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Regler för skyddsjakt inom kommunens
markinnehav fr o m 2012-10-01
Gällande lagar och föreskrifter ska följas.
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.
 Säkerhets- och riskbedömning ska ske i samverkan med
polismyndigheten.
 Jakten ska ske i form av skyddsjakt, dvs konventionell jaktvård
ska ej bedrivas på kommunens marker. Jakten innefattar
skyddsjakt på bl a skabbräv, kanadagås, grävling, kråkfåglar,
rådjur, vildsvin, älg. Även skyddsjakt och infångande av
skadedjur ingår i uppdraget.
 Ekonomisk ersättning utgår ej. Dock svarar kommunen för
kostnader till polismyndigheten för skottlossningstillstånd.
Viltet som kan omhändertas tillfaller skyddsjaktlaget.
Ansvarig jaktledare
 Kommunstyrelsen utser en huvudman tillika ansvarig jaktledare.
 Jaktledaren ska kontinuerligt meddela tekniska kontoret vilka
personer som utför uppdraget.
 Jaktledaren är suverän i sin verksamhet och kontaktperson för
tekniska kontoret, 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.
 Jaktledaren bestämmer när, var och hur jakt ska ske, vilka vapen
som ska användas, vilka som ska delta mm.
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Jaktledaren förbinder sig att årligen lämna
verksamhetsberättelse med rapportering av omfattning av
verksamheten till Tekniska kontoret.
Jaktledaren ansvarar för att dessa regler delges jägarna.

Jägarna
 Jaktledaren utser ytterligare 6 jägare som får utföra
skyddsjaktsuppdraget. Dessa ska vara organiserade jägare, vara
försäkrade genom sina jaktvårdsförbund samt ha en geografisk
spridning i Ekerö kommun.
 Samtliga jägare som utför uppdraget ska inneha av
polismyndigheten utfärdat skottlossningstillstånd. Jägare utses
för högst två år.
 Jägare ska omgående efter varje jakttillfälle lämna redovisning
av fällda djur, eventuella incidenter, plats, datum och tid för
detta till jaktledaren.
 Jägarna ska bära skyddsväst samt av kommunen utfärdad
legitimation.
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