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Ledare för skyddsjakt inom kommunens markinnehav
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Bo Lindh som ansvarig jaktledare för skyddsjakt inom
Ekerö kommuns markinnehav på Färingsö-Lovö och Olof Lagerholm som ansvarig jaktledare
för skyddsjakt inom Ekerö kommuns markinnehav på Adelsö-Munsö-Ekerö under tiden 202110-01 – 2024-09-30

Sammanfattning av ärendet
Skyddsjakt regleras av Jaktlagen 1987:259 samt Jaktförordningen 1987:905. Skyddsjakt ska utföras av
ett jaktlag bestående av kompetenta jägare med en ansvarig jaktledare utsedd av Kommunstyrelsen.
I skyddsjakten ingår även rätt att bedriva jakt inom kommunens områden.
Syftet med skyddsjakt är att hålla viltstammen i Ekerö kommun på lämplig nivå. Detta innefattar
avlivande av djur inom tättbebyggt område som förorsakar skada på egendom och trädgårdar samt
av polisen utfärdat avlivningstillstånd för t.ex. älg. Det krävs stor omsorg och hänsynstagande vid
avskjutning inom markområden som ligger i anslutning till tättbebyggt område.
Befintliga förordnanden för jaktledarna för skyddsjakt inom kommunen går ut 2021-09-30 varför nytt
beslut behöver tas.
Skyddsjakten har tidigare varit uppdelad geografiskt mellan två ansvariga personer. Teknik- och
exploateringsenheten föreslår samma uppdelning även fortsättningsvis innebärande Adelsö-MunsöEkerö som en enhet och Färingsö-Lovö som den andra.
Enheten föreslår följande personer för uppdragen:
Färingsö-Lovö -- Bo Lindh
Bo Lindh har sedan 2018 varit jaktledare för kommunens skydds- och rensjaktlag. Sedan 1975 har
han även varit polisens kontaktman och eftersöksjägare samt ledare på Skå flygfältjaktlag. Han
föreslås nu få sitt uppdrag förlängt med ytterligare en period i Ekerö kommun.
Adelsö-Munsö-Ekerö-- Olof Lagerholm
Olof Lagerholm har lång erfarenhet som jägare och har jobbat som polisens kontaktman och
eftersöksjägare i Ekerö kommun.
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Till vice jaktledare för Färingsö-Lovö föreslås Markus Baudou och för Adelsö-Munsö-Ekerö Ulf
Hansson.
Ingen ersättning utgår till uppdragstagarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ledare för skyddsjakt inom kommunens markinnehav, 2021-08-26
Bilaga – PM Regler för skyddsjakt
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