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Bakgrund
Grästorps kommun har avtal med viltvårdare för att ha beredskap att på kommunens
mark avliva skadat vilt eller infånga djur med skaderisk. Här ingår också som djur som
innebär en sanitär olägenhet. De här reglerna syftar till att göra tydligt hur samarbetet ska
gå till och utgör bl.a. grunden för avtal med de kontrakterade viltvårdarna.

Inledande bestämmelser
1 § Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd, eftersom Miljö- och
byggnämnden enligt sitt reglemente fullgör kommunens uppgifter inom natur-,
miljö-, livs-medels-, smittskydds- och hälsoskyddsområdet samt de övriga
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljöoch hälsoskyddsområdet och inte regleras i annan nämnds reglemente.
2 § Viltvårdare utför uppdrag åt kommunen enligt individuella avtal.
Samhällsbyggnadschef ansvarar för att avtal upprättas.
3 § Viltvårdare ska ha nödvändiga tillstånd och försäkringar och adekvat
utbildning för uppdraget. Inom detaljplan krävs polisens tillstånd för att bedriva
jakt. Samhällsbyggnadschef är ansvarig för att ansöka om ett generellt
polistillstånd för skottlossning med skarp ammunition inom detaljplanelagt
område.
4 § Viltvårdare tillhandahåller själv vapen och ammunition. Vapen som krävs är
kulgevär klass 1 till 4 och hagelgevär.
5 § Kommunen tillhandahåller västar, magnetskyltar med texten ”Kommunjägare”
och blixtljus.

Arbetsform
6 § Rutinmässigt behov av avskjutning och bekämpning avgörs av
samhällsbyggnadschef vid varje enskilt tillfälle eller för en viss period.
Samhällsbyggnadschef kan delegera uppgiften vidare. Vid akuta händelser kan
medgivande ges i efterhand. Viltvårdare ska hållas informerad om vem som är
kommunens kontaktperson för viltvårdare.
7 § Varje uppdragstillfälle ska antecknas i loggbok innehållande plats, tid samt
antal avlivade djur.
8 § Viltvårdaren ansvarar för att djur inte utsätts för onödigt lidande i samband
med avlivning samt att minsta möjliga olägenhet åsamkas allmänheten.
Viltvårdaren ansvarar för att skador inte vållas på människor och egendom.
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9 § Vid skottlossning inom planlagt område ska polisen informeras vid varje
enskilt tillfälle av viltvårdaren.
10 § Privatpersoner kan anlita viltvårdare till uppdrag på egen tomt. Kostnaden
görs upp mellan viltvårdare och den enskilde. Det är upp till viltvårdaren i vilken
utsträckning den vill ta på sig uppdrag från enskilda.
11 § Samverkan mellan flera viltvårdare sker på så vis att samtliga viltvårdare bjuds
in på avstämning samtidigt av kommunen.

Särskilt om avskjutning av fåglar

12 § Fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla sin tomt i ett sådant skick att
störande fågelbestånd inte dras dit eller bygger bon på tomten. Information om
hur fastighetsägare kan hjälpa till att minska antalet fåglar ska finnas tillgängligt på
kommunens hemsida. Avskjutning av fåglar är en kortsiktig lösning och det
medför även risker att skjuta i ett samhälle. Kommunen arbetar dock med
avskjutning genom kontrakterade viltvårdare i vissa områden som ett
komplement.
13 § Vid störande bestånd av fåglar gör samhällbyggnadschef en bedömning om åtgärd
ska göras. Rutinmässigt behov av avskjutning och bekämpning avgörs av
samhällsbyggnadschef vid varje enskilt tillfälle eller för en viss period.
Samhällsbyggnadschef kan delegera uppgiften vidare.

Omhändertagande av fällt vilt
14 § Viltvårdare ska se till att avlivade djur tas bort om de medför olägenhet för
allmänheten.
15 § Viltvårdare ska vid behov omhänderta och föra bort skadat vilt, inklusive
trafikskadat vilt, som befinner sig på kommunens mark.
16 § Vid trafikskadat och avlivat större vilt kontaktar polisen valfri kontrakterad
viltvårdare. Dessa har ett solidariskt ansvar att omhänderta vilt. Uppstår en sådan
situation ska viltvårdarna kontakta varandra och vidta de åtgärder som krävs för
bortforsling och eventuellt tillvaratagande.
17 § Om ett trafikskadat och fällt större vilt, eller ett trafikdödat vilt, har skador
som innebär att en del av köttet kan tas tillvara, övergår äganderätten av köttet till
de kontrakterade viltvårdarna som hjälper till med omhändertagandet i det aktuella
fallet. Någon timersättning utgår inte för slaktkostnader i dessa fall.

Ersättning och kostnader
18 § Viltvårdare erhåller ersättning enligt följande:
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Fast ersättning 3 000 kr/år
Timersättning 450 kr/tim
Reseersättning fast del (0-1 km) 50 kr/tillfälle
Reseersättning 2,80 kr/km
19 § Kostnaden för viltvårdare får inte överstiga 15 000 kr per viltvårdare och år,
om det inte finns särskilda skäl.

Återrapportering
20 § Samhällsbyggnadschef kallar till avstämningsmöten med viltvårdare vid
behov.
En gång om året ska viltvårdare redovisa en årsrapport till Miljö- och
byggnämnden.
Redovisningen ska bland innefatta antal djur som har skjutits, antalet arbetande
timmar samt annan information av innebörd.

Övriga bestämmelser om jaktredskap
21 § Kommunen tillhandahåller fällor för grävling och katt även då uppdrag utförs
åt fastighetsägare helt privat. Grästorps kommun har samarbetsavtal med lokal
jaktvårdskrets om en fälldepå som båda parter har rätt att använda.
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