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Ansökan om att bli kommunjägare
Ärendebeskrivning
Kommunjägare är den alldagliga beteckningen på personer som får bedriva skyddsjakt
inom detaljplanelagt område. Skyddsjakt kan förenklat sägas vara enda återstående
åtgärden för att förebygga skador av vilt. Skyddsjakt kan bedrivas av följande skäl:
•
av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har
ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller
ekonomisk karaktär och betydelsefulla konsekvenser för miljön,
•
av hänsyn till flygsäkerheten,
•
för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten
eller annan egendom, eller
•
för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur
eller växter.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat föreslå till Polisen fem personer till
kommunjägare. Polisen beviljade, efter sedvanlig prövning, dessa fem personer
tillståndsbevis för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område och de är
numera så kallade kommunjägare.
Den 12 december 2018 har inkommit intresseanmälan från Jonas Nyström till att bli
kommunjägare.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
9 januari 2019.
Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå Polisen utse
Jonas Nyström, Lilla Smedberget 206, Kopparberg till kommunjägare i
Ljusnarsbergs kommun.
Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.

Justerandes sign.
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Kommunjägare
Ärendebeskrivning
Kommunjägare är den alldagliga beteckningen på personer som får bedriva skyddsjakt inom
detaljplanelagt område. Skyddsjakt kan förenklat sägas vara enda återstående åtgärden för att
förebygga skador av vilt. Skyddsjakt kan bedrivas av följande skäl:
• av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär
och betydelsefulla konsekvenser för miljön,
• av hänsyn till flygsäkerheten,
• för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom, eller
• för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller
växter.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat föreslå till Polisen fem personer till kommunjägare.
Polisen beviljade, efter sedvanlig prövning, dessa fem personer tillståndsbevis för skjutning
med eldvapen inom detaljplanelagt område och de är numera så kallade kommunjägare.
Den 12 december 2018 har inkommit intresseanmälan från ytterligare en person till att bli
kommunjägare.
Förslag
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå Polisen utse

Jonas Nyström, Lilla Smedsberget 206, Kopparberg
till kommunjägare i Ljusnarsbergs kommun

Anders Andersson
Kanslichef

181212

Hej!

Jag vill ansöka om att bli Kommunjägare i Ljusnarsbergs Kommun, då jag redan är
aktiv jägare och eftersöksjägare som brinner för Jakt&Viltvård så ser jag positivt på
att även vilja bli Kommunjägare.
Jag ser även att behovet finns i våran kommun då dom som är nu är lite av den
äldre generationen och kanske svårt att komma iväg på sena kvällar och nätter,
vilket jag inte har något problem med.
Jag jagar idag på 3 st jaktmarker och har en Beagle på 1.5 år som jag nu till hösten
ska jaga in på småvilt. Jakten ligger mig varmt om hjärtat och jag utför alla former
av viltvård och hjälper stora som små. Men ibland lär man även se till dom
problem en del djur ställer till med också, och då lär man göra vad man kan för att
ta bort dom innan någon större skada sker, Där tror jag att jag är bidragande och
kan göra nytta i vår Kommun med alla dess olika uppdrag som finns att ta sig an.

Tack på förhand, nedan finner ni mina uppgifter:
Jonas Nyström
Lilla Smedberget 206
71492 Kopparberg
jonas.nystrom89@gmail.com
0702387706

