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Generella synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) tycker att Naturvårdsverkets förslag om jakttider har förbättrats
sedan remissrundan i våras, vilket vi noterar med tillfredställelse. Dock tar det fortfarande inte fullt
ut hänsyn till bevarandestatus och känsliga perioder som parnings- och uppfödningstider. I förslaget
framgår heller inte varför jakt på vissa arter anses motiverat.
Följande punkter ser vi som positiva förändringar, som bör finnas kvar efter regeringens beslut:
stoppat förslag om allmän jakttid på ekorre, hermelin, enkelbeckasin, korp, mufflonfår, skarv,
skedand, svärta, säl, tamduva, vitkindad gås, kricka, bläsand, gråtrut, havstrut och årta. Vidare tycker
vi det är bra att förslaget att införa licensjakt på vikare tas bort, att försommarjakt på morkullor inte
införs och att skyddsjakt på årsungar av råkor tas bort.
Tyvärr finns det kvar ett antal punkter i nuvarande förslag som vi anser att regeringen måste åtgärda.
Etik och djurvälfärd har till stor del negligerats och allmänhetens intressen av levande djur i
gemensam natur åsidosätts. Jakttider måste ta hänsyn till individens djurvälfärd, inte bara definieras
utifrån ett populationsperspektiv. Fastslagna tider måste även beakta de djurskyddsaspekter som
framkommer i jaktlagen, t ex att inte utsätta viltet för onödigt lidande. Jakt bör utföras för att få en
resurs eller minimera skador, inte enbart för att arten anses vara jaktbar.
SDF anser fortfarande att skyddsjakt på enskilds initiativ, såsom föreslås för t ex ekorre, koltrast,
trana, sångsvan, migrerande fåglar, kråkfåglar och småfåglar i förslaget, inte är lämpligt eller
rättssäkert. Skyddsjakt kan vara nödvändig i vissa situationer men ska i dessa fall beslutas av behörig
myndighet, inte av den som vill bedriva jakten.
Såsom SDF tidigare framfört anser vi att inga rödlistade arter ska tillåtas för allmän jakt. Jakt föreslås i
remissen på skogshare som redan minskar kraftigt och är rödlistad som nära hotad, och på
snatterand som har en begränsad utbredning i Sverige. Vidare föreslås allmän jakt på rapphöna och
kråka, trots ogynnsam bevarandestatus. Dessutom vill förslaget införa allmän jakt på björktrast och
nötskrika, trots tveksamma skäl till varför jakt ska tillåtas. Ingen av dessa djurarter är enligt vår
mening lämpade för allmän jakt.
SDF anser det vara direkt fel att jakttider föreslås få ske under perioder då viltet är sårbart såsom
parnings-, uppfödnings-, flytt- och häckningssäsong. Förutom den extra stress och djurlidande som
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jakt medför för dräktiga hondjur, riskerar man en alltför snabb reducering av många vilda djurarter
om både moderdjuret och ungarna dödas. Detta blir i praktiken resultatet vid jakt under parnings-,
dräktighets- och uppfödningsperioder. De förlängda jakttider som nu föreslås under olika djurarters
reproduktionsperioder måste tas bort och anpassas till respektive arts förutsättningar.
Vi är också negativa till att licensjakt på gråsäl och knubbsäl alls föreslås, då det redan finns möjlighet
till skyddsjakt och en utredning väntas. Ingripanden från kustbevakningen i Roslagen under juni i år
visar de stora risker för djurskyddet och sälbeståndet generellt som licensjakten på säl öppnar för. Ett
jaktföretag arrangerade båtresor in i sälområden och lät sina betalande kunder systematiskt skjuta
säl där, med hänvisning till licensjakten. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att ca 2 000 sälar nu
saknas i ytterskärgården sedan licensjakt på säl infördes (1). Det faktum att kommersiella företag
arrangerar jaktresor för att skjuta bort säl måste utredas innan licensjakten kan diskuteras. Dessutom
har ansvariga myndigheter inga uppgifter om skadeskjutningen, eftersom nuvarande regler (även vid
laglig licensjakt) inte ställer krav på sådan rapportering. SDF anser att all licensjakt på säl i dagsläget
måste stoppas.
Slutligen anser vi att jakt dygnet runt inte bör tillåtas på grund av långvarig stress för djuren, ökad
risk för skadeskjutning under dygnets mörka timmar liksom svårigheter till korrekt artbestämning av
främst fåglar med hög risk för felskjutning nattetid. Jakten bör främst bedrivas under den tid av
dygnet som har dagsljus och alla typer av vilt som jagas måste få möjlighet till minst 6 timmars
vila/ dygn utan jakt.
Vi förespråkar att alla berörda paragrafer i Jaktförordningen (1987:905) och dess bilagor ändras så att
ovanstående synpunkter beaktas.
För Svenska Djurskyddsföreningen
Johan Beck-Friis
Generalsekreterare
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