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Regler för jakt på kommunal mark 
Kommunen har ca 7 000 hektar fastighetsarea där ca 1 900 hektar är mark som 
inte är vatten, planlagd eller utarrenderad. Kommunens markinnehav är upp-
splittrat på flera mindre områden som ofta ligger nära tätorter. Markerna kan 
även innehålla motionsspår, hästverksamhet eller annan upplåtelse vilket gör 
markerna svåra att jaga på. 

Rutin vid skyddsjakt  
Skyddsjakt beställs av samhällsbyggnadskontoret och utförs av kommunens 
kommunjägare. Kommunledningskontoret betalar enligt en fastställd taxa för 
fångst och avskjutning på kommunal mark. Den kommunala jaktsamordnaren 
ansvarar för skyddsjakten. 
 
Skyddsjakt genomförs efter kommunal jaktsamordnares instruktioner. Skydds-
jakt utförs inom allmän jakttid eller efter kommunal jaktsamordnares instrukt-
ioner. 
  
Om ordinarie jaktledare inte deltar i jakten utses vid varje tillfälle en ersättare 
för denne. Jaktledare skall vara utsedd vid varje jakttillfälle. 
  
Vid skyddsjakt skall kommunjägaren eftersträva ett så diskret fullgörande av 
uppdraget som möjligt. Vid val av tidpunkt, uppträdande och jaktsätt skall 
största möjliga hänsyn tas till allmänheten.  
  
Område som skall jagas avstäms med karta för att avgöra om jakten kommer 
bedrivas inom eller utanför detaljplanlagt område. 
  
Polisens vakthavande ska alltid informeras när skyddsjakt bedrivs inom detalj-
planerat område. Av informationen skall framgå vilka områden som kommer 
beröras. Det skall även uppges vilka personer som deltar och vilken bil/bilar 
som används med avseende på fabrikat, färg och reg.nr. Det ska även uppges 
vilket/vilka viltslag skyddsjakten avser. Efter avslutad jakt avrapporteras till po-
lisens att jakten upphört. Dagtid delges även kommunal naturvårds/ myndig-
hetshandläggare motsvarande uppgifter. 
  
Vid jakt utanför detaljplanerat område informeras endast kommunal natur-
vårds/myndighetshandläggare. 
  
Vid all jakt skall säkerhetsställas att hund/eftersöksekipage finns tillgänglig en-
ligt jaktförordningen. 
  
Jaktledare ansvarar för redovisning av jaktrapporter till kommunal jaktsamord-
nare.  
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Jaktrapport skall föras vid varje skyddsjakts uppdrag och innehålla: datum, tid, 
plats, körda km, antal fällda vilt per viltslag och eventuella incidenter.  
  
Alla incidenter och uppseendeväckande händelser som inträffar under skydds-
jakten skall omedelbart meddelas kommunal jaktsamordnare. I dennes frånvaro 
meddelas förvaltningschef.  
  
Vid skyddsjakt skall varselväst märkt ”Kalmar Kommun Skyddsjakt” alltid bä-
ras. Används hund i jakten kan även denna bära varselväst märkt som ovan. 
Skyddsjägare skall även bära id-handling väl synlig som visar tillhörighet till 
Kalmar kommun och skyddsjakts organisationen. Används privat bil i jakten 
skall denna vara märkt med skylt ”Kalmar kommun ” på båda sidorna.  

Områden som disponeras av skyddsjägarna  

Avskjutningsjakt och skyddsjakt på tätortsnära områdena och på mindre områ-
den som direkt gränsar till detaljplanelagt område bedrivs av skyddsjägarna. 
Skyddsjägarna disponerar även Törnerum/ Ljungnäs för avskjutningsjakt. 

Jordbruksarrendatorer 
Jordbruksarrendatorer äger rätt att jaga vildsvin på sina arrendegårdar. 

Övrig jaktbar kommunal mark 
Lämplig övrig jaktbar kommunal mark ska förvaltas av jaktvårdsorganisation-
erna enligt särskilda avtal. Avtalen ska precisera att marken ska användas för 
unga och marklösa jägare. Kommunledningskontoret ansvarar för att dessa av-
tal skrivs.  
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