
  www.simrishamn.se 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen                                                                       Diarienummer: SBN 2022/471 

 
 
 
 
 

 ADRESS: 272 80 Simrishamn 
 BESÖK: Stortorget 6 
 TELEFON: 0414-819000 
 E-POST: kontakt@simrishamn.se 

 

 
 

Taxa för kommunjägartjänster på privat mark  

Gäller från och med 1 januari 2023. 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157. Indexreglering enligt samhällsplaneringsnämnden 
ska genomföras årligen tills nytt beslut fattas i kommunfullmäktige. 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla.  

Simrishamns kommun har idag två kommunjägare vars uppdrag är att utföra skyddsjakt mm på uppdrag 
av kommunen. Enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna finns också möjlighet för 
kommunjägarna att på eget ansvar utföra uppdrag på privat mark. 

Simrishamns kommun vill kunna erbjuda en god service i form av kommunjägartjänster, vid behov även 
för privata fastighetsägare, enligt gällande avtal mellan kommunen och kommunjägarna. Dessa tjänster 
bör vara tydligt formulerade och kostnader för den enskilde fastighetsägaren ska vara förutsägbar. 

Fällfångst 2023 Kommentar 

Platsbesök med 
konsultation 

595 kr/timme Minsta avgift 300 kr, tid debiteras per 
påbörjad halvtimme 

Uthyrning av 
fälla  

568 
kr/påbörjad två 
veckors period  

Kostnader för tillsyn och hämtning av döda 
djur tillkommer se följande rader 

Tillsyn av fälla 351 kr/dag  Kostnader för uthyrning och hämtning av 
döda djur tillkommer 

Hämtning av 
dött djur 

568 kr/st Avser fällfångst se rader ovan, samt hämtning 
på fastighet 

 

Döda, vilda djur som påträffas på fastigheten och som fastighetsägaren inte har möjlighet att gräva ner 
eller transportera bort på egen hand hämtas enligt taxa för hämtning av dött djur (se ovan) av 
kommunjägarna.  

När det gäller djur som lider ska i första hand Länsstyrelsens djurskyddsenhet kontaktas. 

Löslöpande eller förvildade katter ska anmälas till polisen. 

I de fall besök /konsultation föranleds av att fastighetsägaren påträffat skadat/sjukt vilt djur och 
kommunjägaren bedömer att djuret måste avlivas akut enligt jaktförordningen tas ingen avgift ut.  

Avgift faktureras efter avslutat uppdrag. Angivna kostnader inkluderar moms. 
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