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Inledning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens naturvård.
Nämnden ansvarar även för skötsel och upplåtelse av park med odlings och
koloniområden samt jordbruks-och skogsmark och som kommunen äger.
Målsättningen är att bevara och utveckla en artrik och individrik faun.
Genom viltvård ökar möjligheterna till naturupplevelser genom att se vilt i våra
marker. Vilt- och fauna vård har även stor betydelse för friluftslivet.
En alltför individrik fauna kan dock skapa problem för trafik, trädgårdsnäring,
idrottsanläggningar, samt skogs och jordbruk. Viltvården skall bedrivas enligt
gällande Jaktlag.

Viltvårdare
Kommunen har idag en utsedd viltvårdare som har jour dygnet runt året runt som har
uppdraget att se till att kommunens skyldigheter och mål uppnås.
Viltvårdaren har även i uppdrag att vara behjälplig att utföra eftersök när polisen
efterfrågar.








För att vara viltvårdare krävs höga krav på kompetens och omdöme.
Man skall vara boende i kommunen med god lokalkännedom,
Inneha körkort och ha tillgång till egen bil.
Ha fullständig jägarexamen.
Inneha skjutvapen och licenser för dessa.
Inneha tillstånd från polisen för skottlossning inom planlagt område.
Dokumentera incidenter.
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Viltsituationen i kommunen
Karlskoga kommun omfattas i dag av 510,38 kvm kilometer varav kommunen äger
idag 3000 hektar. Av dessa är 1000 hektar produktiv skogsmark.
Karlskoga kommunen är uppbyggd på det vis att det går gröna kilar och stråk genom
hela kommunen från skogar ner till sjön Möckeln. Dessa främjar vilt och gör att de
kan röra sig fritt i stora delar av staden. Under vissa perioder rör de sig mer i städerna
t ex när det är svårt att få mat och då ökar även vilt olyckorna då många av våra stora
vägar går igenom den gröna stråken.
Vildsvinen är idag det största viltproblemet i Karlskoga. Här har samarbete med
privata markägare påbörjats och insatser har gjorts men det är ett stort problem som
kommer att ta år att komma tillrätta med. Historisk planterades vildvinen på privata
marker och avskjutningen har ej skett i samma takt som ökningen.
Åtlar har satts upp där vi utfodrar vildvinen för att hålla dem från de centrala delarna.
Elstängsel har köpts in där vi i perioder kan stänga av områden för att hindra
vildsvinen.
Dovhjortar som troligen kommer ifrån Björkborns industriområde har varit ett
problem då de rör sig över hela staden. Nya flockar finns nu födda i det vilda och de
har inte haft naturliga fiender inne i staden.
Rådjur finns inne i staden en avskjutning sker varje år, det största problemet vi har
här är viltolyckor.
Räv finns men har dessvärre haft det tufft med skabb i flera år och viltvårdaren har
varit tvungen att avliva svårt sjuka djur.
Bäver finns på olika delar av staden och antalet hålls nere med skyddsjakt.
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Biotopvård
Biotopvård skall tillgodo se de olika viltarternas behov av föda, vatten, skydds och
fortplantningsmöjligheter. Biotopvård är den viktigaste delen av viltvården.
Biotopvård utförd i Karlskoga kommun
 Viltvatten, vid Naturreservatet Fisksjön så har vi ett dämme.
 Viltåkrar, (det finns och kommer att utvecklas mer.)
 Uppsättning av fågelholkar.
 Hänsyn vid skogsbruk att spara plantor och växter som föda.
 Stödutfodring, på lämpliga platser utförs stödutfodring av småfåglar, änder.
Åteluppsättningar för utfodring av vildsvin för att styra så att dom inte kommer
in i de centrala delarna och för lättare kunna utföra avskjutning.
 Medverka vid tillvaratagandets av statens vilt och utrotningshotade viltarter.
Skyddsåtgärder
Siktröjning i form av nedtagning av sly, buskar och träd ut med vägar för att
förhindra viltolyckor.
Uppsättning av viltvarningsskyltar för att förhindra viltolyckor.
Borttagning av material som kan skada viltet ( t ex äldre stängsel)
Förhindra störningar på känsliga viltmiljöer t ex häckningsplatser.
Skyddsjakt
Jakten är viktig del av viltvården. Genom att reglera antalet viltarter så minskar
trafikolyckor, skador inom jordbruk, trädgård skog och på idrottsanläggningar.
Därför bedrivs en skyddsjakt.
Viltsjukdomar
Rävskabb. Förutom att den orsakar lidande för räven så smittar den även till hundar
och katter. Åtgärder är att tillvarata det sjuka djuret och avliva.

3
www.karlskoga.se

Mål, problem och åtgårder
Art

Mål

Rådjur

Rimliga nivåer, livskraftig stam,
ej orsak till olägenhet, minskat
antal olyckor
För högt antal

Med hjälp av
skyddsjakt minska
antalet

Hålla nivåerna en nivå efter
älgskötsel direktiv, skydda
skogsplantor, hålla uppsikt i fall
de kommer in älgar i
tätortsnära skogar då lätt kan
bli stressade.
I dag inga problem

Avskjutning enligt
tilldelning av
älgskötselområdet

Livskraftig stam

ingen åtgärd

Älg
Hare
Dovhjort

Problem

I dag inga problem

Rimliga nivåer, livskraftig stam,
ej orsak till olägenhet, minskat
antal olyckor
För högt antal
Har inga naturliga
fiender som håller
nere antalet

Åtgärd

Med hjälp av
skyddsjakt minska
antalet

Vildsvin

0 vision

Bäver

Rimliga nivåer, livskraftig stam, Enstaka, inga större
ej orsak till olägenhet
problem

Avskjutning vid
behov

Kronhjort

Livskraftig stam

Endast ett fåtal
idag, ev.
kalvavskjutning vid
ökning

Grävling

Rimliga nivåer, livskraftig stam,
ej orsak till olägenhet
Enskilda husägare

Fångst fällor vid
olägenhet

Räv

Livskraftig stam

Skabb bärare

Avskjutning vid
skabbsmitta

Mård

Livskraftig stam

I dag inga problem

Fångst fällor vid
olägenhet

I dag inga problem

Avskjutning

Gäss

Kommer som flyttfåglar

I dag inga problem

Andfåglar

Livskraftig stam, stödmatar
vintertid

I dag inga problem

Avskjutning vid
behov
Avskjutning vid
sjukdom, fångst
/flytt vid
olägenhet

Varg

Livskraftig stam, enligt beslut
från LST

Enstaka besök men
inga problem

Enligt beslut från
LST
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Lo

Livskraftig stam

Sällan synlig

Enligt beslut från
LST

Utter

Livskraftig stam, sällan synlig

Fridlyst

Enligt beslut från
LST

Livskraftig stam

Bygger bon på tak,
anfaller för att skydda
sina ungar

Ev , avskjutning,
borttagning av bon
.

Livskraftig stam

Bygger bon på tak,
anfaller för att skydda
sina ungar

Ev , avskjutning,
borttagning av bon
.

Måsfågel
Kråkfågel

Information och kontakt
Karlskoga kommuns hemsida skall vara uppdaterad med aktuell information om
viltvård samt vart man vänder sig när man har behov av mer information eller komma
i kontakt med berörd person eller myndighet.
Viltvårdaren har möjlighet att komma ut till skolor, möten och evenemang för att
sprida kunskapen om viltvård.
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