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Remissvar avseende Naturvårdsverkets förslag på jakttider
Kustbevakningen har inga synpunkter på jakttiderna i sig.
Däremot kan det noteras att det även föreslås en ändring av 2 § andra stycket jaktförordningen
som innebär att en länsstyrelse, utöver den nuvarande möjligheter att meddela vissa specifika
föreskrifter om inskränkningar i jakttiden till följd av väderförhållanden, även ska kunna fatta
beslut om samma sak. Förslaget har bl.a. motiverats av att det kan vara brådskande få fram
inskränkningarna i jakttiderna och att föreskrifter tar längre tid än ett beslut att ta fram.
Kustbevakningen har i och för sig förståelse för att det kan vara brådskande att få fram
inskränkningar i jakttiderna p.g.a. väderförhållanden men ställer sig frågande till om ett beslut
kan jämställas med en föreskrift gällande bl.a. de kungöranderegler som finns kopplade till
föreskrifter. Härtill kommer att föreskrifter typiskt sett riktar sig till en bredare del av
allmänheten medan beslut typiskt sett riktar sig till en viss person eller vissa personer. Det kan
i sammanhanget också nämnas att det i 2 kap. 7 § andra stycket förordningen om skydd mot
olyckor finns en utarbetad ”snabbvariant” av kungörande av föreskrifter som gäller
eldningsförbud.
”Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har
kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får
föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio.
Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.”
Kustbevakningen avstyrker mot bakgrund av ovanstående resonemang att utredningens
förslag till ändring av 2 § andra stycket jaktförordningen genomförs och förordar istället att
motsvarande skrivning som finns i förordningen om skydd mot olyckor tillämpas i den mån
det anses behövligt.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit verksjuristen Peter Åkesson, föredragande.
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Extern digital kopia till:
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Justitiedepartementet, enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets
krisberedskap (L4)
Intern digital kopia till:
Ledningsgruppen, ledamöter
SRAT
TULL KUST
SEKO

