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Dnr: N2020/01735/FJR

Remissvar över Naturvårdsverkets förslag på jakttider
BillerudKorsnäs har tagit del av ovanstående remiss och lämnar följande synpunkter på
Naturvårdsverkets(NV) förslag till jakttider.

Inledning
BillerudKorsnäs är i stora delar positiva till och tillstyrker huvuddragen i Naturvårdsverkets
(NV) förslag. Det är viktigt är att NV nu i huvudsak agerar i enlighet med den del av Strategi
för svensk viltförvaltning som säger att ”Populationsreglerande jakt på arter som orsakar
stora skador bör särskilt främjas.”. NV har tagit frågan om skador av vilt i trafik samt i jordoch skogsbruk på stort allvar.

Allmän jakt
Vildsvin
BillerudKorsnäs föreslår allmän jakttid på vildsvin under tiden 1 april – 31 januari i hela
landet, med tanke på att stor del av kullarna föds tidigare än det var känt. Vildsvin årsunge
hela landet den 1 juli-30 juni. Det är ett viktigt steg för att göra jakten på vildsvin mer
effektiv. Vildsvinens ökning kan inte stoppas om det inte fälls en stor andel vuxna hondjur,
d.v.s. gyltor och suggor.
Dovhjort
Naturvårdsverkets förslag till utökad allmän jakttid är bra förutom i ett avseende. För att
kunna reglera antalet dovhjortar, som ökar snabbt i många områden, måste mycket fler
vuxna hondjur (hindar) fällas. Det gäller all förvaltning av större däggdjur att det är
avskjutningen av vuxna hondjur som avgör om stammen kan regleras eller inte.
BillerudKorsnäs yrkar att även hind ska vara lovlig under tiden 1/9 – 30/9. Förslaget om att
förlänga jakttiden för hind och kalv med mars månad är mycket bra och nödvändigt för att
stammen ska kunna regleras mer effektivt, d.v.s. för att kunna förvalta dovhjorten så att
stammens storlek anpassas i förhållande till hjortarnas skador i jord- och skogsbruk.
BillerudKorsnäs yrkar att hind ska vara lovlig under tiden 1/9 – 30/9.
Kronhjort
NV föreslår att viss allmän jakt (d.v.s. jakt utanför kronhjortskötselområde, KSO) ska få
bedrivas på hind och årskalv av kronhjort. Förslaget är inte harmoniserat med den jakttid
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som NV föreslår inom KSO. Föreslagen jakttid för hind inom KSO är nästan 2 månader
längre än utanför KSO. Jakt under allmän jakt måste vara ett effektivt alternativ till jakt inom
KSO.
BillerudKorsnäs yrkar på att allmän jakt på hind och årskalv av kronhjort ska pågå under
tiden 16 augusti till och med 28 (29) februari. Utan lång allmän jakttid för hind och kalv kan
kronhjorten inte regleras.
BillerudKorsnäs yrkar även på när det gäller jakt på Kronhjort, hjort 1/10-31/1. Då får man
en gemensam jakttidstart och längre jakttid av rådjur, dovhjort, kronhjort och älg vilket skulle
underlätta avskjutningen av dessa klövvilt avsevärt genom at kunna anordna
kombinationsjakter.
Förslaget om att förlänga jakttiden för hind och kalv med februari månad är mycket bra och
nödvändigt för att stammen ska kunna regleras mer effektivt, d.v.s. för att kunna förvalta
kronhjorten så att stammens storlek anpassas i förhållande till hjortarnas skador i jord- och
skogsbruk.
Rådjur
Det är viktigt att jakten på rådjur ökar, främst p.g.a. kraftigt ökande trafikolyckor med rådjur
och de omfattande skadorna på skogsplantor. Dessutom konkurrerar rådjuren i stor
omfattning med övriga hjortdjur om foderväxterna.
BillerudKorsnäs tillstyrker förslaget om utökade jakttider, men anser även handjur bör ingå i
februarijakten. Detta pga att det är svårt att könsbestämma rådjuren vid jakt när de tappat
hornen. Samtidigt som jakten inte blir lika effektiv.
NV anser att vårjakten behöver utredas ytterligare. Enligt BillerudKorsnäs uppfattning
behöver denna jakttid, som tillämpats utan några belagda negativa effekter, inte utredas.
BillerudKorsnäs föreslår om att jakt på råbock ska införas i hela landet under tiden 1/5 –
15/6. Det är ett förslag med stöd i Strategi för svensk viltförvaltning. Det är av största vikt att
ge möjlighet att jaga, det står därefter envar fritt att jaga eller att avstå från att jaga.
Älg
BillerudKorsnäs yrkar på fasta datum för älgjaktens början, 1 sep för Norra Sverige och 1
okt för Södra Sverige och att älgjakten får pågå till och med 28(29) feb i hela landet.
BillerudKorsnäs vill särskilt betona det mycket positiva i Naturvårdsverkets förslag om
utökad jakttid på älg.
Det är viktigt att skapa möjligheter så att älgförvaltningsplanernas mål kan uppfyllas och
leda till att effektmålen kan nås.
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Septemberjaktområdet
Stora delar av Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län har svåra älgskador i skog. I
dessa län försvåras samtidigt älgjakten av vargstammen, som hindrar eller kraftigt försvårar
jakt med löshund.
Septemberjakt underlättar möjligheter till löshundsjakt i vargområden, eftersom valparna
inte utgör någon potentiell risk för älghundar i september. Större delen av familjegruppen är
fortfarande begränsad i sina rörelser inom reviret, vilket minskar både den potentiella och
upplevda risken för angrepp på hund.
En tidigare jaktstart i hela de berörda länen skulle dessutom ge mer tid för att genomföra
nödvändig och brådskande avskjutning då det är känt att den tidiga delen av älgjakten
utnyttjas mer än den senare delen av jakttiden. Värmland, Dalarna och Gävleborg tillhör de
s.k. skogslänen och har i områden med höjdlägen samma problematik som de nordligaste
länen vad gäller tidig snö, stort snödjup och skarsnöförhållanden som helt eller delvis kan
förhindra jakt senare under säsongen.
I de 3 län som har både september- och oktoberstart på älgjakten föreslås att
länsstyrelserna själva får ta beslut om att ändra gränsen för septemberjaktområdet om det
kan öka möjligheterna att nå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och
trafik orsakade av älg.
Viss möjlighet finns redan idag för länsstyrelserna att inom ramen för gällande
jakttidsförordning ta beslut om jaktstart i september. Det sätt på vilket frågan hanterats i
Dalarna visar att det inte är ett möjligt alternativ att låta länsstyrelsen ta beslut om
jakttidsstart.
BillerudKorsnäs yrkar därför på ändring i bilaga 2 så att jaktstart i september ska gälla inom
hela de län som nu har septemberjaktstart i delar av länen. BillerudKorsnäs yrkande är
angeläget för att ge bättre möjligheter att göra älgjakten mer effektiv och för att kunna nå
effektmålen i älgförvaltningen. Yrkandet har stöd i Strategi för svensk viltförvaltning.
S.k. brunstuppehåll
BillerudKorsnäs anser att s.k. brunstuppehåll innebär att möjligheterna att nå målen i
älgförvaltningen motverkas. Jakttiden blir avsevärt kortare under den del av året som är
bäst lämpad för effektiv älgjakt och det är viktigt att konstatera att september månads jakt
påverkar stor del av älgförvaltningsplanernas måluppfyllnad och därmed möjligheten att nå
BillerudKorsnäs avstyrker därför bestämt formuleringen av bestämmelse om s.k.
brunstuppehåll. Länsstyrelserna ska inte ges möjlighet att besluta om brunstuppehåll då det
i praktiken inte kommer medföra någon förändring mot idag eftersom samtliga berörda
länsstyrelser regelmässigt, år efter år, beslutar om brunstuppehåll.
En länsstyrelse bör inte kunna ta beslut som motverkar möjligheterna att nå effektmålen.
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Reglering av tid för jakt under dygnet
BillerudKorsnäs instämmer i NV:s förslag om ändringar i tillåten tid under dygnet. Vad gäller
älg är utökningen med skymningstimmen bra.
Tider för jakt med hund
BillerudKorsnäs avstyrker förslaget att hund inte ska få användas vid älgjakt i februari
månad. I större delen av Mellansverige och hela Norrland är älgjakt med löshund helt
dominerande. Hundarna är en förutsättning för att jakten ska bli effektiv, med tanke på stora
jaktarealer och få jägare per ytenhet. Hundjakt i februari innebär viktig störning av älgar i
t.ex. tallungskogar en störning som, just då, i sig sannolikt är viktigare än att älgar skjuts.
Om förhållanden med stort snödjup eller skarsnö inträffar reglerar hundjakten sig själv. Då
upphör jakten med hund p.g.a. djurskyddsskäl. Det finns alltså inget bärande skäl att ta bort
möjligheten till älgjakt med hund i februari. Problemet med att hundar attackerar
vildsvinskultingar kan inte avhjälpas med en reglering av jakttider, eftersom smågrisar
förekommer under hela jaktsäsongen, utan ansvaret ligger på hundägaren, som måste
använda munkorg på hundar med detta beteende.
29 § Jaktförordningen, bäverdamm och hydda
Bäverns utbredningsområde och populations storlek har ökat de senaste åren och skapar
väldigt stora problem i de flacka landskapen, vägar måste stängas av och stora arealer
läggs under vatten.
Fjärde stycket 29 § jaktförordningen (JF) finns bestämmelse om att bäverdammar på vissa
villkor och under del av året får rivas utan särskilt tillstånd, för att förebygga skada.
BillerudKorsnäs avstyrker förslaget om att fjärde stycket 29 § JF ska kompletteras med
skrivningen ” med undantag av . . . dammbyggnad som har betydelse för boplatsen”.
Som NV påpekar i förslaget är det svårt för den enskilda att avgöra vilken eller vilka delar av
bävrars fördämningar som har betydelse för boplatsen. Den förslagna ändringen är inte
lämplig i en situation där bävrarnas antal och risker för skador ökar.
BillerudKorsnäs tillstyrker förslaget om att bävrars dammbyggnad på vissa villkor får rivas
under längre tid på året, t.o.m. den 30/9.

Österbybruk
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För BillerudKorsnäs

Bo Jansson
Jakt- och Viltförvaltningsansvarig
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