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Remiss om Naturvårdsverkets förslag på jakttider
Er beteckning: N2020-01735-FJR

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen Blekinge ser positivt på Naturvårdsverkets förslag på jakttider. De har tagit
hänsyn till de flesta av våra synpunkter. Vi ser dock att förslaget i några fall behöver förtydligas
och förändras en del. Vi ser mycket positivt på att jakt på skadegörare inom fiske och lantbruk
som säl, skarv och vitkindad gås kommer med i jakttids förslaget, vi måste dock bibehålla
incitamenten att jaga. Dessa skadegörare skjuts ofta i samband med annan jakt.
Det är positivt att jakttiderna och tider för jakt med hund synkas så att de gäller för vilt av
samma typ.

Avsnitt 15, Allmän och särskild jakttid Kronhjort
Förslaget innebär att kronhind kommer att kunna jagas utanför Kronskötselområdena. Detta ger
markägare utanför Kronskötselområdena möjlighet att lösa sina problem utan att vara bundna
till ett KSO. Det finns dock en risk att intresset och engagemanget för KSOn minskar, vilket är
negativt för förvaltningen.

Avsnitt 25, Allmän jakttid Ejder
I Blekinge är jakten på Ejder en traditions fylld jakt. Jakten bedrivs som sträck jakt under tiden
september – oktober. Ser man på den avskjutningsstatistik som finns kan den inte anses som
populationsbegränsande. Vi ser det som negativt att den allmänna jakten på Ejder försvinner
helt.

Avsnitt 40, Särskild jakttid Älg
Länsstyrelsen Blekinge ser positivt på att fastställa start och slutdatum för älgjakten. Vi anser att
den 8 oktober är en bra kompromiss för de södra delarna.

Avsnitt 66, Skyddsjakt Bilaga 4 Stor skarv
Förslaget ger även tillstånd att skyddsjaga på eget initiativ inom fredningsområden för fisk 1
aug – 28 (29) feb. I beslut om fredningsområden finns tider då området är fredat och då det är
viktigt att inte fisken utsätts för fiske eller predation. Dessa tider är olika för vilken art som
förvaltas eller vilket ändamål fredningen har. Därför kan det vara bättre att styra skyddsjakten
till fredningsområdets fredningstider istället för till generella datum. Om jakttider vid skyddsjakt
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på eget initiativ i fredningsområden inte sammanfaller med fredningstiderna är det bättre att
denna skyddsjakt beslutas helt av länsstyrelserna.
Vi ser även ett behov av en skyddsjakt för att freda olika fiskbestånd, under perioder när det
förekommer stora ansamlingar av skarv. För att inte bestånd av t.ex. abborre och gädda ska
påverkas behöver skyddsjakt på skarv kunna bedrivas, då det inte finns något annat effektivt sätt
att skrämma och splittra större flockar av skarv.
Vi ser ett behov av att kunna begränsa nyetablering av nya kolonier. De flesta etablerade
kolonierna ligger inom fågelskyddsområden och har ett skydd därigenom. Länsstyrelsen föreslår
att storskarv får jagas för att förebygga skada, dock ej närmare än 300 m från boplats för
havsörn, fiskgjuse eller sedan föregående år etablerad koloni av skarv.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Doris Nicht med handläggare Jonas Kromnow som
föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

