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Beslut om skyddsjakt på kanadagås 

Sammanfattning 

Täby kommuns badplatser ska upplevas som välkomnande och trygga för 
samtliga invånare i kommunen. Ett hinder för detta är gäss i stora antal, vilket 
kommunen haft problem med under flera år. Kommunen har vidtagit flera 
åtgärder för att minska den negativa påverkan som gässen har. Ingen åtgärd har 
dock givit önskad eller tillräcklig effekt. Möjlighet till skyddsjakt på kanadagås 
skulle förstärka arbetet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att, med stöd av 26 § jaktförordningen, 
besluta om skyddsjakt på kanadagås vid badplatser som faller inom nämndens 
driftansvar. Skyddsjakten ska utföras av Täby Jaktklubb, som kommunen har ett 
jaktarrende med. Jakten ska begränsas till att inte omfatta fler fåglar än 
nödvändigt för att uppnå önskad effekt. 
 
Skyddsjakten medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, med stöd av 26 § jaktförordningen, om 
skyddsjakt på kanadagås vid badplatser som faller inom nämndens driftansvar i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2021.  
 

Ärendet 

Bakgrund 

Täby kommuns badplatser ska upplevas som välkomnande och trygga för 
samtliga invånare i kommunen. Ett hinder för detta är gäss i stora antal, vilket 
kommunen haft problem med under flera år. Gässens (främst vitkindad gås och 
kanadagås) fysiska närvaro kan vara skrämmande för vissa människor, inte minst 
barn. Utöver detta lämnar gässen efter sig stora mängder avföring på stränder 
och bryggor, vilket gör att platserna inte kan nyttjas i önskad utsträckning.  
 
 
 
 
 
 

 
Vidtagna åtgärder 
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Kommunen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska den 
negativa påverkan gässen har. Sammanfattat kan åtgärderna beskrivas enligt 
följande: 
 

 Skyddsjakt på vitkindad gås. 

 Upprättande av skyddsnät vid strandkanter. 

 Olika typer av bulvaner och skrämmor (svanar, rovfågel, ugglor, ormar).  

 Uppsättning av skyltar på badplatserna med uppmaning att inte mata 

fåglarna. 

 Ljudsystem som ska avskräcka fåglarna. 

 

Ingen åtgärd har givit önskad eller tillräcklig effekt. En utmaning med 
skrämselåtgärder är att fåglarna vänjer sig och snabbt lär sig att det inte rör sig 
om en faktisk fara.  
 
Flera av åtgärderna fortgår under 2021. För att förstärka arbetet har föreliggande 
förslag tagits fram för att möjliggöra skyddsjakt av kanadagås.  
 
Förutsättningar för att bedriva jakt 
Enligt 3 § jaktlag (1987:259) är fåglar fredade och får jagas endast om det följer 
av jaktlagen eller av föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av 
jaktlagen. För att skyddsjakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i 23 a 
§ jaktförordning (1987:905) är uppfyllda. Skyddsjakt får enligt bestämmelsen 
meddelas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Det krävs även att 
det inte finns någon annan lämplig lösning och att skyddsjakten inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde. 
 
Olika arter av gäss omgärdas av olika reglering. Vitkindad gås får exempelvis 
endast jagas i det fall Länsstyrelsen beviljar tillstånd för skyddsjakt. Under 2021 
får högst 35 vitkindade gäss fällas av Täby kommuns anlitade jaktlag. Detta är en 
utökning jämfört med tidigare år, då tillstånd beviljats om högst 20 stycken.  
 
Förutsättningar att bedriva skyddsjakt på kanadagås 
Enligt villkor i bilaga 4 punkt 17, till 26 § jaktförordningen, framgår att 
jakträttshavare får bedriva skyddsjakt för att förebygga skador av vilt. Vidare 
framgår att kanadagås får jagas utanför allmän jakttid, som är den 11 augusti till 
den 31 december, om de orsakar sanitär olägenhet. Kommunen har möjlighet att 
tillämpa denna paragraf och skyddsjakten ska utföras av den som innehar 
jakträtten. 
 
Sådan skyddsjakt bör enligt Länsstyrelsen begränsas till att inte omfatta fler 
fåglar än nödvändigt för att uppnå önskad effekt. För att förstärka effekten av 
jakten bör den kompletteras med andra skrämselåtgärder. Kommunen ska också 
ha vidtagit andra förebyggande åtgärder innan beslut om skyddsjakt fattas.  
 
 
 
Jakträtt i Täby kommun 
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Enligt jaktlagstiftningen äger fastighetsägaren rätten till jakten. På kommunal 
mark är det därmed kommunen som äger rätten till jakt och skyddsjakt. Denna 
rätt kan upplåtas genom avtal mot ersättning.   
 
Täby Fastighets AB har upplåtit jakträtten i jaktarrende med Täby Jaktklubb 
(enligt avtal från 1993 med kompletterande tillägg gällande jaktmark). Jakträtten 
tillkommer således Täby Jaktklubb. I ett avtal mellan Tekniska kontoret och Täby 
Jaktklubb (undertecknat 1998) ska vissa delar av jaktarrendet tillämpas även för 
av Täby kommun i övrigt ägd och förvaltad mark.  
 
Förslag 
Enligt en intern juridisk utredning har kultur- och fritidsnämnden rådighet att 
besluta om skyddsjakt vid de badplatser nämnden har driftansvar för.   
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om skyddsjakt på kanadagås på 
grund av sanitär olägenhet. Beslutet fattas utifrån 26 § jaktförordningen och dess 
bilaga 4, punkt 17. Skyddsjakten får bedrivas vid Näsaängsbadet och 
Hägernäsbadet samt, i tillämpliga fall, vid annan badplats som faller inom 
nämndens driftansvar och där behov av sådan jakt bedöms föreligga. 
Skyddsjakten ska utföras av Täby Jaktklubb och begränsas till att inte omfatta fler 
fåglar än nödvändigt för att uppnå önskad effekt.  
 
Förslaget har utarbetats på grund av de problem kanadagässen orsakar samtidigt 
som vidtagna åtgärder inte varit verkningsfulla.  
 

Ekonomiska aspekter 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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