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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider
SFV:s uppdrag och fastigheter
SFV ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom
sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar
en sjundedel av Sveriges yta och cirka 3000 byggnader. Många av SFV:s objekt är
statliga byggnadsminnen med skyddsföreskrifter.
Statens fastighetsverk (SFV) är Sveriges till ytan sett största markförvaltare och förvaltar ca 6,5 miljoner ha mark. Största delen av marken ligger ovan odlingsgränsen i
Norr- och Västerbotten eller inom renbetesfjäll i Jämtland. SFV förvaltar även ca
1 700 öar längs kusten samt i Vänern. Inom rennäringens åretruntområde upplåts
jakten av berörd länsstyrelse eller sameby.
SFV yttrar sig här utifrån sin roll som markförvaltande myndighet som bedriver skogsbruk och arrenderar ut jordbruk.

Hur drabbas SFV generellt av viltskador?
SFV drabbas på många håll hårt av skador i ungskog orsakade av vilt. I norra Sverige är det framförallt älg som orsakar skador. På SFV:s fastigheter i södra Sverige
skadas både skogs- och jordbruksmark av älg, vildsvin, rådjur, kron- och dovhjort
samt flyttande fåglar. På de öar SFV förvaltar kan till exempel säl och skarv utgöra
problem för fisket och SFV:s hyresgäster/arrendatorer.

SFV:s synpunkter
Älg
SFV tillstyrker förslagen om förändring av jakttiden för älg. Förslaget att Länsstyrelserna inte längre ska kunna bestämma om uppehåll i jakten som fanns i ett tidigare
skede av utredningen tycker SFV kunde legat kvar i det slutliga förslaget.
Mot bakgrund av skogsskadorna och den negativa påverkan på den biologiska
mångfalden som nuvarande älgstam ger upphov till delar SFV Naturvårdsverkets
(NV) åsikt att jakttiden ska vara ”så lång som de biologiska ramarna medger”.

Kronhjort
SFV bifaller NV:s remitterade förslag.
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Dovhjort
SFV bifaller NV:s remitterade förslag.

Rådjur
SFV bifaller NV:s remitterade förslag.

Vildsvin
För vildsvin har jaktreglerna setts över i relativt sen tid och SFV anser att möjligheterna
till jakt och skyddsjakt på vildsvin i förslaget är tillräckliga. SFV bifaller NV:s remitterade
förslag.

Bäver
SFV föreslår att jakttiden i södra Sverige är samma som i norra Sverige, 1 oktober till 15
maj. Jakt på bäver bedrivs på många håll i för liten omfattning med skador på vägar och
rekreationsområden som följd.
Förtydligandet om att rivning av dämmen endast omfattar sekundärdämmen är korrekt
och välkommen.

Skarv
SFV bifaller NV:s remitterade förslag angående möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ. SFV anser att det hade varit en fördel om licensjakt kunnat införas i vissa områden.

Trana och sångsvan
SFV bifaller NV:s remitterade förslag angående möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ och ser positivt på att NV sänkt kravet på flockens storlek till 5 individer i enlighet
med SFV:s förslag.

Tid på dygnet jakt får bedrivas
SFV bifaller NV:s remitterade förslag både vad gäller fåglar och däggdjur.
SFV har mycket mark i Norrbotten med stora älgskador. Att möjliggöra jakt under så
lång tid som möjligt är viktigt för att kunna uppnå avskjutningsmålen. Sent på hösten och
vintern står solen lågt i Norrbotten, det gör gryning och skymning längre än på andra håll
i landet. Även under perioden med polarnatt är det ljust ett antal timmar på dagen. SFV
hade gärna sett ett regelverk som möjliggör jakt i Norrbotten även under denna period.
Alternativt åtminstone återinföra det förtydligandet om Länsstyrelsen Norrbottens möjlighet att bevilja jakt även under förhållande med polarnatt som fanns i tidigare remissversion.

Vitkindad gås
SFV tycker att förslaget om skyddsjakt är bra. SFV hade även gärna sett ett förslag
om allmän jakttid på Vitkindad gås.
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Kråka, kaja och skata
SFV anser att ändringen av jakttiden på kråka, skata och kaja är olycklig. Kråkfåglarna är stora predatorer på allt småvilt, framförallt stora boplundrare av alla förekommande fåglar. Mycket hård predator på harungar, skogshönsens bon och kycklingar.
”Vårjakten” i norr rör inte deras häckning och är viktig för att kunna decimera de lokala problemen bland annat för andra häckande fåglar.

Sammanfattning
SFV bedömer att förslagen generellt sett kommer innebära förbättringar av möjligheten
att reglera viltstammarna, även om myndigheten gärna sett att möjligheterna ytterligare
hade kunnat stärkas på några punkter beskrivna ovan.

Beslut
Detta yttrande har fastställts av fastighetsdirektör Jan Olov Westerberg efter föredragning av fastighetschef Lars Lodin. I handläggningen har också skogvaktarna
Fredrik Ellgren, Johannes Kraft och Johan Hellman deltagit.

Beslutande

Föredragande

Jan Olov Westerberg

Lars Lodin
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