Om djur och jakt i Vellinge kommun
Kommunen och miljöenheten får många frågor från kommunmedborgarna om
djur, både tama och vilda. I de flesta fall har kommunen inte något ansvar enligt
gällande lagstiftning.
När och vem ska kontaktas:
•

Borttappat/bortsprunget djur ex, katt eller hund (lag (1938:121) om
hittegods) – Polisen, tel: 114 14

Vilda djur är aldrig hittegods eftersom de saknar ägare. Vilda djur som anträffas
döda tillfaller jakträttsinnehavare (markägaren eller arrendator) eller i vissa fall
staten. Påträffas vilda djur på kommunal mark (till exempel park, strand,
lekplats) kan du ringa Vellinge Direkt tel: 040-42 50 00.
•

Tamdjur som far illa, ex vis katt, hund, häst, kor m m (Djurskyddslag
(2018:1192)) - Länsstyrelsen Skåne, tel: 010-22 41 000

•

Lösspringande hundar (Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter) – Polisen

•

Lösspringande katter-Fastighetsägaren får själv se till att hålla
katterna borta.

•

Vilda djur som orsakar avsevärd skada eller om de kan antas vara farliga
för människors säkerhet (9 § Jaktlag (1987:259)) – Polisen.

•

Vilda djur som kommer in trädgården eller i bostaden, ex vis rådjur,
kaniner, räv, mård, fåglar, råttor m m (10 § Jaktlag) – Fastighetsägaren
har jakträtten på den mark som hör till fastigheten.
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Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten. Äger
kommunen marken har kommunen jakträtt. Äger kommunen inte marken har
kommunen inte jakträtt och får inte jaga på fastigheten. Det är alltid
fastighetsägarens ansvar att ta hand om vilda djur m.m. inom sin egen fastighet
inklusive kommunen i egenskap av fastighetsägare (ägare/förvaltare av
kommunala byggnader, gata, park m.m.).
Miljöenheten bedömer att den inverkan på välbefinnandet som boende eller
fastighetsägare kan uppleva i samband med att fåglar, kaniner, mård, grävling,
vildsvin m m orsakar skadegörelse på växtligheten i en villaträdgård eller
byggnader inte innebär olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens
mening och ingår därför inte i miljöenhetens ansvarsområden. Orsakar vilda djur
som kommer in på tomten eller i huset avsevärd skada eller kan antas vara farliga
för människors säkerhet bör Polisen kontaktas. I vissa fall gäller
skadedjursförsäkringen som är kopplad till villaförsäkringen.

Skyddsjakt i särskilda fall
Skyddsjakt på uppdrag av kommunens Miljöenhet innebär jakt för att förhindra att
vilda djur medför olägenhet för människors hälsa. I Miljöbalken definieras
begreppet olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller
helt tillfällig.
Skyddsjakt i kommunens regi sker endast på mark som kommunen äger och där
kommunen har jakträtt efter initiativ av miljöenheten. Skyddsjakt kan även
innebära att avliva kaniner som drabbats av kaninpest för att minska djurens
lidande.
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