
Regler för jakt på kommunal mark samt riktlinjer för 
kommunjägarnas uppdrag 

Detta dokument beskriver hur jakt ska bedrivas på kommunen mark och vilka 
uppdrag som kommunjägarna ska genomföra inom ramen för sitt uppdrag 
samt instruktioner för hur dessa uppdrag ska genomföras. 

Kommunen äger ca 7 000 hektar, ca 1 900 hektar av dessa är mark som inte är 
vatten, planlagd eller utarrenderad. Kommunens markinnehav är uppsplittrat 
på flera mindre områden som ofta ligger nära tätorter. Markerna kan även in
nehålla motionsspår, hästverksamhet eller annan upplåtelse vilket gör markerna 
svåra att jaga på. 

Kommunjägare är en jägare som ingår i kommunens jaktorganisation och har 
tillstånd från polisen att jaga inom detaljplanelagt område. Skyddsjägare är en 
kommunjägare som bedriver skyddsjakt. 

Skydds jakt 
Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skada på till exem-
pel byggnader eller gröda. I Kalmar kommun är skyddsjakt främst aktuellt för 
vildsvin, gäss och kaniner. 

Genomförande av skyddsjakt 
Skyddsjakt beställs av samhällsbyggnadskontoret och utförs av kommunens 
kommunjägare. Kommunledningskontoret ersätter kommunjägarna med fast
ställd timlön och kilometerersättning för fångst och avskjutning på kommunal 
mark. Den kommunala jaktsamordnaren ansvarar för skyddsjakten. 

• Skyddsjakt genomförs efter kommunal jaktsamordnares instruktioner.
Skyddsjakt utförs inom allmän jakttid eller efter kommunal jaktsam
ordnares instruktioner. Om jakt behöver ske utan för de ramar som
jaktlagstiftningen ger kan länsstyrelsen ge tillstånd.

• Jaktledare ska vara utsedd vid varje jakttillfälle. Om ordinarie jaktledare
inte deltar i jakten ska en ersättare utses vid varje tillfälle.

• Vid skyddsjakt ska kommunjägaren eftersträva ett så diskret fullgö
rande av uppdraget som möjligt. Största möjliga hänsyn ska tas till all
mänheten vid val av tidpunkt, uppträdande och jaktsätt.
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 Område som ska jagas ska stämmas av mot karta för att avgöra om jak-
ten kommer bedrivas inom eller utanför detaljplanelagt område.

 Polisens vakthavande ska alltid informeras när skyddsjakt bedrivs inom
detaljplanerat område. Av informationen ska framgå vilka områden
som kommer beröras. Det ska 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. Ef-
ter avslutad jakt avrapporteras till polisens att jakten upphört. Dagtid
delges även kommunal naturvårds/ myndighetshandläggare motsva-
rande uppgifter.

 Vid jakt utanför detaljplanerat område informeras endast kommunal
naturvårds/ myndighetshandläggare.

 Vid skyddsjakt ska säkerhetsställas att hund/eftersöksekipage finns till-
gänglig enligt jaktförordningen.

 Jaktrapport ska föras vid varje skyddsjakts uppdrag och innehålla: da-
tum, tid, plats, körda km, antal fällda vilt per viltslag och eventuella in-
cidenter.

 Jaktledare ansvarar vid samjakt för redovisning av jaktrapporter till
kommunal jaktsamordnare.

 Vid enskilda uppdrag redovisar varje enskild kommunjägare jaktrapport
till kommunal jaktsamordnare.

 Alla incidenter och uppseendeväckande händelser som inträffar under
skyddsjakten ska omedelbart meddelas kommunal jaktsamordnare. I
dennes frånvaro meddelas förvaltningschef.

 Vid skyddsjakt ska varselväst märkt ”Kalmar Kommun Skyddsjakt” all-
tid bäras. Används hund i jakten kan även denna bära varselväst märkt
som ovan.

 Kommunjägare ska även bära id-handling väl synlig som visar tillhörig-
het till Kalmar kommun och skyddsjakts organisationen. Används pri-
vat bil i jakten ska denna vara märkt med skylt ”Kalmar kommun ” på
båda sidorna.

Områden som disponeras av kommunjägarna
Avskjutningsjakt och skyddsjakt på tätortsnära områdena och på mindre områ-
den som direkt gränsar till detaljplanelagt område bedrivs av kommunjägarna. 
Kommunjägarna disponerar Törnerum/ Ljungnäs för avskjutningsjakt. 

Jakt på utarrenderad mark 
Jaktsamordnare kan ge arrendator tillstånd till särskild jakt på djur som orsakar 
skada för en arrendator. Dessa tillstånd ska vara skriftliga, tidsbestämda och 
personliga. 
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Upplåtelse av kommunal mark för jakt  
Upplåtelse av jakt på kommunal mark utförs av kommunledningskontorets 
mark och exploateringsenhet efter samråd med kommunal jaktsamordnare som 
del i upplåtelse av mark. Lämplig övrig jaktbar kommunal mark kan förvaltas 
av jaktvårdsorganisationerna enligt särskilda avtal. Avtalen ska precisera att 
marken ska användas för unga och marklösa jägare. Kommunledningskontoret 
ansvarar för att dessa avtal skrivs. 
 

Övrig jakt 
Kommunens jaktorganisation vill vara en aktiv part när det gäller förvaltningen 
av vilda djur. Ett led i det arbetet är att bidra till en effektiv jakt på framförallt 
vildsvin där det finns ett stort behov av att begränsa populationen. 
Av den anledningen genomförs även jakt tillsammans med angränsande fastig-
hetsägare/jakträttsinnehavare.  
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Uppdrag som ska utföras av kommunjägarna

Avskjutningsjakt    
Kommunjägarna har i uppdrag att bedriva avskjutningsjakt på kommunen 
marken där jakten inte är utarrenderad. Detta sker i varie-

rande utsträckning beroende på hur det är möjligt att göra på ett säkert sätt. 

Skyddsjakt 
Kommunjägarna ska bedriva skyddsjakt på kommunens mark samt på mark 
inom detaljplanelagt område. De kan också utföra skyddsjakt mot avgift åt 

annan fastighetsägare.  

Hantera djur som stör, är skadade eller av andra skäl måste tas om-
hand  
Åtgärder för att hjälpa djur som kommit in i staden eller som fastnat i något 
och likande situationer hanteras av kommunjägarna.   

Även när vilda djur som är skadade eller uppvisar onormalt beteende på kom-
munen mark och inom detaljplanelagt område ska kommunjägarna hantera det. 
Det är jägaren som avgör om djuret behöver avlivas.  

I de fall det handlar om ”naturens gång” vidtas inga åtgärder. Exempel på detta 
kan vara fågelunge som trillat ur boet.   

Djur som skadats i trafiken ska anmälas till Polisen. Nationella viltolycksrådet 
hanterar djur samband med viltolyckor. Det händer att Polisen kontaktar 
kommunen angående mindre djur som skadats i trafiken, till exempel kaniner 
och rävar och som måste avlivas. Då gör kommunjägaren det.    

Om djur orsakar störningar som kommunekolog eller jaktsamordnare bedömer 
är så allvarliga att djuren måste avlivas eller skrämmas bort utför kommunjä-
gare det uppdraget.    

Exempel på uppdrag 

 Skyddsjakt av gäss vid kommunens badplatser
 Skyddsjakt på kaniner, rådjur och vildsvin inom detaljplanelagt

område/tätort
 Fångst och avlivning av vildkatter på uppdrag av länsstyrelsen

 Hjälpa sjöfåglar som har fått metkrokar i näbben om det bedöms kunna
ske utan att skada djuret.

 Avliva mindre djur som skadats i trafiken.
 Avliva skabbräv- på kommunens mark och i tätorter.

 Flytta på, skrämma bort eller avliva djur som orsakar större störning.

Döda djur 
Om döda djur påträffas på kommunens mark eller detaljplanelagt om-
råde ansvarar kommunen för att ta bort dessa efter bedömning av 
behovet utifrån olägenhet. Behovet bestämmer kommunekolog eller 
jaktsamordnare. Det döda djuret tas första hand bort av serviceför-
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valtningen Container för kadaverhantering finns på Pumpen. Tömning 
beställs av Serviceförvaltningen.   

Rapportering till SVA 
Vid misstanke om sjukdom ansvarar kommunjägarna för att skicka 
kroppar/prover till Staten veterinärmedicinska anstalt efter samråd 
med SVA.

Uppdrag som kommunjägarna kan utföra mot avgift  
Kommunjägarna kan i mån av tid hjälpa privata fastighetsägare om det 
är problem med djur som stör. När frågor/klagomål inkommer från 
fastighet utanför detaljplanelagt om-
råde uppmanas fastighetsägaren att i första hand kontakta någon an-
nan jägare. Om detta inte är möjligt avgör kommunens jaktsamord-
nare om och på vilket sätt en åtgärd ska göras. För uppdraget debiteras 
avgift enligt kommunens taxa. Dessa uppdrag utförs vid tidpunkt 

som jaktsamordaren anser lämplig.  

Exempel på uppdrag som kommunjägarna utför mot avgift 

 Sätta ut fälla för att fånga grävling, mink, mård som orsakar

skador på hus, altan eller förråd.

 Fånga in och avliva annat djur som tagit sig in i fastighet t

ex mård.

 Skyddsjakt på kaniner inom Kalmar slotts område.

Uppgifter som kommunjägarna inte utför 

 Fladdermöss och ormar är fridlysta och får inte fångas eller skadas.

 Rehabilitering av skadade djur. Kommunjägarna har inte tillstånd, ut-

rustning eller tillstånd för viltrehabilitering.




