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 Ansökan om att bedriva skyddsjakt 
 
 Sida 1 av 2 

 
Har du frågor? 
Mattias Bergström 
Miljö- och byggchef 
Telefon: 0271-570 37 
mattias.bergstrom@ovanaker.se 

Skickas till 
Ovanåkers kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
828 80 Edsbyn 
Eller till: mattias.bergstrom@ovanaker.se 

Information 
Ovanåkers kommun letar just nu ett jaktlag som kan tänka sig utföra uppdrag som skyddsjägare 
åt kommunen, så kallade kommunjägare. Ett uppdrag som kommunjägare innebär skyddsjakt 
enligt bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905). Till grund för uppdraget finns en politiskt antagen 
riktlinje som reglerar uppdraget. Ett krav i urvalsprocessen är att jaktlaget redan finns och har 
sedan tidigare bedrivit organiserad jakt i kommunen.  
  
Jaktlaget som tilldelas uppdraget som kommunjägare kommer att kompenseras med en fast 
årlig ersättning från kommunen. Ersättningen fördelas inom jaktlaget av jaktledaren och ska 
täcka kostnader för resor och ammunition med mera. Ersättningen betalas ut i förskott.  
 
Ovanåkers kommun räknar med en inställelsetid inom ett dygn vid behov av skyddsjakt.  
Denna blankett skall fyllas i av jaktledaren. 

Jaktledare 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress 

Namn på jaktlag 
 

Tidigare erfarenhet av jakt 
 

mailto:kommun@ovanaker.se
mailto:mattias.bergstrom@ovanaker.se
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 Ansökan om att bedriva skyddsjakt 
 
 Sida 2 av 2 

Beskrivande text med förslag på hur jaktlaget kommer bedriva uppdraget 
som kommunjägare enligt den framtagna riktlinjen för kommunjägare 
(finns på www.ovanaker.se/kommunjagare) 

 

Beskrivande text med förslag på hur jaktlaget löser någon form av akut 
situation där ett skadedjur/vilt behöver avlivas 

 

Bifogade handlingar 
• För att ansökan skall kunna handläggas ska bilaga 1 – intyg bifogas men alla tänkta 

jägare från jaktlaget som skall fungera som kommunjägare, inklusive jaktledaren.  

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

 

mailto:kommun@ovanaker.se
http://www.ovanaker.se/kommunjagare


    

 

Bilaga 1 - Intyg 
Följande handlingar krävs för att utföra skyddsjakt åt 
Ovanåkers kommun 
 
2019-11-18 Sida 1 av 1 

 

Namn Telefonnummer Statligt  
jaktkort 

Jakt- 
försäkring 

Vapen- 
licens 

Godkänd  
ammunition 

Polis- 
tillstånd* Underskrift 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

o 

* Ett polistillstånd behövs inte vid själva ansökningsprocessen utan bör sökas då jaktlaget är utsett. Intyget skall därmed kompletteras innan skyddsjakt kan ske. 
Övriga handlingar skall intygas i ansökan.  
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 Information till den registrerade 
 
 Sida 1 av 1 

Information till den registrerade  

Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga 

ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig 

förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga 

ditt ärende. De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, 

fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna kommer inte att föras över 

till tredje land. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt 

ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma 

bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och 

Arkivlagen. 

 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller 

för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För 

information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 

(vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första 

hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du 

fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen.  

 

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina 

personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. 

Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt. 

mailto:kommun@ovanaker.se
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