Umeå 2020-10-02

Remissvar ”Naturvårdsverkets förslag
på jakttider”
Diarienummer N2020/01735/FJR
Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och
Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på
drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten,
Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Yttrande
Norra Skog har efter genomgång av remissen nedanstående synpunkter:

Allmänt
Norra skog anser att remissen överlag är välskriven och genomarbetad. Den pekar på viktiga
åtgärder för att komma till rätta med viltskador som är ett stort problem för skogsägare såväl
som för skogsindustrins långsiktiga virkesförsörjning. Ur ett samhällsperspektiv är skadorna
ett stort hot för sysselsättning och skattebas (särskilt i glesbygd) såväl som för Sveriges
handelsbalans och omställning till ett fossilfritt samhälle.
Med de viltstammar som idag på många håll inte är i balans med fodertillgång och skadebild
är det viktigt att regelverket inte försvårar jakt annat än när det är starkt motiverat av andra
skäl. Svenska jägare har hög kunskap och etik och kan med hänsyn till aktuella
förutsättningar avgöra när jakten behöver anpassas med hänsyn till andra intressen,
påverkan på viltet etc. Generell lagstiftning blir ofta en omotiverad begränsning.

Älg
I Norra skogs verksamhetsområde är älgen utan tvekan det vilt som ger de största skadorna.
Här i norr är kyla och snö oftast den faktor som sätter begränsningen av jakten. Det syns
tydligt i avskjutningsstatistiken att september och oktober är de månader då huvuddelen av
älgarna skjuts. Av det följer att man bör söka alla möjligheter att öka möjligheterna för jakt
under denna period.
a. Norra Skog tillstyrker förslaget på fast datum för älgjaktens början den 1 september.
b. På många håll är det så kallade ”brunstuppehållet” mellan september- och
oktoberjakten en avgörande begränsning för att jägarna skall kunna nå
avskjutningsmålet. Norra Skog yrkar starkt för att formuleringen av bestämmelse om
s.k. brunstuppehåll stryks. Länsstyrelserna ska inte ges möjlighet att besluta om
brunstuppehåll då det i praktiken inte kommer medföra någon förändring mot idag
eftersom samtliga berörda länsstyrelser utom Norrbotten regelmässigt, år efter år,
beslutar om brunstuppehåll.
c. I det fall tidpunkt för start av oktoberjakt skall fastställas yrkar Norra skog på att det
skall vara den 1:a och inte 8:e oktober.
d. Norra skog tillstyrker förslaget om jakt t.o.m. 28 (29) februari.
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Kronhjort
Norra skog ser ökande och allvarliga skador av kronhjort i delar av vårt verksamhetsområde.
Det är därför välkommet att Naturvårdsverket föreslår längre och utökad jakt på kronhjort
som också omfattar hind. Norra Skog avstyrker det föreslagna startdatumet för jakt på hjort,
8 oktober och förordar i likhet med pkt c ovan jaktstart den 1 oktober då det är viktigt att
jakttiden utökas.
Enligt förslaget ska jakt med hund efter övriga kronhjortar och rådjur inledas den 1 oktober
och det är logiskt med samma jaktstart. Norra Skog yrkar på att allmän jakt ska införas på
hind och kalv och att jakt på dessa ska pågå under tiden 16 augusti till och med 28 (29)
februari. Därutöver föreslår Norra skog också att samma jaktregler ska gälla för kronhjort i
hela landet.

Rådjur
Rådjur har stor påverkan på framför allt plantor. Det gäller såväl planterade som
beståndsföryngrade plantor, skador som inte fångas i betesinventering. Därutöver
konkurrerar de med övrigt klövvilt om foderresursen och medför många trafikolyckor.
Norra Skog invänder mot att Naturvårdsverket inte föreslår utökad jakt på råbock i hela
landet under tiden 1/5 – 15/6 Vi yrkar på att jakt på råbock ska införas i hela landet under
tiden 1/5 – 15/6.

Tillåten jakt under dygnet
Norra skog tillstyrker att utöka jakttiden på älg till och med skymningstimmen. Det ger
jägarna möjlighet att utnyttja jaktdagarna bättre.

Tider för jakt med hund
Norra skog avstyrker förslaget att hund inte ska få användas vid älgjakt i februari månad. I
större delen av Sverige är älgjakt med löshund helt dominerande. Hundarna är en
förutsättning för att jakten ska bli effektiv. Om förhållanden med stort snödjup eller skarsnö
inträffar upphör jakten med hund p.g.a. djurskyddsskäl. Detta ligger i linje med vår remiss
inledande stycke om ansvar på jägare kontra generell lagstiftning.
Inom Norra skogs verksamhetsområde finns dessutom vildsvin i mycket begränsad
omfattning eller inte alls, vilket gör att hundars påverkan på kultingar får sägas vara ett
mycket litet problem.
I sitt förslag föreslår Naturvårdsverket en delvis ny indelning av jakthundarna än nu gällande
bestämmelser i 16 § jaktförordningen. Norra Skog föreslår att indelningen justeras enligt
nedan till att omfatta möjligheten att använda ställande hund för jakt på älg även i februari.




Hund som ställer älg. den 21 aug.–den 28 (29) februari.
Hund som förföljer älg där älgjakten börjar i okt. den 1 okt. –den 31 jan.
Hund som förföljer älg där älgjakten börjar i sept. den 21 aug.–den 31 jan.

Övrigt
I remissen i övrigt och i vad mån det inte berörs i punkterna ovan instämmer Norra skog i
LRF:s yttrande.
För Norra Skog
Olof Falkeström, viltansvarig

Torgny Hardselius, Styrelseordförande

