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Regler för skyddsjakt inom kommunens
markinnehav fr o m 2018-10-01
Avtal med nuvarande jaktlag går ut 2021-09-30
Avtalstiden är 2018-10-01 – 2020-09-30 med option på förlängning till
2020-10-01 – 2022-09-30 under förutsättning att beställaren begär
förlängning senast den 31 mars för respektive förlängningsperiod.
Gällande lagar och föreskrifter skall följas.
Skyddsjakt regleras av Jaktlagen 1987:259 samt Jaktförordningen
1987:905.
Kommunens skyddsjaktmark är uppdelad i två delar.
Adelsö-Munsö-Ekerö och Färingsö-Lovö vilket i praktiken betyder att
det är en skyddsjaktsansvarig per område.
Skå flygplats har eget jaktlag. Området ingår i Färingsö-Lovö.
Samråd med Skå flygplatsförening ska ske inför jakt.
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Skyddsjakten
 Skyddsjakten ska bedrivas med största hänsyn till allmänheten.
All jakt ska bedrivas så att flanörer och boende inte upplever
närvaron av jägare som störande eller obehaglig.
 Vid behov ska samråd ske med angränsande markägare.
 På offentlig plats inom tätbebyggt område (1 kap 2 §
Ordningslagen) får skyddsjakt av kommunens jägare endast ske
på uppdrag av kommunen.
 Säkerhets och riskbedömning skall ske i samverkan med
polismyndigheten.
 Skyddsjakt är huvudsyftet på kommunens mark men ger
möjlighet att bedriva vanligt jakt. Skyddsjakt innefattar på bl. a.
skabbräv, kanadagås, grävling, kråkfåglar, rådjur, vildsvin och
älg. Även skyddsjakt och infångande av skadedjur ingår i
uppdraget.
 När skyddsjakt upphör så upphör även möjlighet att jaga på
kommunens mark.
 Allt vilt, det vill säga vilda däggdjur och fåglar, är enligt 3 §
jaktlagen (1987:259) fredat. Trots denna generella fredning får
viltet jagas enligt vad som anges i jaktlagen (1987:259) och
jaktförordningen (1987:905) eller av beslut som har meddelats
med stöd av jaktlagen.
 Avlivning av trafikskadat vilt inom tätbebyggt område får endast
utföras av skyddsjägare som har polisens tillstånd enligt 3 kap 6
§ ordningslagen. Djur som avlivats skall därefter omhändertas.
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Ansvarig jaktledare
 Kommunstyrelsen utser en huvudman tillika ansvarig jaktledare.
 Jaktledaren ska kontinuerligt meddela tekniskaenheten vilka
personer som utför uppdraget.
 Jaktledaren är suverän i sin verksamhet och kontaktperson för
tekniskaenheten, kommunstyrelsen, miljö och
hälsoskyddsnämnden samt i vissa fall för polismyndigheten.
 Jaktledaren eller av denne utsedd ställföreträdare som innehar
jakträtten förbinder sig att vara kontaktperson och tillgänglig
alla dagar under året. Minst två av jaktlagen ska vara bosatta
inom Ekerö kommun.
 Jaktledaren bestämmer när var och hur jakt ska ske, vilka vapen
som ska användas och vilka personer som ska delta mm.
 Jaktledaren förbinder sig att årligen lämna
verksamhetsberättelse med rapportering av omfattning av
verksamheten till Tekniskaenheten.
 Jaktledaren ansvarar för att dessa regler delges till jägarna.
Jägare
 Jaktledaren utser ytterligare fyra jägare som får utföra
skyddsjaktsuppdraget. Dessa ska vara organiserade jägare, vara
försäkrade genom sina respektive jaktvårdsförbund samt ha en
geografisk spridning inom Ekerö kommun.
 Samtliga jägare som utför uppdraget skall inneha av
polismyndigheten utfärdat skottlossningstillstånd. Jägare utses
på period om högst två år.
 Jägare skall omgående efter varje jakttillfälle lämna redovisning
av fällda djur, eventuella incidenter, plats, datum och tid för till
jaktledaren.
 Jägarna skall bära skyddsväst samt visa giltig legitimation.
Dokumenterad erfarenhet och jaktlicens är baskrav.
Ekonomi
 Ekonomisk ersättning utgår ej. Dock svarar kommunen för
kostnader till polismyndigheten för skottlossningstillstånd högst
5st per jaktlag. Viltet som kan omhändertas tillfaller
skyddsjaktlaget.
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