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Bakgrund  
Vilda djur förekommer som ett naturligt inslag i tätorter. I första hand ska man låta 
djuren vara ifred. Men om djur är sjuka eller skadade kan det finnas anledning att 
avlägsna dem. Det gäller också i de fall då ett djur är farligt, orsakar skador på 
egendom eller är en olägenhet för människa eller miljö.  
 
Syftet är att tydliggöra kommunens ansvar vid handläggning av ärenden med vilda 
djur i Timrå kommuns tätorter. Ärenden som rör vilda djur i tätort styrs av Jaktlagen 
(SFS 1987:289), Jaktförordningen (SFS 1987:905), och Miljöbalken (SFS 1998:808).  
 
Ärendets art avgör om det är polismyndighetens eller någon av kommunens 
förvaltningars ansvar att handlägga ärendet. Men när det gäller att fånga och avliva 
djur som anses störande, är det jakträttshavarens ansvar. Jakträttshavaren, är oftast 
fastighetsägaren, och har rätt att jaga under de tider när jakt är tillåten, enligt 
Jaktförordningen. Under annan tid får jakträttshavaren ansöka om tillstånd till 
skyddsjakt hos länsstyrelsen. Utöver gängse jaktregler måste jägaren också ha tillstånd 
från polismyndigheten för att hantera vapen i tätort. Jakträttshavaren kan genom 
avtal ge någon annan rätt att jaga på dess mark.  
 
För att säkerställa att ärenden med vilda djur får rätt handläggning finns ett 
processchema, se sidan 2. Där tydliggörs om det är någon myndighet eller om det är 
jakträttshavaren som är ansvarig för att åtgärda ärendet.  
 

Definitioner  
Vilda djur är enligt Jaktlagen (SFS 1987:259) vilda däggdjur och fåglar. Ett förvildat 
husdjur är inte ett vilt djur i lagens mening.  
 
Tätort är enligt nordisk standard hussamlingar med minst 200 invånare och som mest 
200 meter mellan husen (Statistiska Centralbyrån). 
 

 
Processchema – vem ska du kontakta gällande vilda djur? 
För att säkerställa att ärenden med vilda djur får rätt handläggning finns ett 
processchema, se sidan 2. 
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