
Motion: Avskjutning av hjortar och mufflonfår på Harö 

Stockholm den 11 juni, 2017 

Med anledning av den växande populationen av såväl mufflonfår som hjortar på 
Harö önskar vi att frågan om en organiserad avskjutning alternativt skyddsjakt 
diskuteras på Harö-Hasselö Intresseförenings (HHIF) årsmöte den 9 juli 2017. 

Under årets första besök på Harö möttes familjen Strauss av en deprimerande syn. 
Hela gräsmattan var uppbökad och alla knoppar på buskar vi planterat under tidigare 
år var borta. Dessutom låg det spillning över hela tomten. Vi har hittills varit relativt 
besparade från dessa bekymmer - kanske beroende på våra hundar - men efter en 
hel vinter utan besök har hjortarna och mufflonfåren uppenbarligen vågat sig fram 
till vår tomt. 
 
Båda stammarna har vuxit explosionsartat under senare år, vilket har medfört en 
mängd olika problem för de boende på ön. Många har uttryckt sitt missnöje med 
situationen, bland annat på Facebooksidan för Öbor Harö Storö: 
 

• Husägare på Harö lägger ner tusentals kronor och arbetstimmar på sina 
trädgårdar bara för att djuren ska äta upp alla växter så fort man vänder 
ryggen till. Dessutom gör speciellt hjortarna stor åverkan på barken på gamla 
träd runt om på ön. 

• Djuren för med sig smittspridande skadedjur till ön, såsom fästingar och 
inälvsmask. 

• Mufflonfår är inte en inhemsk art i Sverige och man vet inte vilken påverkan 
de har på naturen. Därför rekommenderar vilthandläggare markägare att ta 
bort mufflonfår. http://svenskjakt.se/start/nyhet/uppmanar-till-avlivning-av-
mufflon/ 

• Flora slås ut, såsom styvmorsvioler och mandelblommor. Med det försvinner 
även bin, humlor och fjärilar. De som fört mufflonfåren och hjortarna till Harö 
verkar inte ha haft kunskap om dess biotoper och orörda ängar. Hur påverkar 
dessa djur till exempel flora och fauna inom Harö-Storös naturreservat? 

• Det ligger spillning överallt. 
• Djuren far illa på vintern när det råder brist på föda.  

 
Något drastiskt måste därför göras för att minska stammen av såväl hjortar som 
mufflonfår. Efter samtal med Jägareförbundet (Per Zachariasson) och Länsstyrelsen 
(Tommy Meyer) har vi fått fram följande information:  

• Det är olagligt att plantera in såväl mufflonfår som dovhjort på en ö i 
skärgården. Dessutom tillhör mufflonfåret inte den svenska faunan. 
Därför får man jaga dem året runt. Dovhjorten blir lovlig först till 
hösten. 

• Då det inte finns någon detaljplan över Harö betyder det att man får 
lov att jaga på ALL mark, med markägarens medgivande. Det betyder 
att det inte bara är de som har stamfastigheter på ön som har rätt att 
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bedriva jakt, utan samtliga tomtägare kan göra detta. Tommy Meyer 
på Länsstyrelsen nämnde att han berättat detta för personer som 
kontaktat honom från Harö by, och föreslagit att så många bybor som 
möjligt skulle gå samman och skjuta av så mycket djur de kunde på sin 
egen mark. 

• En (icke-namngiven) person som nyligen kontaktat Jägareförbundet 
informerade Per Zachariasson om att hon även gjort en polisanmälan 
av ärendet. 

• För att Länsstyrelsen ska kunna agera i ärendet måste man lämna in 
ett skriftligt ärende med en beskrivning av situationen och begära 
hjälp med skyddsjakt. Tommy sa att lagen inte är helt tydlig, så han 
kunde inte svara mig rakt av vad som gäller och vad de kan göra för 
att hjälpa oss minska stammen. Ett skäl till skyddsjakt kan vara att 
djuren far illa, till exempel på grund av dålig tillgång till mat. 

Vårt förslag är att man tillsätter en grupp som kan leda arbetet för att minska antalet 
hjortar och mufflonfår på öarna.1 Denna arbetsgrupp bör bland annat:  

(i) Ta fram en fastighetsförteckning över båda öarna och klarlägga vem som 
äger vad.  

(ii) Göra en undersökning bland samtliga fastighetsägare för att få reda på 
vem som är villig att ställa sin mark till förfogande för jakt. På så vis kan 
man se på vilka sammanhängande områden jakt kan bedrivas. Detta bör 
göras i samråd med de som för närvarande bedriver jakt av mufflon och 
hjort på öarna. 

(iii) Undersöka hur jakttillstånd kan utlovas på marker som ägs av ett stort 
antal personer. 

(iv) Få till stånd en räkning av såväl hjortar och mufflonfår för att kunna 
fastställa hur många djur som finns på ön och därefter komma överens 
om hur stor populationen bör vara för att tillgodose både tomtägarnas 
och jägarnas intressen. Detta har till exempel gjorts på Nämdö, där 
Skärgårdsstiftelsens tillsynsman nu samordnar jakten med markägarna.  

(v) Komma överens med de som för närvarande jagar på ön samt andra 
intresserade jägare (alternativt anlita utomstående professionella/erfarna 
jägare) om hur populationerna ska skjutas av till en lämplig 
överenskommen nivå och över vilken tidsperiod detta ska ske. Efter varje 
jakt bör jägarna rapportera sitt resultat till arbetsgruppen. Information i 
frågan kan därefter läggas upp på HHIFs hemsida, alternativt på 
Facebook-sidan Öbor Harö Storö så att alla intresserade kan följa 
utvecklingen. 

(vi) Undersöka hur man eventuellt kan sälja köttet om det blir ett överskott. 
Då kan pengarna för detta gå in i HHIFs kassa. 

 

                                                        
1 Frågan har också skickats till Byalagets årsstämma där den togs upp till diskussion. Dock menade 
Byalagets styrelse att frågan inte låg inom ramen för Byalagets mandat och att åtgärden därför endast 
skulle bli att inleda en dialog med befintliga jägare på öarna.  



Om ingen överenskommelse med markägarna och jägarna kan ske, bör HHIF besluta 
om att lämna in ett skriftligt ärende till Länsstyrelsen och hoppas att de är villiga att 
ta an sig vårt problem.  
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