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Regeringskansliet
E-post: n.remissvar@regeringskansliet.se
camilla.frisch@regeringskansliet.se

Remiss om Naturvårdsverkets förslag på jakttider
Er beteckning: N2020/01735/FJR

Bakgrund
Länsstyrelsen i Västmanlands län har anmodats av regeringen att yttra sig över
Naturvårdsverkets remiss om förslag på jakttider - N2020/01735/FJR.
Länsstyrelsen lämnar här synpunkter i enlighet med dispositionen i
Naturvårdsverkets förslag. För övriga arter eller förslag väljer Länsstyrelsen att
inte lämna några synpunkter.

Sammanfattning
Länsstyrelsens huvudsakliga synpunkter:
•
•

•

•

•

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att brunstuppehållet för
dovhjortshind- och kalv i Västmanlands län tas bort
För att uppnå en strukturerad adaptiv förvaltning av kronhjort, i samverkan
över stora sammanhängande landarealer, anser Länsstyrelsen att vuxna
djur även fortsättningsvis endast jagas inom kronhjortsskötselområden.
Vid licenstilldelning av älg är det av stor vikt att länsstyrelsen även
fortsättningsvis har möjlighet att reglera tilldelningen av olika kön för att
undvika skev könsfördelning.
Länsstyrelsen ser positivt på införande av skarv, vitkindad gås, trana och
sångsvan i JF bilaga 4 men att villkoret om minst fem individer behöver
förtydligas eller tas bort.
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att harmonisera jakttiderna för
gåsarter med allmän jakttid.

5. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter eller beslut om
begränsning
Länsstyrelsen instämmer i förslaget.

13. Allmän jakttid, vildsvin
Länsstyrelsen instämmer i ändrad tidsperiod.
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14. Allmän jakttid, dovhjort
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att brunstuppehållet för dovhjortshind och
kalv tas bort i Västmanlands län och ger samma förutsättningar som i angränsande
län. Dovhjortsstammen ökar kraftigt i stora områden i länet och Länsstyrelsen får
årligen skyddsjaktsansökningar. Det är positivt att kunna reducera stammen av
dovhjort under den tid annan jakt ändå pågår.

15. Allmän och särskild jakttid, kronhjort
Länsstyrelsen instämmer i förslaget att starten för jakten efter handjur av
kronhjort kan påbörjas den 8 oktober samt att jaktperioden förlängs för hind och
kalv t.o.m. februari.
Länsstyrelsen avstyrker förslaget till införande av allmän jakttid på hind.
Naturvårdsverket föreslår att kronhjortskalv ska tillåtas för jakt utanför registrerat
kronhjortsskötselområde under en längre jaktperiod än tidigare. Länsstyrelsen
avstyrker förslaget.
Motivering
Länsstyrelsen instämmer i att skadesituationen av kronhjort på vissa håll är
allvarlig och det finns därför stora behov av att frågan hanteras. Dock är det av
stor vikt att kronhjortsförvaltning i huvudsak sker inom
kronhjortsskötselområden, vilket också Naturvårdsverket lyfter i remissen.
Länsstyrelsen anser att införande av allmän jakt på hind starkt minskar
incitamentet för oregistrerad mark att ansluta sig till eller bilda nya
kronhjortsskötselområden.
Den adaptiva förvaltningsmodellen bygger på ett antal steg som måste fullföljas.
Dessa är; systematisk observation (inventeringar), kunskap om systemet (analys
av insamlad data), mål (mätbara, utifrån insamlad data), åtgärder (jaktuttag för
måluppfyllelse). Rådande forskning om kronhjort (Jarnemo m.fl.) förklarar att den
adaptiva modellen ska användas över stora sammanhängande arealer. Inom
kronhjortsskötselområdena finns det förutsättningar för systematisk adaptiv
förvaltning.
Med förslaget riskerar tidigare kronhjortsskötselområden att falla samman när
jakten efter kronhjortshind är oreglerad utanför dessa områden. Incitamentet för
att fortsätta förvaltningen inom kronhjortsskötselområde riskerar att minska
dramatiskt när det fälls ett fritt antal vuxna hondjur okontrollerat och utan
faktabas i nära anslutning till skötselområdet. Resultatet blir att den adaptiva
förvaltningen av kronhjort i princip upphör och att kronhjortsstammen kommer få
samma täthetsutveckling (exponentiell tillväxt) och skeva könsfördelning som
dovhjorten har idag. Länsstyrelsen anser att Naturvårdsverket bör arbeta för att
stimulera till bildande av kronhjortsskötselområden där förvaltningen har
förutsättning för att äga rum. De lättnader i skyddsjakt efter kronhjortskalv som
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infördes 2018 är tillräcklig för att motverka viltskador i det korta perspektivet, innan kronhjortsskötselområde kan bildas.

19. Allmän jakttid, grågås
Länsstyrelsen instämmer i förslaget och ser mycket positivt på att harmonisera
och utöka jakttiderna för grågås för att begränsa ekonomiska skador på grödor.

20. Allmän jakttid, kanadagås
Länsstyrelsen instämmer i förslaget och ser mycket positivt på att harmonisera
och utöka jakttiderna för kanadagås för att begränsa ekonomiska skador på
grödor.

40. Särskild jakttid, älg
Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att det vid licenstilldelning av älg är
möjligt att styra tilldelningen av vuxna djur med avseende på kön för att undvika
en skev könsfördelning. Det är dock inte nödvändigt att besluta om när under
jakttiden djur av de olika könen får fällas.
Länsstyrelsen förespråkar jakt inom registrerade jaktområden för älg och
avstyrker därför förslaget om att det på oregistrerade marker inte ska gå att besluta
om kortare jakttid än fem dagar. En permanentad femdagarsperiod som dessutom
kommer innehålla helgdagar kommer ge en attraktivare oregistrerad jakt.
Länsstyrelsen föreslår istället en jakttid om maximalt tre dagar på oregistrerad
mark efter älgkalv.
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget i övrigt.

44. Skyddsjakt på enskilds initiativ
44.5. Fåglar som uppträder i flock

Länsstyrelsen anser att flockkravet på fem individer behöver förtydligas
alternativt strykas. Kravet riskerar att leda till osäkerhet vid olika jaktsituationer.
44.7. Eventuell påverkan på ersättning och bidrag för skador på gröda

Länsstyrelsen är positiv till utökade möjligheter att utöva skyddsjakt på
skadegörande fåglar. Det är dock av stor vikt att möjligheten att betala ut
ersättning för skador som orsakas vid höga tätheter finns kvar.

48. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 5, gråsparv och pilfink
Länsstyrelsen instämmer i förslaget.
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55. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 12, älg
Länsstyrelsen instämmer i förslaget.

57. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 15, grågås
Länsstyrelsen anser att villkoret om minst fem individer behöver förtydligas
alternativt tas bort, se kommentar under 44.5.

58. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 16, vitkindad gås
Länsstyrelsen instämmer i förslaget men anser att villkoret om minst fem
individer behöver förtydligas alternativt tas bort, se kommentar under 44.5. Det är
positivt att skyddsjakt på enskilds initiativ efter vitkindad gås införs i hela landet
och under hela året och att villkoret även omfattar olägenhet för människans
hälsa. I Västmanlands län har det skett en ökning av vitkindade gäss som orsakar
skada i gröda. Länsstyrelsen ser positivt på att fler förebyggande verktyg finns att
tillgå.

59. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 17, kanadagås
Länsstyrelsen anser att villkoret om minst fem individer behöver förtydligas
alternativt tas bort, se kommentar under 44.5.

62. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 20, ringduva
Länsstyrelsen anser att villkoret om minst fem individer behöver förtydligas
alternativt tas bort, se kommentar under 44.5.

66. Skyddsjakt JF bilaga 4, förslag ny punkt: storskarv
Länsstyrelsen instämmer i förslaget och ser positivt på införande av jakt på
enskilds initiativ. Länsstyrelsen bedömer att skillnaden mot tidigare främst
handlar om en minskad administration för Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
konstaterar att skyddsjaktsansökningar ändå kommer att behöva hanteras vid
fiskeredskap om starttiden för skyddsjakt sätts så sent som den 1 augusti.

67. Skyddsjakt JF bilaga 4, förslag ny punkt: trana och
sångsvan
Länsstyrelsen instämmer i förslaget men anser att villkoret om minst fem
individer behöver förtydligas alternativt tas bort, se kommentar under 44.5. Det är
positivt att skyddsjakt på enskilds initiativ efter sångsvan och trana införs i hela
landet för att begränsa ekonomiska skador på grödor. Länsstyrelsen ser positivt på
att fler förebyggande verktyg finns att tillgå.
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69. Förstörelse av bävrars dammbyggnad
Länsstyrelelsen anser att det behövs ett förtydligande kring vad det är som avgör
om ett dämme har betydelse för boplatsen eller ej. Tidigare formulering har
Länsstyrelsen tolkat som att bävers dammbyggnad, oavsett nödvändig för
boplatsen eller ej, får rivas utan tillstånd. Så som förslaget står nu riskerar antalet
ansökningar att öka under sommarperioden, samt att ett stort ansvar läggs på den
enskilde när det gäller bedömningen om en dammbyggnad är nödvändig för
boplatsen eller ej.
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget avseende tidpunkter.

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att översynen och processen är omfattande, grundlig och
genomarbetad. Länsstyrelsen bedömer större delen av förslagen är väl avvägda.
Länsstyrelsen ser positivt på att jakttiderna förenklas på så sätt att de blir mer
enhetliga över större regioner där det inte finns några biologiska motsättningar för
arterna ifråga.

De som medverkat i beslutet
I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och vilthandläggare
Nathalie Kindbladh varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning har även
Länsråd Ulrica Gradin och avdelningschef Johan Wretenberg deltagit.

Minoo Akhtarzand
Nathalie Kindbladh

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

