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Näringsdepartementet
Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

Sportfiskarnas yttrande gällande Naturvårdsverkets förslag på
jakttider, diarienummer N2020/01735/FJR
Bakgrund
Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (1987:905) gett Naturvårdsverket
ansvaret att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Vid
behov ska Naturvårdsverket föreslå ändringar. Under året 2019/2020 har den första
översynen gjorts inom ramen för detta ansvar. Det remitterade materialet presenterar
Naturvårdsverkets förslag till ändringar av jakttider i form av författningsförslag.
Inledning
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är en demokratiskt uppbyggd
ideell organisation och det organiserade sportfiskets företrädare i Sverige. Ända sedan 1919
har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.
Förbundet har idag över 60 anställda och organiserar fler än 63 000 medlemmar. Sportfiske
är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med långt över en miljon utövare som varje år
lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) önskar lämna följande
synpunkter med anledning av Naturvårdsverkets förslag på jakttider:
Sportfiskarnas synpunkter nedan håller sig till förslaget till skyddsjakt på enskilds initiativ
kopplat till storskarv, förslagen knutna till licensjakt på säl, samt förslaget om förlängd tid för
att förstöra bävrars dammbyggnad. I samtliga fall har våra synpunkter bäring på skyddet av
våra fiskbestånd.
Skyddsjakt på enskilds initiativ – storskarv
Sammantaget ställer sig Sportfiskarna positiva till införandet av möjligheten till skyddsjakt av
storskarv på enskilds initiativ. Sportfiskarna är också mycket nöjda med att möjligheten till
skyddsjakt i det remitterade underlaget nu har justerats jämfört med ursprungsförslaget till
att innefatta hela året vid utsättningsplatser. Ursprungsförslaget kritiserades av
Sportfiskarna mot bakgrund av att den stora mängden vårutsättningar helt förbisågs.
Sportfiskarna är också mycket positiva till de två extra vintermånader jämfört med
ursprungsförslaget som skyddsjakten föreslås kunna bedrivas inom fredningsområden. Även
om förbundet anser att skyddsjakt på storskarvens underart mellanskarv ska kunna ske året
runt för att förebygga skada inom viktiga fredningsområden för fisk, så bidrar dessa två
vintermånader till skyddet av våra gemensamma fiskbestånd.
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Licensjakt på säl
I det nu remitterade underlaget föreslås att ändra jaktförordningen för att möjliggöra
licensjakt även på knubbsäl. Det föreslås också att licensjakten på gråsäl införs permanent i
jaktförordningen, och inte som nu med tidsbegränsningen 1 januari 2022. Sportfiskarna
ställer sig helt bakom detta förslag, mot bakgrund av den mycket positiva beståndsutveckling
dessa sälbestånd har och den påverkan på överexploaterade och känsliga fiskbestånd som
detta har medfört.
Förstörelse av bävrars dammbyggnad
I underlaget föreslås att möjligheten till att förstöra bävrars dammbyggnad (men inte
boplats eller dammar som har betydelse för boplatsen) senareläggs med en månad över hela
landet, till 30/9. Med anledning av att bäverstammen i Sverige under de senaste
decennierna ökat både till antal och utbredning tillstyrker Sportfiskarna förslaget, men hade
gärna sett en utökad förlängning ytterligare 1–2 månader. Bävern gör stor nytta i flera
avseenden, bland annat genom att öka den vattenhållande förmågan i våra utdikade
landskap och få vattnet att återvinna gamla sträckningar. Dock har flertalet av Sportfiskarnas
anslutna föreningar i olika delar av landet hört av sig angående problem med främst mindre
öringvattendrag, där bäverdammar dämmer upp de små vattendragen och förhindrar
öringens lekvandring under senhösten. Eftersom bävern producerar dammar i hög takt hade
vi mot den bakgrunden gärna haft möjligheten till enstaka punktinsatser för att öppna upp
viktiga dämda vattendrag även efter september månad.

För Sportfiskarna,
Sten Frohm, generalsekreterare
Markus Lundgren, chef region Väst
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