som regel
for en ettirsperiod och bor folja jaktiret,
1 juli till 30 juni.
Morkd gorens best6mmqnderdtl

Kommunen har mojlighet att reglera viltstarftnarna iven om jaktrittshavaren inte
har mojlighet att medverka eller motsdtter
sig beslutet.

Joklriiilshovoren
Nir ett upplitelseomride ldggs ut for anbudsgivning ska det tillsammans med anbudet begiras in uppgifter som styrker
jigarens kunskap och ldmplighet. Dessa
uppgifter ska virderas lika h<igt som
sjdlva anbudet.

Upplatelseavtalet ska tecknas med en
juridisk person, eller i de fall avtalet tecknas med en fotening eller jaktklubb, en

otdfotande eller motsyarande.
Jaktrittshavaren har ett stott ansyar
fcir att viltet fowaltas enligt gdllande upplitelseavtal, lagar och regler och att jakten
bedrivs pi ett etiskt korrekt sdtt.
Jaktrlttshavaten har ett stort tillsynsansyar fcir marken och didbland jakttorn,
speciellt i tdtortsnira miljoer dit det vis
tas minga barn. Tillsynsansvaret gdller
hela iret, inte bara under jaktsdsongen.
Uffoddng, 6tling

En itelplats ir avsedd f<ir att locka viltet
till en skjutplats medan en utfodringsplats
endast angends fdr att mata. Viltstammatnas stodek ska vara anpassade efter
foderdllgingen och tillfcirande av foder

bara ske pi platser som pekats ut av
markdgaren och di endast i syfte att styra

flr

bort viltet frin oldmpliga Platser'
Om behov finns si fit itel anl?iggas
efter samtid med kommunen och omkingliggande markdgare pi utpekade
platser och di i syfte att locka vildsvin eller rdv till en skottplats. Di utfodring eller itling tillits ska endast ofcitidlade
iotdbruksproduktet anvindas och mdngden ska vara sidan att den kan konsumeras pa kort tid.
Stcidutfodnng ska bara forekomma i

extemfall och di av diuretiska skdl. Jakt

fir

aldrig bedrivas pa en foderplats.

Somverkon

For omriden som upplits fot iilgjakt ska
samverkan inom algskotselomriden efterstrevas. J aktrzittshavaren ska aktivt
delta i de inventeringar som genomfors
inom iilgs kotselomridet. Om nyttanderittsinnehavaren vill iindra dlgiaktsregistreringen ska det finnas ett skriftligt
medgivande frin markigaten.
Foraltning av vildsvin kriver att de
fir jagas over st<itre orffeden i sarnverkan med omkringliggande mark, antingen
som gemensamhets jakt ellet att uppliten
mark fir avdrivas. Samvetkan sker fotetrddelsevis i befindiga jakdiga samvet
kansomriden som till exempel
,i.lgskotselorffaden eller stcirte jakdag.
Samverkan bor riven ske i frigor som
giller eftersok, iteljakt, skyddsjakt, fillfingst och pianering av jotdbruksgrodor.
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Yttrande över remiss: Vägledning för kommunal
viltförvaltning – 218-3031-2014
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig
över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.
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Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
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