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Peter Lojander
Vilthandläggare

010-2245558

Richard Qvarfell
richard.qvarfell@x-fire.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Tillstånd att använda rörligbelysning och elektronisk 
bildförstärkare i samband med skyddsjakt efter 
vildsvin

Beslut
Länsstyrelsen meddelar tillstånd att använda rörlig belysning och 
elektronisk bildförstärkare i samband med skyddsjakt efter vildsvin. 
Tillståndet gäller inom ingående fastigheterna i Marks SO 
Älgskötselområde.

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2021. 

Rapport om jaktresultat och avskjutningens effekt ska årligen skickas till 
Länsstyrelsen senast den 15 januari. Rapporten ska innehålla uppgift om 
hur många jakttimmar som totalt har använts för att jaga vildsvin enligt 
detta tillstånd per kalenderår, hur många vildsvin som har fällts med stöd av 
detta tillstånd, deras kön och ålder, samt om användningen av rörlig 
belysning eller bildförstärkare har givit upphov till ändrat beteende hos 
djuren i något avseende. Ange diarienummer 218-43935-2018. 

Villkor
Tillståndet gäller under förutsättning att

 berörd jakträttshavare lämnar sitt medgivande,
 avskjutningen sker på mark med jordbruksgrödor eller mark som 

används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar 
skada på grödor och odling eller på gård eller i trädgård om djuren 
där kan orsaka skada eller annan olägenhet, 

 jakten bedrivs med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som
övrig fauna och den rekreationssökande allmänheten,

 varje person som bedriver skyddsjakt enligt detta tillstånd medför
kopia av tillståndet,

 rapportering om jaktresultat och avskjutningens effekt enligt 
anvisning ovan årligen skickas till Länsstyrelsen.  
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Beskrivning av ärendet
Du ansöker om tillstånd att använda rörlig belysning och elektronisk 
bildförstärkare i samband med skyddsjakt efter vildsvin för att minska 
skador på odlad mark och i trädgårdar. 

Motivering till beslutet
Tillstånd att använda belysning och elektronisk bildförstärkare vid jakt kan 
komma ifråga i vissa situationer t.ex. då vildsvin orsakar allvarliga skador 
på i första hand jordbruksmark, samt i undantagsfall om de uppträder inom 
eller i anslutning till områden där en frilevande stam inte kan accepteras, till 
exempel inom tätorter. 

Ett av målen i Länsstyrelsens förvaltningsplan för vildsvinsstammen i 
Västra Götalands län, är att verka för att vildsvinsrelaterade skador på 
jordbruk, skogsbruk, trädgårdar samt offentliga rekreationsytor och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer hålls på en för nämnda intressen 
acceptabel nivå. Vidare framgår av planen att för att minska 
vildsvinsstammen behövs en stor avskjutning då vildsvinen har hög 
reproduktionstakt. Viktigt är att rätt djur skjuts och att de etiska krav som 
ställs på all jakt även gäller vildsvin.

Länsstyrelsen beslutar, på grund av det rådande skadeläget och en ökande 
vildsvinsstam, att meddela tillstånd till att använda rörlig belysning och 
elektronisk bildförstärkare i samband med skyddsjakt efter vildsvin inom 
området där vildsvinen orsakar skada.  

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt bestämmelserna om jakttider i jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 
gäller att jakträttshavare under perioden 1 juli t.o.m. 30 juni får bedriva 
skyddsjakt efter vildsvin på mark med jordbruksgrödor eller sådan mark 
som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada 
på grödor och odling. Skyddsjakt får även bedrivas för att förhindra skada 
eller annan olägenhet på gård eller i en trädgård. 

Enligt 14 § jaktförordningen gäller särskilda bestämmelser för användande 
av belysning vid jakt efter bl.a. vildsvin. Vid jakt efter dessa djur får 
ficklampa eller annan liknande lampa användas;
  

1. när djuret skall avlivas i samband med jakt med ställande hund,
2. för jakt vid gryt eller lya, eller
3. när ett fångstredskap vittjas

Enligt 15 c § samma förordning får länsstyrelsen, i det enskilda fallet, 
besluta om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad 
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som är tillåtet enligt 14 § samt att elektronisk bildförstärkare får användas 
vid jakt efter vildsvin.

Du kan överklaga beslutet
Detta beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket, se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Johan Larsson med vilthandläggare Peter 
Lojander som föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor

1. Du kan överklaga beslutet

2. Blankett för rapportering av jaktresultat

Kopia till:
registrator@naturvardsverket.se

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Naturvårdsverket. Observera att du ska skicka eller lämna 
överklagandet till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg. Du 
kan även skicka in överklagandet via e-post till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste 
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till 
Naturvårdsverket. 

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Naturvårdsverket som 
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka 

handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du 
skicka med kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska 
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Diarienummer
Rapporteringen avser ansökan om skyddsjakt med diarienummer

Sökande
Namn Telefon E-postadress

Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn

Skadegörande viltslag
Rapporteringen avser (djurslag)

Djur som fällts
Ange antal och könsfördelning
                                      Antal
☐ Handjur 
☐ Hondjur
☐ Kalv/årsunge

Ansträngning vid skyddsjakt

Antal timmar som nedlagts
Antal personer som deltagit

Effekten av avskjutningen
Beskriv vad avskjutningen haft för effekt

Skickas till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Bilaga 2 Blankett för rapportering av jaktresultat
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