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I denna bilaga finns riktlinjer för viltstammarna som ska vara vägledande för jakten och
viltvården. Riktlinjerna följs årligen upp av Samhällsbyggnadskontoret SBK med stöd av
park- och naturvårdsenheten, kommunekolog och viltvårdarna.
Arter/familjer

Förekomst

Tendens

Inriktning/åtgärd

Andfåglar
Björktrast,
nötskrika
Bäver

Normal
Normal

Stabil
Stabil

Ingen åtgärd.
Ingen åtgärd.

Normal

Ökande

Dovhjort

Riklig

Ökande

Duvor

Normal

Stabil

Fälthöns

Sparsamt

Periodvis

Åtgärd endast i samråd med
kommunen.
Förvaltning genom jakt. Erstavik hyser
en avsevärd vinterstam och Tyresö är
starkt påverkat av migration från
Erstavik. Cirka 15-tal hjortar fastnar
årligen i nät av olika slag och flera är
inblandade i trafikolyckor. Kommun och
allmänhet bör upplysas om de besvär
nätkonstruktioner orsakar hornbärande
djur. Vintertid behövs ofta näten inte
alls.
Beträffande ringduvor ingen åtgärd.
Stadsduvor orsakar olägenhet, framför
allt i garage och liknande. Bekämpning
av dessa ligger inte inom viltvårdens
ansvarsområde utan åligger
fastighetsägarens ansvar.
Fasaner har satts ut av enskilda
personer, för trevnad, inte för jakt.

Fälthare
Grävling

Normal
Normal

Stabil
Stabil

Gåsfåglar

Tidvis riklig

Ökande

Lodjur

Sporadisk

Periodvis

Ingen åtgärd.
Fällor sätts ut vid behov. Något 10-tal
grävlingar fångas årligen i fälla, när de
grävt sig in under bostadshus.
Skyddsjakt vid behov. Framför allt vid
badplatser. Privata fastigheter har eget
ansvar att skydda sig mot intrång.
Önskvärt att även vitkindade gäss
omfattas av skyddsjakt.
Enligt beslut från Länsstyrelsen
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Normal
Periodvis

Morkulla

Normal

Stabil

Mellanskarv

Tidvis riklig

Ökande

Mårddjur

Varierande

Periodvis

Mårdhund

Ingen

Ingen

Måsfåglar
Rådjur

Normal
Riklig

Stabil
Stabil

Räv

Normal

Stabil

Skata, kråka, kaja

Riklig

Stabil

Skogshare

Normal

Stabil

Skogshöns

Normal

Stabil
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Minken är en invasiv art. Om tillfälle ges
ska en individ avlivas. Ingen riktad
åtgärd planeras.
Ingen åtgärd
Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att
populationen i länet kan minskas
kraftigt. Det enligt framtagen
förvaltningsplan.
Bland mårddjuren är det endast grävling
och mink som är bekymmersamma ur
viltvårdsperspektiv. För att förebygga
skador på vilt får mink enligt
Naturvårdsverket jagas året om. Den
allmänna jakttiden på grävling är från 1
augusti till 15 februari, men på vissa
villkor kan skyddsjakt tillåtas under hela
året.
Mårdhunden är klassad som en invasiv
främmande art, eftersom den kan
påverka inhemska arter på ett negativt
sätt. Målet med
mårdhundsförvaltningen är att arten
inte ska etablera sig i Sverige.
Skyddsjakt vid behov.
Förvaltning genom jakt. Rådjur är
inblandade i trafikolyckor i Tyresö varje
år. Beskattningen (lämpligt jaktuttag)
motsvarar årets reproduktion, minus
svinn i form av predatorbyte.
Någon jakt eller fångst av räv
förekommer inte, endast skyddsjakt vid
problem. Ett bekymmer har varit
efterhängsna ungrävar. Rävar matas
ibland, utan att tänka på att individerna
lätt kan domesticeras (bli tama). En
uppmaning till allmänheten är att inte
mata rävar.
Skata, kråkfåglar har ständigt varit
människans följeslagare. Ingen åtgärd.
Kan möjligen förekomma i Tyresta
skogarna. Ingen åtgärd.
Häckande populationer av tjäder finns i
Tyresta reservatet, Haninge har fågeln i
sitt kommunvapen. Ingen åtgärd.
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Saknas
Vandringsvargar Senast det förekom varg i kommunen
var 2017-2018, då vargen Ylva lämnade
en del spår ifrån sig i form av dovhjortskadaver. Vargen ökar i Mellansverige så
en etablering i kommunen är inte helt
osannolik. Eventuell förekomst
rapporteras till Länsstyrelsen.
Sparsamt
Stabil
Villaägare drabbas ibland av uppbökade
tomter. Uddby gård har klarat sig bra
hittills. Jämfört med Nynäshamns
kommun har Tyresö bara 10-delen så
stor stam. Jaktlagen mellan Nynäshamn
och Tyresö håller efter stammen.
Viltvårdarna har en beredskap kring
vildsvin. Observationer som
allmänheten ger viltvårdarna har en
direkt avgörande betydelse hur
populationen kan hanteras.
Normal
Stabil
Tilldelning på en älgkalv finns. Men
någon organiserad jakt förekommer
inte. Ingen åtgärd.

Rådjur och dovhjort
Rådjur är det vilt som förekommer överlägset mest i viltolycksstatistiken. Villaträdgårdar och
planteringar drabbas ofta av oönskade besök. Därför bör det regelbundet göras en bedömning utifrån
felanmälningar, observationer och statistik vilka insatser som är nödvändiga att vidta för att behålla en
rimlig nivå.

Vildsvin
Vildsvinsjakten ska inriktas på avskjutning vid jordbruksgrödor som är extra känsliga för angrepp och
särskilt vid tidpunkter innan eller under skörd, samt vid strategiskt utvalda platser där djuren kan
tänkas passera vid försök att etablera sig inom kommunens gränser. Jordbruksmarker som är
utarrenderade bör dessutom vara de platser där den mest intensiva jakten efter vildsvin sker eftersom
kommunen enligt arrendeavtalen kan bli ersättningsskyldig till gårdsarrendatorerna för mer
omfattande viltskador.

Älg
För jakt på älg krävs att marken är registrerad för älgjakt hos Länsstyrelsen som i sin tur meddelar
licens för hur många älgar som får skjutas på det aktuella området per år.

