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Naturvårdsverkets förslag på jakttider
Ert dnr. N2020/01735/FJR
Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerad remiss.
Jordbruksverket tillstyrker samtliga förslag. Flera av Naturvårdsverkets förslag ökar
möjligheten att uppnå livsmedelsstrategins mål och vision.
Permanent licensjakt på gråsäl och licensjakt på knubbsäl
Jordbruksverket välkomnar Naturvårdsverkets föreslagna ändringar som skulle innebära
permanent licensjakt på gråsäl och licensjakt på knubbsäl. Detta förutsatt att gynnsam
bevarande status (GYBS) för sälarterna är uppfylld. Detta ger en ökad möjlighet att freda
redskap, anläggningar och fångst inom yrkesfiske och vattenbruk, vilket bidrar till en ökad
möjlighet till produktion av svensk sjömat som ligger i linje med livsmedelsstrategins mål.
Jordbruksverket ställer sig bakom Naturvårdsverkets bedömning om att vikare inte ska ingå i
licensjakten utifrån Naturvårdsverket bedömning att vikare inte kommer att uppnå GYBS
inom en snar framtid baserat på uppgifter från Naturhistoriska riksmuseet. Jordbruksverket
anser vidare att skyddsjakten av vikare är fortsatt behövlig för att undvika konflikten mellan
säl och fisket.
Skyddsjakt på storskarv
Naturvårdsverkets föreslagna ändring om att skyddsjakt på storskarv även ska införas på
enskilds initiativ vid fasta och rörliga fiskeredskap, fiskodlingsanläggningar,
utsättningsplatser samt i fredningsområden för fisk välkomnas. Detta ger en enklare och
snabbare skyddshantering av redskapen, minskade förluster för näringen samt ökat skydd för
särskilt utsatta fiskarter och bestånd.
Tydligare innebörd av vid fält med oskördad gröda
När det gäller skyddsjakt på enskilds initiativ är förslaget att skyddsjakt får ske vid fält med
oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada. För ökad tydlighet och därmed
minskad risk för missförstånd, bör skrivningen vid fält i jaktförordningen bilaga 4 få en
tydligare innebörd. När det gäller skyddsjakt inom område för viltuppfödning i
jaktförordningen bilaga 4, punkt 18, anges till exempel även ett meteravstånd från
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anläggningar där skyddsjakt får ske, (se sidan 223, punkt 60.1 i förslaget). Jordbruksverket
föreslår att liknande gränser även sätts för skyddsjakt vid fält med oskördad gröda.
Övrigt
Vad gäller arterna sädgås, vitkindad gås, grågås, kanadagås, sångsvan, trana, vildsvin och
dovhjort anser vi att Naturvårdsverkets förslag på jakttider är väl avvägda mellan
naturvårdsaspekter och arters skadeverkan på växande grödor inom jordbruket. Förslagen är
väl motiverade utifrån jordbrukets behov av att skydda växande grödor, de olika arternas
ekologi och krav som finns i EU:s naturvårdsdirektiv, dvs. fågeldirektivet och art- och
habitatdirektivet. Omfattningen av skyddsjakt på enskilds initiativ måste följas upp noggrant
så att justeringar kan göras om skyddsjakten blir för omfattande i förhållande till behovet att
skydda växande gröda.
I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Sara Gabrielsson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg,
Annett Kjellberg, Maria Ekengard och Louise Hulander deltagit.

Christina Nordin
Sara Gabrielsson

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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camilla.frisch@regeringskansliet.se

2(2)

