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1. Furusunds samfällighetsförenings markinnehav  

Den totala arealen är 130 ha, varav 42 ha utgör produktiv skogsmark, blandad lövskog men även partier 

med äldre gran, ett rikt bestånd av gamla ekar och ca 3 ha berg med hällmark. Mitt på ön mot 

Furusundsleden finns en vassbevuxen igenväxande mar med en mindre kanal mot saltsjön. Inägomark 

utgör 8 ha, gammal åker som övergått till slåtteräng. Övrig mark, stränder och vägar och promenadstigar 

utgör ca 14 ha. 62 ha utgör bebyggda fastigheter med ett flertal strandtomter. 

2. Viltsituationen på Furusund 

Viltstammarna på Furusund är normala för Roslagen, mellanskärgårdsnatur med skogspartier, stränder, 

grunda vatten och några mindre öar.  Rådjuren dominerar, men stammen varierar år från år av olika 

anledningar. Under vinter och tidig vår tillbringar de mycket tid i villaträdgårdarna där födotillgången är 

bättre.  Hare, räv och grävling förekommer, Älg förekommer under kortare perioder men någon fast stam 

finns inte. Rovdjur som varg och lodjur har vid några få tillfällen observerats, då under vintermånaderna 

med spårsnö och när fjärdarna runt Furusund varit isbundna. Även utterspår har noterats efter stränderna. 

Mink med föryngringar förekommer. Fågellivet är rikt och många av landets arter är representerade. 

Dykänder, simänder, skrakar, gäss, de flesta arter av vitfågel och tärnor häckar på de mindre öarna runt 

Furusund.  Under de senaste åren har sälstammen ökat i Östersjön och det är inte ovanligt att man ser säl i 

farvattnen runt Furusund. 

3. Ansvar och organisation för viltvård 

Anledningen till att det ska bedrivas viltvård på FS mark är det markägaransvar som åligger markägaren 

enligt 4 § jaktlagen (1987:259). Detta ansvar innebär att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter samt 

främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att 

viltet får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgång på vilt. Jaktligt är Furusund klassat som 

tättbebyggt område, varför den som jagar ska ha ett personligt skottlossningstillstånd utfärdat av polisen, 

jägarexamen, statligt jaktkort och godkänt vapen med licens. Vid jakt efter klövvilt ska en tränad 

eftersökshund finnas tillgänglig och vid sjöfågeljakt en apporterande hund. Vid jakt bör vidare endast 

hagelvapen användas, då för att undvika olyckor med minimala kulfång och rikoschetter. Är man fler som 

jagar ska alltid en ansvarig jaktledare utses.  

4. Uppdrag för Furusunds samfällighetsförenings viltvårdare 

Viltvårdaruppdraget ställer krav på kompetens och omdöme. Viltvårdaren bör ha god lokalkännedom, 

tillgång till bil och båt samt ha erforderliga skjutvapen, tillstånd och utbildning enligt ovan. Viltvårdaren 

har i uppdrag att förverkliga de av FS fastställda viltvårdsmålen och tillse att FS fullgör sina skyldigheter på 

området. Exempel på konkreta uppgifter är att fånga in och avliva skabbrävar, begränsa antalet rådjur som 

uppehåller sig vid villafastigheter samt att decimera minkbeståndet efter Furusunds stränder, men också 

att handha kontakt med eftersöksjägare hos polisen, dokumentera incidenter och iakttagelser samt att 

rapportera till FS styrelse. Viltvårdaren ska vidare besvara frågor från allmänheten och vid behov hänvisa 

till FS styrelse.   



5. Furusunds samfällighetsförenings viltvårdsmål 

På Furusunds markinnehav ska det finnas en livskraftig fauna i balans med en ö präglad av biologisk 

mångfald som hyser plats för en stor variation av arter och individer. Med hänsyn till viltvårdsuppdragets 

karaktär, men också det rörliga friluftslivet och allmänhetens säkerhet är Furusunds marker inte lämpliga 

att arrendera ut för kommersiell jakt.  Styrelsen och viltvårdaren ska kontinuerligt sträva efter förbättringar 

i den egna verksamheten med särskilt fokus på  

 att bevara och arbeta fram så naturliga artrika och livskraftiga viltpopulationer som markens 

förutsättningar medger med extra fokus på särskilt utsatta arter samt nyckelarter som kan bidra till en 

förbättrad situation för andra arter, 

 att all viltvård ska ske på ett för allmänheten tryggt och säkert sätt,  

 att minska antalet viltolyckor på landsvägen mellan bron och färjeläget samt  

 en ökad förståelse från allmänheten om betydelsen av FS viltvårdsarbete.   

För att uppnå FS viltvårdsmål ska ett antal förutsättningar beaktas i skötseln av naturmarker där det är 

möjligt. Vid röjning ska sly av asp och sälg klippas ned i knähöjd och sparas som vinterbete till rådjur. 

Unga granar ska kapas i brösthöjd och få utvecklas fritt i syfte att ge skydd året runt för många arter. 

Uppsättning av holkar för skrak och knipor ska ske vid lämpliga platser. Vidare ska en regelbunden 

rensning av Maren ske för att öka vattenspegeln samt förbättra vattengenomströmningen från saltsjön.  

De djurarter som nedan är listade betraktas normalt sett inte som skadedjur, utan som vilt som bidrar till 

biologisk mångfald samt till ett förhöjt upplevelsevärde för dem som vistas i naturen. Dessa arter ska 

därför förvaltas hållbart och anpassas genom viltvårdsåtgärder till lämpliga nivåer. Arter som funnits på 

Furusund, men som de senaste årtiondena sjunkit till nästan obefintliga nivåer är bland annat utter, 

fältfåglar (fasan), skogshare samt en del arter av sjöfågel. 

 

ART MÅL/STATUS ÅTGÄRD 

Rådjur Rimlig nivå Avskjutning vid överskridande mål 

Älg Tillfälliga besök Vid besvär länsstyrelsens avskjutningslicens 

Hare Livskraftig stam Förebyggande arbete 

Grävling Inte orsak till olägenhet Fällfångst vid olägenhet 

Räv Naturlig predation Avskjutning, fällfångst vid skabbsmitta 

Bäver Saknas men finns i närområdet,  
kan etablera revir, exempelvis i Maren 

Ingen åtgärd 

Vildsvin Inga viltsvinrelaterade skador än, finns i 
närområdet 

Avskjutning med åteljakt 

Mård Inte orsak till olägenhet Ingen åtgärd 

Gäss Inte orsak till olägenhet Förebyggande arbete, avskjutning vid besvär 

Fälthöns  Förebyggande arbete 

Andfåglar Stor representation av landets arter Förebyggande arbete 

Varg Sällsynta besök från närliggande revir Åtgärd enligt beslut från länsstyrelsen 

Lo Sällsynta besök Åtgärd enligt beslut från länsstyrelsen 

Utter Etablering av revir, fridlyst Endast förbättring av livsbetingelser 
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