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Jakt och viltvårdsförening i Skärgårdsstad

Kontaktpersoner:

Ordförande 	 	 Andreas Michalik                  073 620 63 68
Viltvårdare 	 	 Andreas Michalik
Jaktledare 	 	 Andreas Michalik

Vice ordförande Magnus Österholm           076 018 41 00
Vice jaktledare   Tomas Nilsson                      070 215 84 99

 
 
Jakt och viltvårdsföreningen är en ideell förening som har till syfte att bereda sina medlemmar 

möjlighet till rekreation genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets. Jakt och 

viltvårdsföreningen skall förvalta de av jakt och viltvårdsföreningen disponerade markerna 

enligt de med markägaren uppsatta målen med för viltförvaltningen samt verka för bevarande 

av en frisk viltstam och korrekt bedriven jakt. Styrelsen har sitt säte i Skärgårdsstad, Österåker  
Medlemskap 
 
Medlemskap i Skärgårdsstads Viltvårdsförening är öppet för alla som bor inom sammfälligheten.
För att kunna jagar på samfällighetens marker krävs utöver de lagliga krav för jakten även
medlemskap i viltvårdsförening samt särskild skottlossningstillstånd (som utfärdas av polisen i
samråd med kommunen och viltvårdsföreningen). Därför förbehåller sig viltvårdsförening rätten
till en bedömning från fall till fall.
Ansökningar om medlemskap skickas enklast till jaktiskargardsstad@outlook.com
 
 
Vid trafikskadat vilt/eftersök 
 

- Märk ut olycksplatsen, gärna med en röd band eller en viltmarkeringsremsa 
- Ring alltid 112 och anmäl olyckan till polisen, oavsett vad du själv anser om viltets 

skada. Det är lag på att anmäla viltolycka till polisen och att markera platsen vid kollision 
med björn, varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och 
örn. Att inte anmäla en viltolycka är ett brott och dessutom gäller inga försäkringar på 
skador på bil om inte polisanmälan gjorts 

- Informera gärna även jaktledare eller viltvårdare för Skärgårdsstads Viltvårdsförening för 
att snabbt organisera trafikeftersök eller avlägsna döda djur från platsen 
Mer information finns under: 
https://www.viltolycka.se/service/hamta-markeringsremsor/ 
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Vid problem med grävling eller skator 
 

- Kontakta viltvårdaren
- Viltvårdsföreningen är behjälplig vid problem med djur som på tomten kan 
      orsaka skada eller annan olägenhet. Insatsen sker med hjälp av en av 
      naturvårdsverket  godkänd fälla.
- Under fredningstiden februari – juli sker inga jaktliga insatser.
- Detta är en avgiftsfri service av viltvårdsföreningen 

Vid problem med räv/skabbräv 
 

- Ring viltvårdaren direkt medan skabbräven är kvar, annars är det svårt att få tag i den. 
- Skabb kan smittas till hundar via gemensamma kontaktytor t.ex. trä 

- OBS under pälsbyte höst/vår kan rävar ser ”skabbiga” ut, utan att ha skabb! 
- Har du höns, kanin eller dylikt och problem med ”nattliga besök”, kontakta viltvårdaren  

 

Vid problem med vildsvin eller annat vilt 
 

- Kontakta viltvårdaren  
 
All jakt skall ”bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och 
egendom inte utsätts för fara”. Eftersom det är olämplig att skjuta inom villaområden med den 
ammunition som krävs för vildsvin, sker ingen jakt på vildsvin på villatomterna.  
 
Viltvårdsföreningens strategi är att locka bort vildsvinen från villaområderna, tillbaka i skogen, 
där man på ett effektivt och säkert sätt kan skjuta av de vildsvin som vill ”bosätta” sig i området. 
Avskjutning av vildsvin per hektar mark inom Skärgårdsstad ligger för närvarande tydligt över 
avskjutningen i resten av Österåkers kommun. 
  
För att inte motverka denna strategi uppmanas alla Skärgårdsstadbor att städa undan fallfrukt 
kontinuerligt, hålla trädgårdskomposten i ett slutet kärl samt ställa in sina avfallskärl och inte låta 
dem stå kvar vid vägkanten. 
 
Läs även Österåkerskommunens Vildsvinsutredning 
 
 
Ha uppsikt över din hund 
 
Under hela året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det 
innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den 
om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. 
 
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i 
naturen. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 
augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha 
sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. 
 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

http://www.osteraker.se/download/18.1d388dba15f306f3f7836/1508395614689/Vildsvinsutredning+2017.docx.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

