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Näringsdepartementet
E-post: n.remissvar@regeringskansliet.se

YTTRANDE ÖVER NATURVÅRDSVERKETS FÖRSLAG PÅ
JAKTTIDER
Er beteckning: N2020/01735/FJR
AVGRÄNSNING
Länsstyrelsen avgränsar sitt yttrande till att omfatta


arter som länsstyrelsen har ett särskilt utpekat ansvar för eller uppdrag
inom förvaltningen



arter som är kopplade till allvarlig skadeproblematik i länet



juridiska otydligheter eller etik.

SAMMANFATTNING
Länsstyrelsen viktigaste synpunkter framgår av sammanfattningen som följer.
Dessa och andra synpunkter utvecklas sedan längre fram i yttrandet.
Länsstyrelsen anser att:

Postadress
351 86 VÄXJÖ



älgjakten i södra Sverige inte ska börja den 8 oktober, men att ett fast
datum för älgjaktstarten är bra, vi anser att det datumet bör vara den 15
oktober



det inte ska vara möjligt att skjuta kronhind utanför
kronhjortsskötselområde



det inte bör införas jakt efter hornbärande rådjur på våren, utanför de
områden som redan har det



många av förslagen blir tydligare och enklare men att det finns svårigheter
kopplade till tolkningar av vissa, till exempel §16 och bilaga 1 punkt 7



det är bra att det föreslås att skyddsjakt på trana ska få ske på enskilds
initiativ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Kontakt i detta ärende
Daniel Söderberg

010-2237382

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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SIDA 14, 2 § OM LÄNSTYRELSENS MÖJLIGHET ATT MEDDELA
FÖRESKRIFTER ELLER BESLUT
Den föreslagna ändringen är bra. Det är en snabbare och smidigare process för
länsstyrelsen att fatta beslut än att skriva föreskrifter.
SIDA 14, 9 § JAKTTIDER PÅ DYGNET
Den föreslagna ändringen är bra. Det är bra att jakttiderna på dygnet i större
utsträckning harmoniserar med varandra. Modern utrustning gör att dagsljuset är
mindre avgörande för att eftersök på älg ska lyckas.
Att det införs begränsningar för gräsand, knipa, sjöorre, snatterand, storskrake,
vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås kan innebära att
skadeskjutningar eller förväxlingsrisk med andra arter minskar vid jakt.
SIDA 15, 16 § TIDER FÖR HUNDANVÄNDNING
Delar av förslaget är bra och att det är viktigt att andra delar förtydligas.
Det bör vara tillåtet att släppa hund som ställer älg även efter den 30 september.
Sluttidpunkten bör vara samma som för hund som förföljer älg dvs. den 31
januari.
Det är bra att skillnaden mellan hund som ställer och förföljer vilt förtydligas i
förslaget. Men vi önskar att utrymmet för möjliga feltolkningar ytterligare
minskas genom att skillnaden mellan hund som förföljer vilt eller ställande hund
som har ett bra förföljande tydliggörs. Om till exempel ”vildsvins” hundar släpps
redan 1 augusti ska det förtydligas att hunden som släpps ska vara dokumenterat
fri från att jaga vilt som inte är tillåtna. Det är idag relativt vanligt förekommande
att hundar som inte är artspecialister släpps med ursäkten att det var tänkt att den
skulle jaga det vilt som var tillåtet men att hunden ”råkade” jaga något annat.
SIDA 17, 18 § HUNDAR SOM JAGAR PÅ ETT OLÄMPLIGT SÄTT
Den föreslagna ändringen är bra.
SIDA 21, BILAGA 1, PUNKT 7 VILDSVIN
Det är bra att jakttiden justeras för att bättre stämma överens med vildsvinens
biologi.
Av straffrättsliga och förvaltningsmässiga skäl måste det förtydligas vad som
avses med ”randiga eller bruna små kultingar”. Det finns för stor osäkerhet och
för många tolkningsmöjligheter i den föreslagna formuleringen. En given vikt
eller ålder skulle bli lättare och tydligare att förhålla sig till.
SIDA 22, BILAGA 1, PUNKT 9 KRONHJORT
Att möjligheten till kalvjakt utanför kronhjortsskötselområden (KSO)
sammanfaller med jakttiden i KSO är bra. En generösare kalvjakt ger markägare
ökad möjlighet att påverka skadesituationen även innan det har hunnit bildas
KSO.
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Det är bra att jakttiden mellan kronhjort och älg harmoniserar, det ökar
möjligheterna till effektiv klövviltsförvaltning. Tidpunkt för jaktstart bör flyttas
till 15 oktober, som föreslås för älgen.
Länsstyrelsen avstyrker den föreslagna skrivningen avseende möjligheten till att
jaga kronhind utanför kronhjortsskötselområde (KSO).
Samordning av kronhjortsförvaltningen är viktig för att begränsa skador och
gynna en kvalitativ utveckling av populationen på landskapsnivå. Erfarenhet av
vildsvin och dovhjort i Sverige visar att generösare jakttider utan krav på
samordning inte leder till mer kontrollerade populationer, lägre skador och färre
olyckor.
Kronobergs län är ett utpräglat skogslän och det är viktigt för länets skogsbrukare
att en okontrollerad utveckling av kronhjortsstammen inte bidrar till en kraftig
ökning av skogsskador.
Vid hearing med Naturvårdverket var alla landets länsstyrelser eniga om att
möjligheten till hindjakt utanför KSO inte skulle införas.
SIDA 23, BILAGA 1, PUNKT 10 RÅDJUR
Det bör inte införas jakt på hornbärande rådjur 1 maj-15 juni utanför de områden
som redan har det.
Det är bra att kid och getter blir lovliga i februari och att det endast är som vakto smygjakt. Det gör det möjligt till ett riktat uttag i skadekänsliga områden utan
den störning som kan bli av hundjakt.
Att införa jakt på ”vårbock” kan innebära att jaktliga resurser som behövs inom
till exempel vildsvinsförvaltningen blir upplåsta.
Rådjuren är starkt bidragande till betesskador på skog. Det finns en risk att ökat
uttag på bock kompenseras genom att det skjuts färre getter och kid. Följden kan
bli att rådjurspopulationen blir större, kvalitén sämre och att betesskadorna ökar.
SIDA 33 - 34, BILAGA 2, ÄLG
Vi anser inte att älgjakten i södra Sverige ska starta den 8 oktober utan den 15
oktober. Det är bra med ett fast datum för älgjaktstart då det harmoniserar med
hur övriga jakttider är uppbyggda.
Att i södra Sverige flytta jaktstarten från andra måndagen i oktober till ett fast
datum kommer att väcka känslor och under ett övergångsår kan människor som
planerat sin semester utifrån den traditionella jaktstarten riskera att hamna i kläm
om inte jakttidsförändringarna kommuniceras i god tid innan de implementeras.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att ett fast datum tydligare harmoniserar
med utformningen av övriga jakttider.
Datum för jaktstart bör med hänsyn till älgarnas brunst och de kvalitativa målen
inom älgförvaltningen flyttas till slutet av älgarnas brunstperiod den 15 oktober. I
många områden sker redan idag en frivillig förskjutningen av jakttidens start för
att minska påverkan i älgarnas brunst för att främja god etik och älgstammens
kvalité. Det finns inget som indikerar att det har negativa konsekvenser för vare
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sig skadebild eller i vilken grad avskjutningsmålen uppfylls.
Länsstyrelsen anser inte, som Naturvårdsverket skriver i motiveringen, att det går
att jämföra sporadiska störningar av enskilda hundar eller idrottsevenemang med
den massiva och omfattande störning för viltet som älgjaktspremiären innebär på
landskapsnivå. Vidare finns det ingenting som tyder på att jakttiden i södra
Sverige är begränsande för att den planerade avskjutningen nås.
Det är bra att jakttiden för oregistrerade områden harmoniserar i landet.
Det är viktigt att Länsstyrelsen fortsatt har möjligheten att inom licensområden
kunna kvotera vuxna och kalvar och vilket kön de vuxna älgarna har. Även om
könskvotering sällan används i praktiken är det en tydlig och viktig styrsignal till
områden som inte jagar på ett sätt som leder till att målen i älgförvaltningsplanen
nås.
Det är rimligt att även licensområdena ska ha hela jaktperioden på sig för att ha
möjlighet att planera sitt jaktuttag i tid och rum för att på bästa sätt kunna
motverka skada beroende på de lokala förutsättningarna.
Det är bra att den föreslagna jakttiden i februari endast omfattar smyg- och
vaktjakt. Det borde innebära minskade påfrestningar för älgkorna som är långt in
i dräktigheten.
SIDA 35, BILAGA 3, KRONHJORT
Se Länsstyrelsens svar till bilaga 1, punkt 9.
BILAGA 4, ALLMÄNT
Det är bra att det i flera delar av bilagan görs förtydligande och ändringar som
gör den mer lättolkad och strukturerad. Till exempelvis de skrivningar som rör
flera arter, och som förtydligar vad som avses med flock. Även harmoniseringen
med miljöbalken och uppdelningen mellan främmande och inhemska arter bra.
SIDA 42, BILAGA 4, PUNKT 25 TRANA
Det är positivt med en förenklad möjlighet till skyddsjakt på trana.
Administrationen kring och behovet av skyddsjakt på trana ökar årligen.
Det finns ökande problem med flockar av tranor som under sommaren inte har
bildat par och lokalt kan dessa grupper göra stor skada. Uppehållet mellan den 30
maj och den 1 augusti i föreslagen skrivning kommer inte åt den problematiken.
Det finns en risk att viljan till att arbeta förebyggande på landskapsnivå med till
exempel avledningsåkrar minskar när skyddsjakt blir mer lättillgängligt.
Förebyggande- och avledande åtgärder kompletterar och förstärker effekten av
skyddsjakt och det är önskvärt med kraftigare incitament för förebyggande arbete
på landskapsnivå. Även om de åtgärderna inte ryms inom ramen för översynen av
jakttiderna.
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DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med naturskyddshandläggare
Daniel Söderberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
avdelningschef Martin Sjödahl, enhetschef Elisabet Ardö, länsjurist Saramaria
Johansson och handläggare på landsbygdsavdelningen Anders Joelsson
medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

camilla.frisch@regeringskansliet.se

