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Rättsenheten 2017-04-18 218-2931-17

Länsstyrelsen Östergötland
Naturskötselfunktionen
Martin Larsson

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-POST: WWW: ORGANISATIONSNUMMER:
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270

Tillstånd att använda motordriven lövblås, motordrivet fordon och att bedriva 
minkjakt med lösspringande hund under hundförbudstiden

Länsstyrelsens beslut
1. Länsstyrelsen medger med stöd av 21 och 9 b §§ jaktförordningen(1987:905) att ni
får använda motordriven lövblås och motordrivet fordon vid minkjakt.

2. Länsstyrelsen meddelar er undantag från Östergötlands läns författningssamling 05FS 2991:4
om koppeltvång för hundar i Östergötlands läns skärgård. Länsstyrelsen medger vidare med
stöd av 18 § 3 stycket jaktförordningen undantag från förbudet att hålla hund lös enligt 16 § lag
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Tillståndet gäller vid jakt efter mink, längst till och med den 31 december 2019.  

Villkor för tillståndet: 

1. Jakt med motordrivet fordon, lövblås och lös hund får endast bedrivas inom kust- 
och skärgårdsområde inom Östergötlands län enligt markering på till beslutet
bifogade kartor.

2. Jakten får bedrivas av de personer som utses av naturskötselfunktionen för
uppdraget.

3. Högst 200 minkar får fällas med stöd av tillståndet.
4. Jakt efter mink med lösspringande hund får ske under tiden den 1 mars till och

med den 15 april årligen under tillståndstiden. Vid sådan jakt efter den 31 mars ska
hänsyn tas till hur långt häckningen av sjöfågel kommit.

5. Berörd markägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten.
6. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till övrigt fågelliv i synnerhet till

häckande sjöfågel, berörd art och övrig fauna och den rekreationssökande
allmänheten.

7. Driver eller förföljer den lösspringande hunden annat vilt eller i övrigt uppträder på
olämpligt sätt ska den snarast kopplas.

8. Detta beslut eller kopia av det ska medföras under jakten.
9. Rapport ska senast den 31 januari årligen lämnas till Länsstyrelsen med uppgift om

var och hur jakten bedrivits.

Redogörelse för ärendet
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Länsstyrelsen Östergötland, naturskötselfunktionen, har genom Martin Larsson ansökt om att 
få använda motordriven lövblås, motordrivet fordon och att få bedriva minkjakt med 
lösspringande hund under hundförbudstiden. 

Ni anger att mink kan orsaka stor förödelse bland skärgårdens fåglar och att decimering av 
minkstammen kan vara helt avgörande för att fågelkolonierna ska få ut flygga ungar. Minkens 
skadeverkan har man sett flera exempel på i olika skärgårdsområden, där mink har ödelagt 
häckningen för bland annat kolonier av skräntärna. Skräntärnan är en art som är såväl rödlistad 
som nära hotad och därtill omfattas av EU:s fågeldirektiv (Annex 1) och omfattas av ett s.k. 
Åtgärdsprogram för hotade arter.

En mer omfattande åtgärd är planerad inom framför allt några utvalda områden i eller i 
anslutning till några fågelskyddsområden inom ramen för projektet LIFE Coast Benefit. 
Projektet planeras pågå under tre år.

Länsstyrelsen motivering
Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel, enligt 31 § jaktlagen. Sådana 
fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka 
efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda 
viltets uppmärksamhet från den som jagar.  

Länsstyrelsen får besluta om undantag från förbudet i 31 § jaktlagen i vissa fall, enligt 21 § 
jaktförordningen,

1. om det inte finns någon annan lämplig lösning

2.  om upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde inte försvåras och

3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska kunna 
genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket 
denna förordning. 

Enligt 18 § jaktförordningen får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag från 16 § 
första stycket lagen om tillsyn över hundar och katter, utöver det som står i 16 § 
jaktförordningen, om det inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. 

Mink har konstaterats ha en avsevärd negativ effekt på fågelfaunan i skärgårdsområden där den 
bland annat ödelägger häckningen för olika arter. Minken är inte ursprunglig i landet (invasiv 
art) och står uppräknad med jakttid året om enligt bilaga 4 p 1 i jaktförordningen. 

Länsstyrelsen finner att det finns skäl att medge undantag från det generella förbudet i 
31 § jaktlagen, att bedriva jakt med motordriven anordning, motordrivet fordon och 
medge undantag från förbudet att hålla hund lös för att motverka minkens 
skadegörelse bland häckande fågelkolonier. Ansökan ska därför bifallas. 

Hur man överklagar

Se bilaga 1.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit länsjurist 
Karin Fridell.
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Mia Kjällander
Vilthandläggare

Peter Lojander
Vilthandläggare

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Bilagor
Kartor
Återrapporteringsblankett

Kopia till
Jägareförbundet Östergötland
Polismyndigheten, Region Öst
Naturvårdsverket
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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 
Östergötland, 581 86 Linköping. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till . 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 . Fråga 
efter den som varit föredragande i beslutet.
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RAPPORT  
datum  
  

  
Insänds till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Rättsenheten 
581 86 Linköping 
 

Rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd  
 
Tillståndshavare 
Namn Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ortnamn 

E-postadress 

Diarienummer på 
Länsstyrelsens beslut 

 

 
Uppgifter om genomförd åtgärd (Fyll också i om tillståndet avsåg ex. jakt 
med slagfälla för bäver eller belysning vid vildsvinsjakt)  
Åtgärd: Skyddsjakt/ 
skadeförebyggande åtgärd? 

Hur har jakten bedrivits? Vilka jaktmedel har använts? 

   

  
Uppgifter om utförd åtgärd (t.ex. antal fällda/ fångade djur eller fåglar, 
antal prickade ägg, antal bäverdammar rivna) 
Datum Plats (t.ex. fastighets- 

beteckning, koordinater) 
Art Antal Kön Ålder (om 

möjligt) 

      

      

      

      

      

 



 
RAPPORT 
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datum  
  

 

Fel! Hittar inte referenskälla. 

 

Upplever du att skyddsjakt/ skadeförebyggande åtgärder haft avsedd 
effekt? 

 Ja 

 Nej                               

 Delvis 

 
Skyddsjaktens/ skadeförebyggande åtgärders effekter 
Beskriv vilka effekter vidtagna åtgärder haft på skadeproblematiken.  

 

 

 
Uppgifter om ytterligare åtgärder 
Har ytterligare skadeförebyggande åtgärder vidtagits utöver den åtgärd som regleras av 
tillståndet? Beskriv gärna dina erfarenheter, till exempel vad som fungerat eller vad som 
inte fungerat lika bra.  

 
Övrigt 
Övrig information för Länsstyrelsens kännedom (t.ex. har skyddsjakt bedrivits tidigare i 
samma område?) 

 

 



 

 

 
Naturvårdsenheten  

 

 
 
 

Förtydligad ansökan 
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2017-03-31  
  

   

Länsstyrelsen Östergötland 
Rättsenheten 
581 86 LINKÖPING 

 

  
  

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: 
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81 
E-POST: WWW: ORGANISATIONSNUMMER:  
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270  
 

Ansökan om tillstånd/dispens för att i Östergötlands skärgård: 
 
- använda lövblås vid minkbekämpning samt 
- bedriva minkbekämpning med lösspringande hund under begränsad tid 
- vid behov bedriva jakt från båt i samband med minkbekämpning 
 
Härmed ansöks enligt 21§ jaktförordningen om tillstånd från 31§ jaktlagen om att få använda 
motordriven lövblås under hela året vid skyddsjakt/minkbekämpning. I samband med 
minkbekämpning kan det i enstaka fall underlätta att kunna avsluta insatsen genom att skjuta 
från båt och därför söks även tillstånd att få ha den möjligheten enligt ovan nämnda lagrum. 
 
För att kunna genomföra skyddsjakten effektivt och enligt den metodik som ansetts lämplig när 
det gäller insatser på skär och mindre öar i skärgården ansöks även om dispens enligt 18§ 
jaktförordningen samt från Östergötlands läns författningssamling 05FS 1991:4 att under 
begränsad tid få bedriva minkbekämpning med hjälp av lösspringande hund. 
 

- De tillstånd/dispens som söks bör gälla för de personer som naturskötselfunktionen, 
naturvårdsenheten utser för uppdraget, samt medföljande förhållsskyttar. 

- Det är inom några utvalda områden i eller i anslutning till några fågelskyddsområden 
som insatsen är planerad de närmaste åren inom ramen för projektet LIFE Coast 
Benefit. Det är i första hand i dessa områden som är markerade med röda ringar på 
bifogade kartor som tillstånd och dispens söks. 
Inom dessa områden kommer minkbekämpningen endast ske där Länsstyrelsen genom 
Naturvårdsverket är markägare/jakträttsinnehavare eller där Länsstyrelsen skaffar ett 
medgivande om minkbekämpning från markägaren/jakträttshavaren. 

- Minkbekämpningen och samverkan kring detta är en angelägen åtgärd att försöka 
utveckla för att gynna hela skärgårdens fågelliv, inte minst för att öka möjligheterna till 
god häckningsframgång i fågelskydd och andra skyddade områden där fågellivet är en 
viktig del av skyddet. Om stora problem med mink blir kända kan en snabb och effektiv 
insats förhoppningsvis rädda delar av årets häckning. Därför ansöks också om 
motsvarande tillstånd i ytterligare några områden som förvaltas av länsstyrelsen och där 
man som markägare har rådighet att snabbt genomföra insatser. Dessa är markerade 
med orange gräns på bifogade kartor. 

- Då insatsen inom projekt LIFE Coast Benefit är planerad att pågå under hela projektet 
söks detta tillstånd/dispensen för tre år 2017-2019. 
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Bakgrund och historik 
Det är allmänt känt att mink kan orsaka stor förödelse bland skärgårdens fåglar. Att bedriva 
skyddsjakt och decimera minken i skärgården kan vara helt avgörande för att fågelkolonierna 
ska få ut flygga ungar. Minkens skadeverkan har man sett flera exempel på i olika 
skärgårdsområden, där mink har ödelagt häckningen för bland annat kolonier av skräntärna. 
Skräntärnan är en art som är såväl rödlistad som nära hotad och därtill omfattas av EU:s 
fågeldirektiv (Annex 1) och omfattas av ett s.k Åtgärdsprogram för hotade arter. 
 
Även många andra av skärgårdens karakteristiska fågelarter, exempelvis trutar, ejder och svärta 
har haft och har en negativ trend. Sannolikt finns flera olika faktorer till detta men predation 
från bland annat mink kan vara en faktor som försvårar en återhämtning. Flera artiklar om 
minkens skadeverkan på fågellivet finns också publicerade. 
 
Länsstyrelsen i Södermanland har bedrivit systematisk minkbekämpning i några 
avgränsade skärgårdsområden sedan år 2005, däribland Rågö naturreservat samt 
i Hållen-området och i Bråviken på båda sidor kring länsgränsen mot Östergötland. Den 
metodik som används i Södermanland har uppfattats som relativt effektiv men det finns ett 
behov av att fortsätta ta lärdom och utveckla ett utökat samarbete kring detta såväl som 
kunskap om och bättre uppföljning av minkens förekomst och påverkan i skärgården. 
 
Inom LIFE-projektet Coast Benefit som pågår fram till sensommaren 2019 är en av åtgärderna 
att bedriva minkbekämpning med syfte att gynna fågellivet i några utvalda områden i 
Östergötlands skärgård, se bifogade kartor. I projektet där både länsstyrelserna i Södermanland 
och Östergötland deltar i denna åtgärd samarbetar vi nära med markägare och 
jakträttsinnehavare, bland annat genom möten, erfarenhetsutbyte och i det praktiska arbetet 
med minkbekämpning. Förhoppningen är att den valda metodiken ska kunna förmedlas till 
flera, valet av områden ska kunna bidra till nya erfarenheter att delge varandra samt naturligtvis 
att minkens negativa påverkan på fågellivet i de aktuella områdena ska kunna hållas nere. 
Dessutom hoppas vi kunna öka intresset för och deltagandet i minkbekämpning samt att 
insamla data kring minken och minbekämpning som kan bidra till nödvändiga prioriteringar i 
framtidens förvaltning. 
 
Metod 
Minkbekämpning sker dels genom fällor (i första hand slagfällor, Ihjäl patent nr: 8200089-4, 
men även mer traditionella burfällor) och med hjälp av hund och vapen. Det är samma metod 
som länsstyrelsen i Södermanland tillämpat under tidigare år. Metoden är utvecklad inom 
arbetet med åtgärdsprogram för skräntärna. I korthet går bekämpningen med vapen och hund 
till på följande sätt: 

- Öar som är attraktiva för mink söks igenom med hjälp av tränade hundar. Om hunden 
får vittring och markerar på en plats kopplas hunden. 

- För det mesta ligger minken kvar och trycker under något stenröse och om man 
kommer åt avlivas minken på plats. 

- I de fall man inte kommer åt minken används motordriven lövblås för att skrämma ut 
minken (lövblåsen har visat sig vara mycket enklare och effektivare att använda än 
andra metoder). Minken skjuts därpå med hagelgevär när den lämnar gömslet. 
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Tidpunkt för lösspringande hund 
Användandet av lösspringande hund är förstås endast möjlig fram tills att sjöfåglarna börjar 
häcka. I Södermanland har man dispens från hundförbudet under tiden 1 mars till och med 15 
april, se bifogat beslut. Erfarenheterna visar att tidpunkten är bra, men att det kring 
månadsskiftet mars/april behövs en avstämning för att se hur långt häckningen av sjöfågel 
kommit. 
 
Minkbekämpningen kommer att bedrivas med hänsyn till övrigt fågelliv och i synnerhet till 
häckande sjöfågel. Är häckningen igång går man inte in eller också gör man det i särskilt 
angelägna fall men då med kopplad hund. Vår önskan är att fram till 15 april få en dispens för 
lösspringande hund men för att kunna gå in med lösspringande hund i områdena mellan 1-15 
april, kommer man ha en utvidgad kontakt med ornitologer eller andra som har kunskaper om 
hur läget är med häckande sjöfågel i den aktuella trakten. 
 
Tillstånd från markägaren 
Naturvårdsförvaltningen på länsstyrelsen har översiktligt förankrat insatsen med markägare i de 
områden som är planerade att ingå i projektet. Den lokala responsen på åtgärden och behovet 
av en sådan åtgärd har varit överlag positiv. Genom fortsatt samverkan med 
markägare/jakträttsinnehavare i områdena kommer vidare förankring ske i de områden och på 
de fastigheter som man kommer fram till bör omfattas av utplacering av fällor respektive jakt 
med hund och vapen. Insatsen kommer endast bedrivas på sådana öar och skär där man haft 
kontakt och fått markägares tillstånd att bedriva minkbekämpning på detta sätt. 
 
Möjlighet till anpassning och akuta insatser 
Då insatsen är en flerårig insats som bygger på att erfarenheter från genomförda insatser ska tas 
tillvara för att kunna vara effektiv vid kommande insatser går det inte vid ansökningstillfället att 
redovisa exakt vilka fastigheter som kommer att omfattas och i vilken omfattning. 
 
Förutom i de utpekade områdena som ingår i projektet önskar naturvårdsförvaltningen på 
länsstyrelsen ha motsvarande tillstånd i några andra delar av skärgården under den ansökta 
perioden, se bifogade kartor. Anledningen är att man vill ha möjlighet att kunna vara flexibel 
och agera snabbt om det blir känt att mink ställer till omfattande problem i något fågelskydd 
eller naturreservat. Dessa områden kan också vara viktiga att arbeta i för att minimera risken av 
spridning och återkolonisering av mink i projektets åtgärdsområden. Det är också betydelsefullt 
med ett sådant tillstånd om det blir aktuellt att byta områden eller utöka omfattningen i 
projektet av någon anledning. 
 
 
 
Martin Larsson 
Naturskötselfunktionen 
Länsstyrelsen Östergötland 

 
Bilagor: 

- Kartor på prioriterade områden för minkbekämpning inom projekt LIFE Coast Benefit 
- Kartor på ytterligare några områden som förvaltas av länsstyrelsen där vi snabbt vill 

kunna genomföra insatser vid behov. 
- Beslut om tillstånd och dispens i Södermanland 
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