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Rem i ss om nat u rv år d sv er k et s f ör sl ag på jak t t id er
Er beteckning: N2020-01735-FJR

Sam m anf at t ning
Länsstyrelsen Kalmar län ser att det finns ett behov att se över jakttider reglerade i jaktförordningen och
anser att många förslag i remissutgåvan är bra förändringar som är väl avvägda. Länsstyrelsen har i två
tidigare yttranden till Naturvårdsverket lämnat synpunkter, bland annat på jakttider för ett flertal olika
arter. Länsstyrelsen väljer att i detta yttrande endast lämna två synpunkter.

Syn pu nk t er
Jaktför or dning bilaga 4, punkt 15, 16
Länsstyrelsen har i processen med jakttidsförslaget tidigare framfört problematiken med betande gäss i
betesmark men noterar att detta inte beaktats i förslaget. Främst på Öland uppehåller sig stora mängder
vitkindade- och grågäss under sin flytt. Enligt jakttidsförslaget saknas möjlighet att skyddsjaga i
betesmark, något som lantbrukarna upplever problematiskt. De senaste årens svåra torka gör att
lantbrukarna är i behov av allt foder som marken producerar och det inkluderar även djurens betesmark.
Samtidigt vill Länsstyrelsen lyfta den problematik som finns kopplat till störning av andra arter i samma
miljöer. Öland håller unika miljöer för häckande och flyttande fåglar som riskeras att störas vid
omfattande jakt.
JF Bilaga 1, punkt 9 och bilaga 3, K r onhj or t
Förslaget innebär att även hind tillåts för allmän jakt. Nuvarande uppehållsperiod på jakt på kronkalv
utanför kronhjortskötselområde (KSO) tas bort.
Länsstyrelsen befarar att om förslaget genomförs så minskar eller försvinner incitamentet att
bilda/bibehålla KSO vilket skulle vara negativt för förvaltningen av kronviltet och motverka syftet med
Naturvårdsverkets förslag.

De som m ed ver k at i b esl ut et
Beslutet har fattats av avdelningschef Karin Bergman med tf enhetschef Fredrik Ustrup som
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hant er ar län sst yr elsen per sonu p pg if t er
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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