Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2020/75658

2020-09-23

Ert ärendenummer

Sidor

N2020-01735-FJR

1(1)

Kopia till:

n.remissvar@regeringskansliet.se

camilla.frisch@regeringskansliet.se
Diariet

Remissvar gällande Naturvårdsverkets förslag på
jakttider
Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig om Näringsdepartementets remiss av
Naturvårdsverkets förslag på jakttider.
De förändrade jakttider som föreslås i remissen kommer påverka viltstammarnas
storlekar. I de flesta fall kommer stammarna minska genom att jakttiderna utökas.
Förslagen grundar sig på juridiska och biologiska överväganden samt utifrån
perspektivet att jakttiderna ligger i linje med Strategi för svensk viltförvaltning1.
Trafikverket stöder förslagen eftersom detta kan bidra till minskat antal viltolyckor samt
minskad risk för skador på Trafikverkets anläggningar vilket i sin tur innebär minskade
kostnader för Trafikverket. Trafikverket bedömer att den biologiska mångfalden inte
påverkas negativt av remissens förslag.
Trafikverket ser inga behov av ändringar.
Föredragande, samråd och sakgranskning
I detta ärende har generaldirektör Lena Erixon beslutat. Föredragande har varit Ulrika
Lundin enhet Miljö, Planering. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Miljö
Malin Kotake, avdelningschef transportkvalitet Marie Hagberg Backlund och chef
verksamhetsområde Planering Stefan Engdahl deltagit.
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