
Motion till Alvesta skogsbruksområdes årsmöte 

Skyddsjakt inte anpassad för skogsägare 

När man som skogsägare råkar ut för stora betesskador från vilt så hänvisas man till att ansöka 
skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Frågorna som då ställs är gjorda utifrån att man som markägare fått 
skador på sin gröda eller djur. Länsstyrelsen frågar t.ex. efter kostnader för skadorna, ekonomiska 
konsekvenser med mera vilka är mycket svåra att bestämma när det gäller skog. Är det kostnaden för 
förlorad värdetillväxt på hela beståndet under dess livscykel eller är det bara kostnaderna för 
förlorade plantor som blivit mat till det vilda?  

Jag är markägare och har ingen jägarexamen men jag kan själv se när min skog blir uppäten. Det är 
viktigt att jag som enskild markägare kan nyttja min rätt att söka skyddsjakt och därför känns det 
konstigt att man även begär att man ska fylla i jaktmedel, individer och tid när jakten ska bedrivas.  
Detta är frågor som jag som icke-jägare har mycket svårt att svara på. 

Jag ser därför ett behov av att Södra arbetar mer mot Länsstyrelsen för att öka kunskapsnivån kring 
betesskador i skogen och påtala vikten av att se över formuläret. Det är viktigt att skogsägarna få ta 
samma plats som jordbrukare när det gäller skador från vilt och att mallen blir anpassad så att även 
markägare som inte är jägare ska kunna använda den.  

Jag yrkar därför att: 

- Södra ska verka för att förändra Länsstyrelsens syn på skyddsjakt så att den blir något som aktivt
kan användas av alla skogsägare oavsett om man är jägare eller inte.

- Södra ska verka för att höja kunskapsnivån hos Länsstyrelsen kring frågor om betesskador med
hänvisning till att ansökan om skyddsjakt vill ha uppgifter om kostnader

- Om årsmötet inte ställer sig bakom motionen så yrkar jag att motionen går vidare till Södras
föreningsstämma.
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