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Naturvårdsverket

Remissvar
Svenska Kennelklubben (SKK) avger följande svar på Naturvårdsverkets remiss om
förslag på jakttider, NV-08122-18.
1.1
§16 Jaktförordningen, SKK ser positivt på att tiden för träning av hund som jagar fågel,
men inte förföljer övrigt vilt bibehålls, 16 augusti till 15 (30) april.
6.5
NV skriver i sitt förslag att vi jägare bara jagar 27 dagar om året i snitt, vilket vi
ifrågasätter. De flesta hundägare jagar minst 2, ibland 3 dagar i veckan under
säsongen från 1 augusti till sista januari. Vilket är mer än 50 dagar om året, för att
förvalta och närma oss de nationella målen och hålla vildsvinstammarna på en rimlig
nivå. Dessutom kan dessa 27 dagar felaktigt användas i andra sammanhang för att
förkorta jaktperioden över lag. Mycket har hänt med vildsvinens expansiva ökning, och
det bedrivs mer jakt på marker där det finns vildsvin jämfört med år 2011 som
undersökningen hänvisar till.
6.6
SKK anser att det är felaktigt att flytta över beslutsrätten från regeringen till
länsstyrelsen. SKK vidhåller att det är den enskilde jägaren som bäst vet när man kan
jaga vildsvin. T.ex. vid låga temperaturer på natten eller i gryningen. I ett helt län kan
det dessutom vara stora skillnader i väderleksförhållanden.
11
Bra med utökad jakttid efter skogsmård. Det underlättar viltvården och ett lägre
predationstryck från Skogsmård gynnar skogshönsen.
13.2
NV skriver: "Enligt Strategi för svensk viltförvaltning bör populationsreglerande jakt på
arter som orsakar stora skador särskilt främjas. Utökade jakttider är ett sätt att främja
ökad avskjutning. Jakttiden på vildsvin är redan så väl tilltagen att det inte finns något
egentligt utrymme för ökad jakttid då den delvis redan överlappar vildsvinens
uppfödningsperiod." NV hävdar att det inte finns något mer utrymme att öka tiden för
jakt på vildsvin med hund. Men avkortning av hundjakten mellan 1 aug – 30 sep ser vi
som en mycket stor inskränkning i den vildsvinsförvaltning som antagits. Detta
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försvårar att begränsa den ökande populationen av vildsvin och dess härjningar i
grödor för tiden i augusti och september. Vi anser att den jakttid som nu är gällande
fungerar utmärkt för att få ett fungerande skydd för lantbrukarnas grödor och ger även
möjlighet att nå de nationella målen i vildsvinsförvaltningen. Hundjakten ska då ske
med för ändamålet särskilt tränade hundar.
18.3
2. Varg, järv, lo, björn, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas fr.o.m. en timme
före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens
nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.
SKK föreslår att sista meningen stryks och att lydelsen blir:
2. Varg, järv, lo, björn, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas fr.o.m. en timme
före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.
Alternativt:
…får jagas fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens
nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som
vaktjakt, smygjakt och med ställande hund och ledhund.
SKK anser att jakt efter älg under skymningstimmen även ska vara tillåten med
ställande hund eller ledhund eftersom detta medför ett säkrare skottillfälle där jägaren
på nära håll kan identifiera om djuret är skjutbart eller inte samt att korta skjutavstånd
medför möjlighet att avlossa ett välplacerat skott som minskar risken för
skadeskjutning.
19.3
Hund som förföljer älg den 21 aug.-den 31 jan.
SKK föreslår att det även i 16 § jaktförordningen framgår i enlighet med
Naturvårdsverkets konsekvensanalys i 19.5 att jakt med specialiserade stånd och ledhundar är tillåtet under februari månad. Jakten ska då ske med för ändamålet särskilt
tränade hundar. SKK föreslår följande lydelse:
Hund som driver älg den 21 aug.-den 31 jan.
Hund som ställer älg samt hund som arbetar i spårlina (ledhund) 21 aug.-den 28(29)
feb.
26
Bra med en enhetlig start och sluttid för jakten efter dal- och fjällripa. Det skapar
bättre förutsättning till att bedriva avelsutvärderande jaktprov.
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29
Bra med en utökad jakttid efter rapphöna, och enhetligt för hela landet. Det möjliggör
bättre förutsättningar till avelsutvärderande jaktprov samt det ökar engagemanget för
rapphönan vilket är oerhört viktigt för att behålla och gynna en inhemsk art, genom
biotopvårdande åtgärder och predatorkontroll.
32
SKK ställer sig negativ till den indragna jakttiden efter gråtrut och havstrut som är
föreslagen. Dessa båda arter är stora predatorer på fältviltet, framför allt kustnära.
Varken gråtruten eller havstruten minskar i de miljöer som berör viltvården utan på
många håll upplevs framför allt gråtruten öka i antal. Däremot har våra nu mer täckta
soptippar haft en negativ inverkan på trutbestånden, inte jakten.
35
SKK ställer sig negativ till minskad jakt på nötskrika. Eftersom nötskrikan är en
betydande boplundrare av skogsfågel så är det naturligt för den viltvårdande jägaren
och medlemmen i SVK att jaga nötskrikan så nära inpå häckning som är etiskt
försvarbart. Att senarelägga jaktstarten och tidigarelägga ett jaktslut innebär att en
viktig tid för jakt av nötskrikan i viltvårdande syfte går förlorad. Denna viltvård är
viktigt för skapa bättre förutsättningar för skogshönsen att lyckas med sina
föryngringar. Vi kan förstå motiveringen till att ändra start och sluttid för jakttiden.
Men vi ser inte några etiska hinder för att inleda redan 1 augusti. Även om vissa
häckningsbestyr har inletts från mitten av mars, ser inte vi några etiska hinder för att
jaga nötskrikan under hela mars månad.
36
SKK ställer sig negativ till minskad vårjakt på Kråka, Kaja och Skata. Att kråka, kaja och
skata är effektiva boplundrare råder det ingen tvekan om. Att mista jakten efter kråka,
kaja och skata under våren, fram till 15 april, skulle försämra förutsättningarna för en
aktiv viltvård med framför allt fälthöns i fokus. Denna viltvård gynnar inte bara
fälthönsen utan även alla andra häckande fåglar och harar. Gemensamt för samtliga
kråkfåglar ovan, anser SKK att längsta möjliga jakttid ska eftersträvas. Dels ur ett
viltvårdsperspektiv som gynnar den biologiska mångfalden och en rik fauna. Som
Naturvårdsverket själva tar upp på sidan 49 i remissen,
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
En aktiv viltvård ger skogs och fälthönsen bättre förutsättningar att lyckas med sina
föryngringar och det leder till bättre förutsättningar till avelsutvärderande prov på vild
fågel. Genom att minska jägarens möjligheter till jakt efter kråka, kaja, skata, nötskrika,
gråtrut och havstrut, under framförallt våren motarbetar Naturvårdsverket sin egen
tanke om en ökad biologisk mångfald och livskraftiga viltstammar. Ytterst tydligt är
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detta när vi ser resultaten av VADAR-projektet på södra Öland. Inom ramen för LONA
har jägarna haft möjlighet till utökad jakt efter just kråkfågel och trut under våren.
Inom detta område har vi den enda växande populationen i världen av rödspov. Att
genom minskad jakttid slå undan benen för alla våra vadarfåglar och fältvilt är direkt
kontraproduktivt mot sina egna tankar, ökad biologisk mångfald och livskraftiga
bestånd. Som alternativ till allmän jakttid kan SKK tycka att skyddsjakt på enskilds
initiativ för att tillgodose viltvården är en acceptabel lösning. Detta är en lösning som
Naturvårdsverket själva använder för skyddsjakt efter räv och grävling. Vi anser att det
finns tillräckliga förutsättningar genom att gynna viltvården för att skapa
skyddsjaktsutrymme trots Eus fågeldirektiv.
40
När det gäller älgjaktens början i norra Sverige så påverkar ett fast startdatum som 1
september det totala antalet tillgängliga helger för jaktprov med andra jaktformer
negativt. Vi anser att en start av älgjakten en måndag, nuvarande form, är ett bättre
alternativ.
43.2
NV hänvisar till 16 § JF. Här har NV gjort en ny definition från ”förföljande” till att dela
upp det i ”ställande” och ”drivande hundar”. SKK vill förtydliga att alla hundar, både
drivande och ställande förföljer vilt oavsett ras. Därför är det felaktigt att göra denna
indelning. SKK föreslår att texten ”hundar som förföljer vilt” kvarstår, alternativt att
hunden ska vara särskilt tränad för att jaga viltarten

43.22
Jakten på rödräv sker med hundar som till största delen är specialister på att finna och
driva rovdjur. De raser som används mest är ur gruppen stövare och stövarens signum
är att inte intressera sig för hjortdjur under jakt. De hundar som driver räv är många
gånger samma hundar som används under jakten på lo som föreslås avslutas 15:e
mars. Konsekvensen av att förkorta jakttiden på räv skulle bli ökad predation på den
redan i södra Sverige rödlistade skogsharen och markhäckande fågel som tjäder och
orre. Det skulle till viss del även påverka rödrävens utbredning i fjällområdet och på så
vis missgynna fjällräven. Jakten efter räv under slutfasen på säsongen är inte
försumbar och ej heller antalet fällda rävar. Störning på övrigt vilt under jakt efter
rödräv får ses som försumbar i jämförelse med den skada räven gör som predator på
övrigt småvilt. Acceptansen för jakt/jaktträning hos allmänheten är idag mycket hög
enligt Svenska Jägareförbundet. Att förkorta jakttiden efter räv med drivande hund bör
inte påverka acceptansen i nämnvärd utsträckning.
68
SKK anser att remissyttrandet om förslag till skyddsjakt bör tas med under bilaga 4,
som ett alternativ om inte den allmänna jakttiden på kråkfågel bibehålls. Även gråtrut
och havstrut bör omfattas av denna möjlighet till skyddsjakt. Kråkfåglarna är
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betydande predatorer på småvilt, ägg och fågelungar, i vissa fall även på skyddsvärda
arter. Jakt på kråkfågel har en mycket positiv påverkan på markhäckande fåglar,
småfåglar och övrigt fältvilt. Borttagna jakttiden på våren skulle ha en stark negativ
effekt på fågelbestånden. Naturvårdsverket konstaterar själva att utebliven jakt på
våren kommer leda till att predation av fågel och fältvilt kommer öka samt att bestånd
av skyddsvärda arter kommer att minska.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
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