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M 2014-005

Policy för kommunal skyddsjakt Åre kommun
Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller av hänsyn till allmän
hälsa och säkerhet. Skyddsjakt kan också bedrivas av andra tvingande skäl som har ett
övergripande allmänintresse och/eller allmännytta.
Åre kommun har utsett skyddsjägare som har rätt att på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag,
idka skyddsjakt inom tätbebyggt område inom Åre kommun. Jägarna har för ändamålet
polisens tillstånd (enligt 3 kap 6 § ordningslagen) för skottlossning i samband med
skyddsjakt.
Skyddsjakt får ske dels på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, och i vissa fall på
fastighetsägare eller verksamhetsutövares initiativ. All jakt ska bedrivas med respekt för viltet
och med en god jaktetik.
Definitioner:
• Skyddsjakt innebär jakt enligt bilaga 4 till jaktförordningen.
• Allmän jakt innebär jakt under allmän jakttid enligt bilaga 1 till jaktförordningen.
• Kommunens skyddsjägare är den som har avtal med samhällsbyggnadsnämnden om
att utföra skyddsjakt på miljöavdelningens uppdrag, samt har skottlossningstillstånd.
• Offentlig plats har samma definition som i 1 kap 2 § ordningslagen.
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Regler:
1.På offentlig plats inom tätbebyggt område skall skyddsjakt av kommunens skyddsjägare
bedrivas endast på miljöavdelningens uppdrag. Skyddsjakten ska ske enligt reglerna i
bilaga 4 i jaktförordningen. All annan typ av skyddsjakt beslutas av Länsstyrelsen.
2. All kontakt med skyddsjägare sker genom Miljöavdelningen i Åre kommun.
3. Jakt på enskild fastighetsinnehavares initiativ enligt reglerna i bilaga 4 till
jaktförordningen, kan ske genom överenskommelse mellan kommunens jägare och
fastighetsägaren. Kommunen bekostar inte sådan skyddsjakt utan parterna får själv göra
upp om ersättning.
4. Avlivning av trafikskadat vilt inom tättbebyggt område får endast ske av skyddsjägare
som har polisens tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen.
5. Ersättning till skyddsjägare sker genom kostnadstäckning om 500 kronor per uppdrag,
för kostnader uppkomna i samband med skyddsjakt. Sådan ersättning betalas ut via
miljöavdelningen i Åre kommun.
6. För att tilldelas skyddsjaktsuppdraget krävs förutom polisens tillstånd, jägarexamen och
vapenlicens, att skyddsjägaren har en ansvars och olyckfallsförsäkring som gäller vid jakt.
En sådan typ av försäkring kan man bland annat få via medlemskap i Svenska
Jägarförbundet.
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