YTTRANDE
Jan-Erik Dalmo
010-2234408

Datum

Dnr

2020-09-21

218-5380-2020

1(3)

Näringsdepartementet
n.remissvar@regeringskansliet.se
Camilla.frisch@regeringskansliet.se

Yttrande om Naturvårdsverkets förslag på jakttider NV-08122-18
Er beteckning: N2020/01735/FJR
14. Allmän jakttid, dovhjort
Länsstyrelsen i Södermanlands län ser positivt på förslaget att utöka den allmänna jakttiden
efter hind och kalv. Antalet ansökningar och beviljade skyddsjakter efter dovhjort i länet har
ökat markant och att förlänga den allmänna jakttiden och möjliggöra beskattning av stammar
även under mars månad är ett bra tillägg. Precis som Naturvårdsverket skriver kommer det
ge utökade möjligheter för markägare att minska täta populationer. Vidare skriver
Naturvårdsverket att de övervägt att överlåta beslut om jakt efter dovhind- och kalv i mars
månad till länsstyrelserna. Vi anser att ett sådant förslag skulle bidra med onödig
administration och bidra till att skapa konfliktytor mellan olika brukarintressen. Finns inte
biologiska hinder för arten i fråga bör jakt vara tillåten.
15. Allmän och särskild jakttid, kronhjort
I likhet med Naturvårdsverket anser länsstyrelsen i Södermanlands län att den huvudsakliga
förvaltningen av kronhjort bör ske inom KSO. Länsstyrelsen anser att förslaget, där hind
tillåts för jakt utanför KSO, motverkar det. Samverkan och dialog bör eftersträvas för en
ändamålsenlig och effektiv kronhjortsförvaltning. Ges det möjlighet att jaga hind utanför
skötselområdena minskar incitament för samverkan.
Jakträttshavare på fastigheter som inte är anslutna till ett skötselområde, men som ligger
inom ett skötselområdes gränser, har ingen skyldighet att rapportera avskjutning till berört
skötselområde. Eftersom avskjutningsstatistik i stort sett är det enda förvaltningsunderlaget
som samlas in vad gäller kronhjort, försämrar detta avsevärt skötselområdens möjlighet att
anpassa avskjutningen och främja en, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen,
lämplig utveckling av kronhjortstammen. Det kan också komma att negativt påverka
engagemanget och motivationen till samverkan inom skötselområden.
Under februari fäller kapitala hjortar sina horn. Det finns en betydande risk att kapitala
hjortar utan horn misstas för att vara hindar och fälls i februari. Det innebär en stor risk att
jägare av misstag begår jaktbrott. Rädslan att begå jaktbrott kommer sannolikt hämma
avskjutningen på hind och begränsa nyttan av förlängd jakttid på hind. För att skapa enkelhet
och tydligt anser länsstyrelsen att jakttidens slutdatum bör vara densamma för hjort som för
hind. Det framgår inte av underlaget till remissen någon motivering till att hjort inte bör
fällas under februari.
Att möjliggöra jakt även efter hjort i februari ligger också bättre i linje med regeringens
uppdrag att kronhjort och älg så långt som möjligt förvaltas tillsammans. Det skulle inte
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

YTTRANDE
Datum

Dnr

2020-09-21

218-5380-2020

2(3)

heller hämma en jämn könskvot, då antalet hjortar som får fällas regleras genom
skötselplaner. Alternativet är att varken hind eller hjort får jagas längre än till 31 januari,
vilket länsstyrelsen anser är en bättre lösning än att det är olika slutdatum för respektive kön.
42. Inskränkningar i jakten, tid på dygnet
Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att kronhjortskalv och dovhjortskalv, vid
skyddsjakt på enskilds initiativ, bör vara undantaget begränsningarna enligt 9 §
jaktförordningen. Skyddsjakt som bedrivs för att förebygga allvarliga skador på grödor bör
underlättas så långt det är möjligt. Om kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda anser
länsstyrelsen att det finns skäl att medge undantag från bestämmelsen i 9 § jf för att
skyddsjakten ska kunna bedrivas effektivt. Dock saknar det praktisk betydelse om det inte
samtidigt görs undantag från förbudet att vid jakt använda belysning, enligt 15 a §, även om
detta inte ligger inom ramen för jakttidsöversynen. Generellt undantag från förbud att jaga
en timme efter solens nedgång samt att använda belysning, i samband med skyddsjakt på
enskilds initiativ, skulle minska ärendemängden betydande för länsstyrelsens handläggare
då det kommer in ett stort antal ansökningar om tillstånd att bedriva skyddsjakten under hela
dygnet, vilka länsstyrelsen inte ser anledning till att avslå om kriterier för skyddsjakt är
uppfyllda.
66. Skyddsjakt JF bilaga 4, förslag ny punkt: storskarv
Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att förslaget behöver ändras för att fylla sina syften.
Skyddsjakt vid fasta och rörliga fiskeredskap beviljas idag i stor utsträckning. Inga tillstånd
i Södermanland har inskränkningar avseende under vilken period på året jakten får bedrivas.
Vidare har flera andra län fattat länsövergripande beslut där skyddsjakt får bedrivas under
perioden mars – juli. Syftet med införandet av storskarv i bilaga 4 är bland annat att minska
administrationen hos länsstyrelsen samt hos enskilda. Administrationen kommer kvarstå om
inte förändringen innebär att skyddsjakt på enskilt initiativ får bedrivas under perioden 1 juli
- 30 juni, det vill säga hela året. Då skyddsjakt i det här avseendet redan sker under hela året
så anser länsstyrelsen att det inte finns incitament att begränsa perioden då skada genom jakt
kan förebyggas.
Länsstyrelsen i Södermanland anser att förslaget ändras så att jakt, vid fasta och rörliga
fiskeredskap (ej handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap ska
få bedrivas under perioden 1 juli-den 30 juni.
Länsstyrelsen anser även att tidsperioden gällande skyddsjakt på enskilt initiativ i
fredningsområden för fisk ska förläggas så att den bättre sammanfaller med den tid då
fredningen av fisken är aktuell. Syftet med fredningsområdena är att skydda fisken vid lek.
Syftet med skyddsjakt efter skarv i just dessa områden bör också vara att skydda fisken vid
lek. Fiskens lek för de arter fredningen syftar till att skydda sker under vår och försommar.
Det är därmed verkningslöst att i bilaga 4 medge skyddsjakt i fredningsområden för fisk
under perioden den 1 augusti – den 28 (29) februari. Skyddsjakten behöver medges under
fiskens lek.
Länsstyrelsen förslår därför att förslaget ändras så att jakt, i fredningsområden för fisk får
bedrivas under perioden 15 mars till och med 31 maj.
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69. Förstörelse av bävrars dammbyggnad
Länsstyrelsen anser att förslaget i praktiken blir en skärpning av 29 § och inte ett
förtydligande. Tidigare skrivelse har tillämpats som att det är tillåtet att utan tillstånd riva
bäverdammar under perioden 1 maj – 31 augusti, oavsett effekt på boplatser. Länsstyrelsen
befarar att förslaget kommer leda till ökad administration utan önskad effekt avseende
minskat lidande för bävern.
Länsstyrelsen, åtminstone i Södermanland, saknar resurser att undersöka förutsättningarna
för rivning av bäverdammar i fält och prövar ansökan utifrån den dokumentering som den
sökande har lämnat. Det är oerhört svårt att avgöra, för såväl den som står i begrepp att riva
en damm, som för länsstyrelsens handläggare, om rivningen kan komma att påverka
boplatser. Dels för att boplatsen kan vara väl dold i en strandbank under vattenytan, dels för
att boplatser även långt ifrån dammen kan påverkas. Ändring enligt förslag kommer att bidra
till fler ansökningar, samtidigt som handläggarens bedömning från kontoret sannolikt inte är
bättre än sökandes. Om sökande styrkt att det föreligger risk för allvarlig skada samt om
dammen enligt sökandes bedömning inte påverkar någon boplats, lämnar länsstyrelsen alltid
tillstånd till rivning.
Länsstyrelsen föreslår därför att förslaget ändras så att alla bäverdammar som orsakar
allvarlig skada får rivas utan tillstånd under perioden 1 maj – 30 september och att
bäverdamm, som enligt sökandes bedömning inte påverkar boplats, får rivas under hela året.
Om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarlig skada behöver länsstyrelsen fortsatt
ha möjlighet att under hela året meddela tillstånd att riva dammar även om de kan komma
att påverka boplatser negativt.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Beatrice Ask med vilthandläggare Jan-Erik Dalmo
som föredragande. I handläggningen av ärendet har även tf. enhetschef Helena Söderlund,
vilthandläggare Viktor Tylstedt och Lovisa Häggström samt länsfiskekonsulent Thomas
Stenström medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

