Jakt- och viltvård - policy
Kommunens policy för jakt- och viltvård på kommunens mark finns fastlagt i ett beslut
i kommunfullmäktige 1995.

Viktigaste punkterna är:
•
•
•

Målet ska vara att få och bevara en art- och individrik fauna på lämplig nivå.
Jakten är underställd det rörliga friluftslivet.
Kommunens mark delas i tre kategorier: 1. Detaljplanelagd mark och
rekreationsområden 2. Tätortsnära områden 3. Övrig mark

Område 1
Det bedrivs endast skyddsjakt. För att klara detta uppdrag finns en arvoderad jaktansvarig,
som hanterar dessa frågor under dagtid. Denne leder en skyddsjaktgrupp med ytterligare 6
jägare som hanterar framförallt vägvilt under kvällar och helger. Särskilt tillstånd krävs av
polismyndigheten för att skjuta inom dessa områden. Skyddsjakt inom ej detaljplanelagt
område kan utföras av någon ur gruppen men på sin fritid och med jaktansvarig som
arvoderad jaktledare. Inom detta område stödfodras fälthöns, småfågel och sjöfågel.
Dessutom utfodras småvilt med huvudsyftet att dra dessa från större trafikerade vägar. Vi
håller gåspopulationen under uppsikt och åtgärdar vid behov flyttning eller avlivning.

Område 2
De marker som ligger närmast utanför ovanstående i anslutning till Örebro tätort är
utarrenderade till Örebro Viltvårdsförening. Föreningen bildades 1996 och är öppen för
boende eller verksamma inom Örebro kommun. Föreningen arrenderar ca 1000 hektar (950
skog respektive 50 åker). Arrendet omfattar allt utom älg, därutöver hjälper föreningens
medlemmar till med bl.a. fällfångst på övrig mark. Ansvarsområdet stäms årligen av inom en
grupp bestående av jaktansvariga, kommunbiolog, skogsförvaltare samt kommunens
markägare.

Område 3
Kommunens mark som ligger i anslutning till mindre tätorter eller perifert är utarrenderade till
egna jaktlag eller till grannlagen. Allt vilt omfattas.

Älgjakten
Älgjakten bedrivs i första hand för att minimera olägenheter orsakade av älg i trafik och
villaområden. Vi har eget licensområde på kransområdena runt Örebro med 14 älgar på
licensen. Jakten hålls ihop av jaktansvarig som utför den arvoderat med jägare ur Örebro
Viltvårdsförening eller skyddsjaktgruppen. Älgköttet och det användbara småviltsköttet säljs
för kommunens räkning vilket ger ca 70 000 kr/år. Ånnabodaskiftet (450 hektar) är klassat
som rekreationsområde och ingen jakt bedrivs här.

Övrigt
Katter, grävlingar, måsfåglar och andra djur som skapar olägenheter tar vi hand om och
avlivar på uppdrag av privatpersoner, andra myndigheter eller företag.

