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RIKTLINJER FÖR SKYDDSJAKT I VELLINGE KOMMUN 

Inledning 

Enligt jaktlagstiftningen är skyddsjakt ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller 

av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse. 

 

I jaktförordningen anges vilka arter som har jakttid, när på året de får jagas och vem som 

har jakträtt. I jaktförordningen regleras även förutsättningarna för skyddsjakt. Skyddsjakt 

får bedrivas av jakträttshavaren utan myndighetsbeslut på vissa arter enligt jaktförordningens 

bilaga 4 under ordinarie jakttid. För övriga arter och vid jakt utanför ordinarie jakttid krävs 

tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Vidare har Polisen rätt att besluta om 

avlivning av vilt som medför avsevärd skada eller utgör fara för människors säkerhet enligt 9 

§ Jaktlagen.  

 

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. 

Vellinge kommun har avtal med tre skyddsjägare som har tillstånd från Polisen för 

skottlossning i tätbebyggelse i samband med skyddsjakt samt i förkommande fall tillstånd att 

döda katt inom tätbebyggt område. 

Skyddsjakt på mark ägd av kommunen, d.v.s. där kommunen har jakträtt, får endast ske på 

initiativ av Miljöenheten. 

 

Riktlinjer  
 

 På offentlig plats inom tätbebyggt område (1 kap 2 § Ordningslagen) får skyddsjakt av 

kommunens jägare endast ske på uppdrag av Miljöenheten. Skyddsjakten ska ske 

enligt reglerna i bilaga 4 i jaktförordningen.  

 

 All kontakt med skyddsjägarna ska ske genom Miljöenheten. 

 

 Allmän jakt på offentlig plats inom tätbebyggt detaljplanelagt område får endast 

bedrivas på kanin. 

 

 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.   
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 Infångning eller avlivning av förvildade och övergivna katter i tätbebyggt område får 

endast ske om det har konstaterats att katten utgör olägenhet för människors hälsa i 

miljöbalkens mening och att problemen inte är knutna till bostadsområde eller enskild 

fastighet. Bara kommunens skyddsjägare får efter samråd med Miljöenheten och 

tillstånd från Polisen verkställa avlivning av förvildad och övergiven katt. 

 

 Avlivning av trafikskadat vilt inom tätbebyggt område bör endast ske av skyddsjägare 

som har polisens tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen. 

 

 Djur som avlivats bör omhändertas. Avlivat djur får säljas som apporteringsvilt samt 

användas vid hundträning av skyddsjägarna. Skyddsjägarna får behålla avlivat vilt. 

 

 Sanering av skadedjur t ex möss, råttor, sorkar m m betraktas inte som skyddsjakt. 

Berörd fastighetsägare ansvarar för sanering av egens fastighet genom 

försäkringsbolag och/eller saneringsbolag och att inte olägenhet för människors hälsa 

uppkommer. 
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