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Begäran om yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider
Er beteckning: N2020-01735-FJR
Sammanfattning
Länsstyrelsen har under Naturvårdsverkets arbete med jakttidsöversynen yttrat sig två
gånger. Länsstyrelsen anser att de flesta av förslagen är ändamålsenliga och väl
motiverade. Ökade möjligheter för skyddsjakt och populationsreglerande jakt, i vissa
fall på enskilds initiativ, på arter som orsakar skada bedöms i de flesta fall positivt.
Länsstyrelsen delar uppfattningen att jakt generellt inte ska ske på hotade arter och att
dessa arter därför inte ska omfattas av allmän jakt.
Länsstyrelsen avstyrker dock förslag som bidrar till att minska det lokala och regionala
inflytandet i älgförvaltningen.
Älg
Naturvårdsverket föreslår att jakttiderna för älg fastställs från den 1 september till den
28 (29) februari för norra Sverige och från den 1 oktober till den 28 (29) februari i södra
Sverige.
Länsstyrelsen anser att startdatum för älgjakt kan bestämmas till den 1 september.
Förslaget kan underlätta det administrativa arbete för Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen konstaterar att Naturvårdsverkets förslag beträffande sluttid älgjakt
medför att beslutande flyttas från den lokala och regionala förvaltningen till ett
nationellt fastställt beslut och därmed går i motsatt riktning till viljan att regionalisera
beslut rörande viltförvaltning. Det kan få till följd att regionala skillnader och lokal
kunskap inte tillvaratas fullt ut. Länsstyrelsen avstyrker därför förslag om fastställt
slutdatum för jakt efter älg.
Enligt förslaget har Länsstyrelsen rätt att besluta om uppehåll i jakten under älgens
parningstid, om det inte motverkar möjligheterna för att uppnå de mål som finns inom
älgförvaltningen avseende skadenivåer på skog och trafik.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att möjligheten att besluta om uppehåll i jakten
under älgens parningstid kvarstår, dock anser Länsstyrelsen att möjligheten inte bör vara
villkorad på sätt som förslaget anger. Anledningen till detta är att skadenivåer på skog
och trafik är aspekter som redan idag väger tungt i den lokala och regionala
älgförvaltningen och att en sådan förmaning kan uppfattas som misstro mot
älgförvaltningens lokala kunskap om älgstammen.
Det är vidare oklart om det finns belägg för att betesskadorna i Norrbotten har minskat
på grund av att Länsstyrelsen inte har beslutat om brunstuppehåll de senaste åren.
Skadefrekvensen är snarare relaterad till avskjutningen som helhet och älgstammens
storlek, än till när älgarna fälls.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

962 31 Jokkmokk

Industrivägen 10

010-225 50 00

TELEFAX

E-POST

norrbotten@lansstyrelsen.se

INTERNET

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

YTTRANDE

2 (5)

Datum

Diarienummer

2020-09-29

218-9143-2020

Länsstyrelsen anser att nuvarande ordning, då Länsstyrelsen beslutar om jakttider för
älg efter samråd med Viltförvaltningsdelegationen, inom vilken det regionala samhällets
intressen är representerade, bör kvarstå. Länsstyrelsen anser vidare att Länsstyrelsens
möjlighet att styra tilldelning på kön bör kvarstå för att bibehålla en stark regional och
lokal förvaltning.
Beträffande särskild jakttid för älg är norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland och Jämtland till stora delar överens. Förslagen har under tidigare
remissrunda diskuterats och förankrats mellan länen även om det i vissa hänseenden
råder regionala skillnader som medför att det i en del detaljer finns skilda uppfattningar.
En övergripande samsyn finns kring vikten av att länsstyrelsen får behålla möjligheten
att besluta om uppehåll i jakten men även tidpunkten för jaktens avslut.
Jakt efter björn – tid på dygnet
Länsstyrelsen anser att förslaget på oförändrad tid på dygnet för jakt på björn är väl
avvägt. I Norrbottens län har det hittills inte varit svårigheter att fylla kvoten vid
björnjakt, vilket tyder på att åtgärder för att effektivisera jakten i nuläget inte är påkallat.
Dalripa och fjällripa
I förslaget framgår att jakt under senare delen av säsongen, vilken sker på fåglar som
överlevt vintern, kan påverka populationen i större utsträckning än den jakt som sker
tidigt. Dalripan har under de sista decennierna minskat inom sitt utbredningsområde
nedanför fjällområdet i Norrbotten. Länsstyrelsen anser därför att jakttiden för dalripa
inte ska förlängas nedan lappmarksgränsen. Som en praktisk konsekvens av förslagets
utformning vad gäller jakttider för dal- och fjällripa bör även tiden för jakt på fjällripa
bestå oförändrad.
Rennäring
I förslaget framkommer det att önskemål om en senarelagd starttid med hänsyn till
rennäringen har framförts. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 32 § rennäringslagen
(1971:473) om att upplåta jakt på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står
under statens omedelbara disposition med undantag för området för Girjas sameby.
Enligt rennäringslagen ska jakten bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till
rennäringens behov. Länsstyrelsen har därför också möjlighet att avlysa områden på
statens mark med hänsyn till renskötseln med stöd av samma bestämmelse. Mot den
bakgrunden anser Naturvårdsverket att det inte finns skäl att skjuta fram jaktstarten
generellt eftersom renskötselns behov kan tillgodoses regionalt/lokalt där behov finns.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att förslaget lyfter fram Länsstyrelsens möjlighet
att avlysa områden som en del av en fungerande förvaltning av ripjakten ovan
odlingsgränsen samt att regionala och lokala behov av senarelagd jaktstart ska ske med
stöd av samma bestämmelse.
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Skyddsjakt
Rödräv och korp
Vad gäller skyddsjakt på rödräv och korp föreslår Naturvårdsverket ett förtydligande
om att det är renkalvar som skyddas inom renskötselområdets kalvningsland.
Länsstyrelsen anser att renkalvar innefattas av ”ungar till tamdjur”, men har inget att
invända mot att renkalvar skrivs ut. Dock bör området inte begränsas till kalvningsland
eftersom kalvning kan ske utanför utpekade kalvningsland på grund av väder eller andra
yttre omständigheter.
Sångsvan
Vad gäller skyddsjakt på sångsvan är slutdatumet, precis som påpekas i utredningen,
för tidigt för att brukare i norrlandslänen ska kunna dra nytta av skyddsjakten.
Slutdatumet bör vara den 30 maj för att sammanfalla med odlingssäsongen i Norrbotten.
Storskarv
Länsstyrelsen ser positivt på förslaget till skyddsjakt på eget initiativ på storskarv vid
fiskodling och utsättningsplatser. Dock bör jakten begränsas till den 1 augusti - den 28
(29) februari, för att jakt inte ska ske under tidsperioden då storskarven häckar.
Återstående tid finns det fortsatt möjlighet att ansöka om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.
Vitkindad gås
Länsstyrelsen anser att det är positivt att möjligheterna för skyddsjakt på vitkindad gås
utökas.
Ytterligare kommentarer
Skogshare
Länsstyrelsen anser liksom Naturvårdsverket att det behöver tas fram en
förvaltningsplan för skogs- och fälthare, eftersom skogsharen numera är rödlistad och
ett av hoten är fältharen som sprider sig norrut. Fältharen bör därför begränsas i
områden där skogsharen finns, och även om den naturligt kan vara på väg att vandra in i
Sverige från Finland bör arten hållas borta från Norrland för att värna om skogsharen.
Bäver
Den allmänna jakttiden på bävern i Norrbotten föreslås vara oförändrad, det vill säga från
den 1 oktober till den 15 maj. Samtidigt har det i tidigare remiss från Naturvårdsverkets
framkommit att den genomsnittliga födseln för bäverungarna är 13 maj, vilket torde
medföra några dagar tidigare i söder och några dagar senare i norr. Det innebär en risk för
bäverhonor som föder tidigare än genomsnittet kan skjutas bort från sina nyfödda ungar.
Jakttiden innebär också att högdräktiga bäverhonor med fullgångna foster dödas vilket
djuretiskt avviker från andra allmänna jakttider, och även från vad Naturvårdsverket anger
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på annan plats i förslaget: ”Jakttiderna i möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under
parnings- och uppfödningsperioder. Detta kan behöva åsidosättas när det är motiverat
utifrån ett samhälleligt perspektiv.” Ett samhälleligt perspektiv kan knappast vara fallet här
då, det är möjligt att ansöka om skyddsjakt med grund i allvarlig påverkan på exempelvis
vägar. Länsstyrelsen anser därför att jakttiden på bäver av djuretiska skäl ska förkortas på
våren.
Länsstyrelsen stödjer en vidare utredning om startpunkten för möjlighet till rivning av
bäverdamm ska senareläggas i de nordligaste länen på grund av strängare
klimatförhållanden. Det är också bra att förtydliga att förstörelse av dammbyggnad ska ha
förhindrande av allvarlig skada som grund.

Mård
Bra att ”mård” nu ska delas upp i arterna skogsmård och stenmård och att stenmård
räknas som en invasiv främmande art med jakttid året om.
Ekorre, hermelin, enkelbeckasin
Länsstyrelsen delar bedömningen att dessa arter inte ska omfattas av allmän jakttid.
Havs- och gråtrut
Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets bedömning att havs- och gråtrut inte längre ska
omfattas av allmän jakt då de har minskat mycket och nu är rödlistade i Sverige.
Ikraftträdandet
Naturvårdsverket föreslår att de ändringar som regeringen beslutar om bör träda i kraft
den 1 juli 2021. Länsstyrelsen anser inte att det finns hinder för att nya regler träder
ikraft i och med nytt jaktår, men att beslutet i så fall måste ske i god tid innan för att på
bästa sätt kunna bistå jägare och planera myndighetens arbete.
Övriga synpunkter


Bra att jakttiden under dygnet begränsas för gäss och änder i syfte att minska
risken för att fel art skjuts, minskade skadeskjutningar och färre eftersök i dåliga
ljusförhållanden.



Bra att det som gäller ”främmande arter” förtydligas och att möjligheterna för
jakt på dessa genom enskilt initiativ utökas.



Bra att antalet fågelarter som får skyddsjagas vid flygplatser utökas.



Instämmer i förslaget om att begrepp, villkor och definitioner för skyddsjakt på
eget initiativ behöver anges på ett tydligt och konsekvent sätt.
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Om regeringen går vidare med förslaget som innebär att det inte längre ska vara
möjligt att undanta älgjaktsområden som allmänheten brukar använda för
friluftsändamål från jakt under sön- och helgdag samt dag före sön- och helgdag,
bör andra åtgärder för att säkerställa övriga friluftslivet övervägas.



Om det blir tillåtet med utsättningar av rapphöna i norra Sverige bör det gälla
fåglar av den ursprungliga rasen för länet, som ska finns kvar på några ställen i
norra Finland.



Fasanen inte är ursprunglig i Sverige och får inte får planteras ut i Norrbotten,
det är därför tveksamt om Norrbotten ska omfattas av allmän jakt på arten.



Vid beaktande av älgens negativa påverkan bör, förutom betesskador och
trafikolyckor, även nämnas älgens negativa påverkan på biologisk mångfald
genom omfattande bete på asp, rönn och sälg.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Björn O. Nilsson med jurist Ellen Blind som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Gunilla Manbré,
enhetschef Britta Wännström och naturvårdshandläggare Lena Bondestad,
naturmiljöenheten, Josefin Strand, miljöanalysenheten, Sara Borgström,
landsbygdsenheten och Lisa Loeb och Andreas Broman, vatten- och fiskeenheten
medverkat.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
camilla.frisch@regeringskansliet.se

