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Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med
synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om jakttider och önskar framföra
följande synpunkter.
ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

SVA har inga generella eller övergripande synpunkter på förslagen.
ÖVRIGA, MER SPECIFIKA SYNPUNKTER

Punkt 13.3 Motivering om allmän jakttid, vildsvin. SVA ser behov av förtydligande
i texten om jakttider för vildsvin, gällande färg och storlek på vildsvin som följer
sugga, som nu anges som ”randiga eller bruna små kultingar”. Begreppet ”små
kultingar” är svårtolkat, då storleken på avkomma som följer suggan kan variera
mycket. Under jaktsituationer uppskattas ofta vikt, snarare än ålder eller storlek
på vildsvin som observeras. Bruna s.k. ”rödgrisar” kan vara från några få kilo till
runt åtminstone 50 kg, där de större inte är diande kultingar. Vidare är de inte
helt ovanligt förekommande fläckiga/svartvita vildsvinen inkluderade i förslagets
text och därmed inte i föreskriften, om endast randiga och brunfärgade vildsvin
står angivna specifikt.
I anslutning till punkten 44.3 rörande rapportering vill SVA gärna lyfta en aspekt
som inte tagits upp i detta förslag men är av vikt för SVA:s uppgift rörande
viltsjukdomar. SVA skulle vilja se möjligheten till krav på att rapportera fler arter
av fällt vilt, utöver älg och kronvilt. SVA har som en av sina främsta uppgifter att
följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos tama och vilda djur. För
att kunna analysera situationen vid allvarliga sjukdomsutbrott eller vid
introduktion av nya smittsamma sjukdomar är det av stort värde att ha god
kunskap om viltpopulationerna. Att räkna antalet vilda djur är svårt, men
avskjutningsstatistik är en bra och tillgänglig metod att indirekt beräkna
populationsstorlek på jaktbart vilt, varför all rapportering av fällt vilt ger
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värdefulla data och kunskap. För annat vilt än fällda älgar och kronvilt gäller
frivillig rapportering, vilket i dagsläget görs i relativt låg frekvens (till viltdata.se),
och nu genom digitala verktyg. SVA tycker det vore värdefullt att fler jaktbara
viltarter rapporteras i så hög omfattning som möjligt. Bedömning och beräkningar
rörande åtgärder vid sjukdomsutbrott skulle då kunna förbättras i samband med
planering runt och bekämpning av allvarliga sjukdomar som drabbar
viltpopulationer eller som kan smitta till eller från tamdjur, eller människor
(exempelvis afrikansk svinpest, avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD), harpest,
salmonellos, tuberkulos eller dvärgbandmask). Hur en utökad rapportering bäst
kan åstadkommas behöver säkerligen undersökas närmare.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga
handläggningen har deltagit bitr. avdelningschefen Erik Ågren, föredragande.

Med vänlig hälsning

Ann Lindberg

Erik Ågren
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