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Näringsdepartementet
E-post: n.remissvar@regeringskansliet.se
camilla.frisch@regeringskansliet.se

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttider (ert
diarienr N2020/01735/FJR).
Länsstyrelsen i Stockholms län kompletterar sitt tidigare yttrande med uppgifter
som hänvisas till i tidigare yttrande. Uppgifterna kommer från yttrande över
Naturvårdsverkets remissförslag i paket 1 och paket 2, som har diarienummer
101-58560-2019 och 101-5145-2020.
Synpunkter
6.3 Naturvårdsverkets utgångspunkt

Naturvårdsverket skriver:
” I Strategi för svensk viltförvaltning framgår att jakt, viltturism och annat
brukande av vilt inte ska begränsas av omotiverade hinder utan utgångspunkten är
att det ska främjas. En åtgärd som identifierats i strategin för att främja brukandet
av vilt är att verka för att så många arter som möjligt är föremål för allmän
jakttid.”
Länsstyrelsen anser allmän jakt på en viss art inte enbart kan motiveras med att
det ska kunna jagas så många arter som möjligt. Länsstyrelsens uppfattning om
specifika arter kommer under respektive rubrik.
7. Allmän jakttid, hare

Länsstyrelsen håller med Naturvårdsverket att det behövs en förvaltningsplan för
hare och en översyn gällande bevarandestatus för skogshare.
8. Allmän jakttid, bäver

Till skillnad mot andra arter föreslår här Naturvårdsverket att två olika jakttider i
Sverige ska kvarstå. Skillnaderna i jakttid är fem dagar.
13. Allmän jakttid, vildsvin

Länsstyrelsen anser att det är bra att jaktupphållet för vuxna vildsvin flyttas fram
14 dagar, i Stockholms län är det inte ovanligt att suggorna får sina kultingar i
januari.
Länsstyrelsen anser även att det är ett bra förslag att formuleringen ”sugga som
följs av smågrisar” ändras. I praktiken blir det ingen stor förändring, men
förändringen bidrar med tydlighet.
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Länsstyrelsen vill också poängtera att i bilaga 4, punkt 2, ges enskild möjlighet att
fälla sugga om den orsakar skada. Detta oavsett om det görs under jaktupphållet
eller inte.
14. Allmän jakttid, dovhjort

Naturvårdsverket föreslår att det så kallade brunstupphållet i jakten efter hind och
kalv tas bort, liknande det undantag som idag finns för sex län. Samt att det ska
blir möjligt att jaga kalv i september.
Länsstyrelsen anser i linje med ”Strategi för svensk viltförvaltning” att beslut om
jakttider för jakt efter dovhjort, inom en möjlig ram enligt samma principer som
jakttider för jakt efter älg, och undantag från brunstuppehåll är beslut som borde
tas på regional nivå.
Länsstyrelsen anser att det är ett dåligt förslag att möjliggöra allmän jakt på kalv i
september. Möjlighet till skyddsjakt finns redan och behov av allmän jakt efter
dovhjortskalv vid 8 veckors ålder måste anses som väldigt liten.
16. Allmän jakttid, rådjur

Länsstyrelsen anser att vårjakten på bock idag har en mycket marginell betydelse
och bör därför tas bort helt, inte utökas.
Länsstyrelsen anser i linje med ”Strategi för svensk viltförvaltning” att beslut om
jakt efter rådjur borde tas på regional nivå, inom en möjlig ram, enligt samma
principer som jakttider för jakt efter älg.
17. Allmän jakttid, sädgås

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag att avskaffa allmän jakttid för
jakt efter sädgås.
18. Allmän jakttid, bläsgås

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den föreslagna
förändringen gällande bläsgås.
19–20. Allmän jakttid, grågås och kanadagås

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den föreslagna
förändringen gällande grågås och kanadagås.
21. Allmän jakttid, gräsand, kricka och bläsand

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den föreslagna
förändringen gällande kricka och bläsand.
Naturvårdsverket föreslår en allmän jakttid för jakt efter gräsand till och med 31
januari.
Länsstyrelsen anser att jakttiden bör begränsas till den 31 december. Argumentet
kring att gräsänder inte koncentreras till begränsande livsmiljöer under vintern bör
vara underordnat vinsten av att ha en samlad sluttid för jakt efter alla änder.
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Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 21 augusti för stora delar av Sverige.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en till två veckor.
22. Allmän jakttid, knipa och storskrake

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den föreslagna
förändringen gällande knipa och storskrake. Den differentierade jakttidsstarten är
inte biologiskt motiverad.
Länsstyrelsen anser dock att det kan finnas en poäng att avsluta jakttiden den 31
december, för att få ett gemensamt jakttidsslut för alla änder.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 21 augusti för stora delar av Sverige.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en till två veckor.
23. Allmän jakttid, alfågel och sjöorre

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om att avskaffa den allmänna
jakttiden på alfågel.
Länsstyrelsen anser att det kan finnas en poäng att avsluta jakttiden för sjöorre
den 31 december, för att få ett gemensamt jakttidsslut för alla änder.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 21 augusti för stora delar av Sverige.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en till två veckor.
24. Allmän jakttid, vigg

Länsstyrelsen anser att det kan finnas en poäng att avsluta jakttiden för vigg den
31 december, för att få ett gemensamt jakttidsslut för alla änder.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 21 augusti för stora delar av Sverige.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en till två veckor.
25. Allmän jakttid, ejder och småskrake

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om att avskaffa den allmänna
jakttiden på ejder och småskrake.
Länsstyrelsen anser att åtgärdsplaner för dessa arter måste tas fram enligt
fågeldirektivet och avtalet AEWA.
26. Allmän jakttid, dalripa och fjällripa

Länsstyrelsen anser att jakttidsslutet i den södra delen av utbredningsområdet är
för sent. Att flytta datumet från den 15 november till den 15 mars är inte
motiverat. Naturvårdsverket skriver att ripor är anpassade till ett hårt klimat och
finner därför att det inte finns något hinder för att jakten ska få pågå fram till 15
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mars. Fågeltaxering visar att antalet dalripor har halverats på 20 år, vilket talar för
att inte förlänga jakttiden. Naturvårdsverket hänvisar till den årliga
ripinventeringen, som visar att antalet dalripor inte minskar. Den årliga
ripinventeringen inventerar dalripor från Härjedalen och norrut, inte i den södra
delen av utbredningsområdet, därmed är inte det underlaget relevant.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 25 augusti.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en till två veckor.
27 - 28. Allmän jakttid, järpe, orre och tjäder

Länsstyrelsen anser att jakttiden för den södra delen av utbredningsområdet starkt
kan ifrågasättas. I det oförändrade förslaget finns en jakttid på fem veckor mellan
den 25 augusti till den 30 september i den södra delen för samtliga fåglar och för
orr- och tjädertuppar även den 1 till den 31 januari. I Skåne får tuppar dessutom
jagas från den 1 till den 15 september.
Det finns farhågor om en minskande population i den södra delen av
utbredningsområdet. Naturvårdsverket skriver att utifrån försiktighetsprincipen
ska den korta jakttiden behållas i den södra delen av utbredningsområdet.
Länsstyrelsen anser att jakttiden ska avskaffas helt i det södra
utbredningsområdet.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 25 augusti för stora delar av Sverige.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut för tjäder. Jakttidsstart borde senareläggas en till två
veckor för samtliga arter om en sammanhållen jakttid för dessa tre arter ska
primeras. Annars bör jakttidsstart för tjäder senareläggas en till två veckor.
29. Allmän jakttid, rapphöna

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
rapphöna.
Länsstyrelsen anser att det är tveksamt att påstå att de nordligaste länen skulle
tillhöra rapphönans historiska naturliga utbredningsområde. Därav skulle det inte
vara tillåtet att sätta ut rapphönor i dessa län och därmed kommer inte heller
lämpligt habitat att skapas.
Länsstyrelsen anser även att om en sammanhållen jakttidsstart ska ske med fasan.
30. Allmän jakttid, fasan

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
fasan.
31. Allmän jakttid, morkulla

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
morkulla.
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Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 11 september.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en eller två veckor.
32. Allmän jakttid, havstrut, gråtrut och fiskmås

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om att avskaffa den allmänna
jakttiden på havstrut och gråtrut. Länsstyrelsen befarar att antalet
skyddsjaktsansökningar kommer att öka i och med den föreslagna förändringen.
Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
fiskmås.
Länsstyrelsen anser även att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas till den 1 september.
33. Allmän jakttid, ringduva

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om att flytta fram jakttidsslutet
för ringduva.
Länsstyrelsen anser att det är mycket tveksamt att påbörja jakten den 1 augusti i
södra Sverige. Det finns en tydlig topp diagrammet som redovisar häckning i juli
månad. Det borde indikera att det finns fågelungar i augusti som inte klarar sig
själva. Med möjlighet till skyddsjakt på ringduvor som uppträder i flock fram till
och med den 30 september skulle allmän jakttid kunna starta den 1oktober.
34. Allmän jakttid, björktrast

Länsstyrelsen anser att allmän jakt efter björktrast bör tas bort. Med nuvarande
stöd att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ finns möjlighet att jaga
skadegörande individer.
Naturvårdsverket redogör att förslag har inkommit på att avskaffa jakten, men att
uppdraget inte har varit att ifrågasätta eller motivera jakt som sådan. Däremot
redovisar Naturvårdsverket förslag på flera nya arter som kan införas i
jakttidstabellen. Med det resonemanget skulle allmän jakt efter ett flertal talrika
arter, som taltrast, koltrast och rödvingetrast kunna införas, men jakt efter
björktrast kan inte tas bort.
35. Allmän jakttid, nötskrika

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
nötskrika.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 21 augusti.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en eller två veckor
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36. Allmän jakttid, kråka, kaja och skata

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om den allmänna jakttiden på
kråka, kaja och skata, även om jakttiden mellan dessa arter skulle kunna vara mer
lika för att underlätta för den enskilde jägaren.
Naturvårdsverket föreslår en jakttidsstart den 1 respektive 11 augusti.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna jakttidsstarten ligger för nära
uppfödningsperiodens slut. Jakttidsstart borde senareläggas en eller två veckor.
38. Allmän jakttid, snatterand

Naturvårdsverket föreslår en allmän jakttid för jakt efter snatterand.
Naturvårdsverket skriver själva att populationen är relativt liten, men att jakt
skulle påverka populationen marginellt.
Länsstyrelsen anser att allmän jakt efter snatterand inte bör införas. Att bedriva
jakt på en population som består av 3000 häckande par är inte förenligt med en
ansvarstagande viltförvaltning. Naturvårdsverket har uttryckt i Strategi för svensk
viltförvaltning att ”brukande av vilt inte ska begränsas av omotiverade hinder utan
utgångspunkten är att det ska främjas”. Länsstyrelsen delar inte Naturvårdsverkets
uppfattning i den frågan, jakt efter en art kan inte enbart rättfärdigas med
motivering att vi kan jaga den, speciellt inte en population som består av 3000
häckande par. Det finns även förväxlingsrisk med den rödlistade brunanden. Även
om god artkännedom åligger varje jägare är nyttan med jakt efter snatterand ringa
i förhållande till risken.
39. Allmän jakttid, inlämnande förslag som inte tas vidare

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om att inte införa allmän jakt
efter ekorre, enkelbeckasin, hermelin, korp, mufflonfår, skarv, skedand, svärta,
säl, tamduva, vitkindad gås och årta.
40. Särskild jakttid, älg

Naturvårdsverket föreslår att det ska finnas en fast jakttid för älgjakt i södra
Sverige från den 8 oktober till den 28 (29) februari. Sedan finns det även förslag
gällande norra Sverige och eventuella brunstuppehåll. Länsstyrelsen håller sig till
att kommentera förslaget som berör Stockholms län.
Länsstyrelsen anser att det kan vara bra med ett fast datum för jakttidsstart, för att
öka tydlighet och förenkla. I södra Sverige jagar vi idag älg under slutet av
brunsten, vilket Länsstyrelsen inte tycker är bra. Ett fast datum för start av älgjakt
borde vara tidigast den 15 oktober.
Länsstyrelsen anser vidare att det inte ska införas en nationell fast jakttid från
oktober till och med februari. Beslut om jakttid efter älg bör bestämmas regionalt
utifrån dagens nuvarande ramar. Det finns idag en acceptans för den jakttid som
är. Skillnaderna som finns i landet är en symbol för den lokala förvaltningen
Länsstyrelsens bedömning är att en förlängd jakttid inte per automatik leder till
ökad måluppfyllelse. Ökad måluppfyllelse får man bland annat genom
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genomarbetade planer inom förvaltningsområden och skötselområden, och en
bred samsyn på förvaltningen på lokal nivå. Naturvårdsverket har i tidigare
förslag skrivit att endast en liten del av avskjutningen sker i februari.
Länsstyrelsen tolkar det som att Naturvårdsverket tycker att avskjutningen i
februari är marginell.
41. Licensjakt på säl

Naturvårdsverket föreslår att införa licensjakt efter säl.
Länsstyrelsen anser att licensjakt efter gråsäl i Stockholms län är rimligt idag.
Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt dialog kring jakttider och ser bara fördelar
med en regional beslutnivå för licensjakt efter gråsäl. Precis som vi har idag för
varg, björn, järv, lodjur och älg, samt kanske ytterligare arter i framtiden.
När det gäller eventuell licensjakt efter gråsäl, och de sälskyddsområden och
tillträdesförbud som finns i olika områden i skärgården, delar Länsstyrelsen
Naturvårdsverkets uppfattning om att man får söka dispens för att göra något som
inte är tillåtet. Detta i likhet med andra naturreservat på land där viss jakt kan vara
förbjuden, så kan dispens sökas för att få undantag.
42. Inskränkningar i jakten, tid på dygnet

Naturvårdsverket föreslår ett antal förändringar gällande vilken tid på dygnet olika
arter får jagas.
Länsstyrelsen anser att föreslaget i helhet är väl avvägt och kommer underlätta för
många att komma ihåg vad som gäller. Idag är det ett problem för enskilda att
komma ihåg om det var en timme före solens nedgång eller en timme efter solens
nedgång som gäller, eftersom det skiljer sig mellan olika arter. I vissa fall kan det
även vara två timmar.
43. Tider för jakt med hund och jaktträning med hund

Naturvårdsverket har gått igenom tider som ska gälla för jakt med hund och
jaktträning med hund för olika arter. Länsstyrelsen kommenterar respektive art i
punktstycke:
43.6 Älg
Naturvårdsverket skriver att älgar är värmekänsliga och att
senareläggning av jaktträningen av hundar har övervägts, men att man
landat i bedömningen att jakthundar i södra Sverige måste få möjlighet att
jakttränas innan de eventuellt deltar i september jakten efter i älg i norra
Sverige.
Länsstyrelsen anser att möjligheten för jaktträning i södra Sverige bör
starta senare än den 21 augusti just på grund av älgarnas värmekänslighet.
43.10 Björn
Naturvårdsverket skriver:
” Att följa grundregeln för hundanvändning på de stora rovdjuren, det
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vill säga att tillåta jaktträning en månad före jaktstart, skulle innebära att
jaktträning med hund blir tillåtet redan från slutet av juli när det med hög
sannolikhet råder högsommarvärme i stora delar av Sverige. Detta skulle
kunna medföra risk att utsätta björn som förföljs av hund för
överhettning. Förslaget är därför att hund som förföljer björn även i
fortsättningen tillåts först i samband med jaktstarten.”
Länsstyrelsen delar helt och hållet Naturvårdsverkets uppfattning i frågan.
En fråga som inte avhandlas i frågan om jaktträning av hundar på björnar
är vilken typ av hundar som är lämpliga att använda vid björnjakt.
Länsstyrelsen anser att en ordentlig utvärdering måste göras om
lämpligheten att använda drivande hundar vid jakt efter björn. Likaså
lämpligheten att släppa två hundar som driver björn.
43.14 Hjort och rådjur
Länsstyrelsen anser att det är otydligt att använda begreppet hjort, när
nästan all jaktträning och hundanvändning sker på dov- respektive
kronhjort. Det borde vara tydligt i förslaget. Hundanvändning vid
skyddsjakt enligt bilaga 4 efter sika-, axis-, eller vitsvanshjort kan
tydliggöras på annat sätt.
43.17 Vildsvin
Naturvårdsverket skriver:
” Jakt med hund är tillåten redan från den 1 augusti när det finns risk för
varma temperaturer. Jakt på vildsvin kan ske med hundar som har
intresse även för övrigt vilt som vid denna tidpunkt ännu inte har
självständiga ungar. Naturvårdsverket gör bedömningen att samhällets
behov av att möjliggöra ökad avskjutning av vildsvin är så stort att detta
startdatum trots detta bör kvarstå. Ansvaret för att bedöma varje enskild
situation vilar fortsatt på den enskilde jägaren och hundägaren.”
Länsstyrelsen anser att möjlighet att jaktträna och jaga vildsvin med hund
bör senareläggas. Det finns en risk att hundar jagar annat klövvilt,
exempelvis de värmekänsliga älgarna.
43.34 Varg och järv
Tidigare har varg och järv legat under gruppen annat vilt, med möjlig
period för träning den 21 augusti till och med den 28 (29) februari.
Länsstyrelsen anser att Naturvårdsverkets förslag på tid för start och slut
på möjlighet för jaktträning och jakt med hund är väl avvägda.
Övriga däggdjur
Naturvårdsverket föreslår ingen förändring från dagen period, som
omfattar 21 augusti till och med 28 (29) februari.
Länsstyrelsen anser att den tidsperioden är för omfattande. Det är ett fåtal
arter som faller in under övriga däggdjur. En lämplig period kan vara 1
oktober till 31 januari. Vilket då skulle sammanfalla med den period då
huvudsaklig jaktträning och jakt med hund bedrivs idag.
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44. Skyddsjakt på enskilds initiativ

Naturvårdsverket har i tidigare remissomgång framfört att frågan om rapportering
vid skyddsjakt på enskilds initiativ behöver ägnas ytterligare uppmärksamhet.
Länsstyrelsen anser att Naturvårdsverket bör använda sin föreskriftsrätt i 26 §
jaktförordningen och föreskriva vad som ska rapporteras till Länsstyrelsen i
samband med skyddsjakt på enskilds initiativ.
Naturvårdsverket anger att de på ett tydligt och konsekvent sätt vill ange villkoren
för skyddsjakt på enskilds initiativ, samt att begreppet ”sanitär olägenhet” bör
omformuleras.
Länsstyrelsen är i dessa delar helt enig med Naturvårdsverkets förslag.
45. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 1

Länsstyrelsen anser att det är bra att denna punkt renodlas till att bara innehålla
invasiva eller främmande arter.
46. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 2

Länsstyrelsen anser att det är bra att de arter som inte längre finns i punkt 1,
återfinns i punkt 2. Länsstyrelsen anser även att punkterna 4 och 5 borde kunna
flyttas till punkt 2.
47. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 4

Länsstyrelsen anser att det är ett bra förslag att slå ihop punkt 3 och 4.
48. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 5

Länsstyrelsen anser att den språkliga anpassning till miljöbalken som föreslås är
bra, punkten bör även flyttas till punkt 2.
49. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 6

Länsstyrelsen anser att utökningen med fler arter är bra, samt att även jaktbara
änder borde kunna tillföras samma punkt.
55. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 12

Länsstyrelsen anser att den föreslagna förändringen är bra. Bör framgå av
förordningstext att fällavgift ska betalas för kalv som fälls. Eftersom
föreskriftsrätt för Länsstyrelse tas bort.
57 - 59. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 15, 16 och 17

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag i stora delar om skyddsjakt på
enskilds initiativ gällande grågås, vitkindad gås och kanadagås.
Länsstyrelsen föreslår att slå ihop punkt 15, 16 och 17.
Länsstyrelsen anser dock att skyddsjakt under häckningstid för vitkindad gås ska
ske efter Länsstyrelsens beslut. I Stockholms län visar inventeringar att antalet
vitkindade gäss har minskat kraftigt.
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62. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 20

Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag om skyddsjakt på enskilds
initiativ gällande ringduva.
Länsstyrelsen föreslår som konsekvens av eget förslag på ordinarie jakttid att
skyddsjakt på enskilds initiativ får bedrivas till och med den 30 september.
63. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 21

Länsstyrelsen anser att punkten borde ändras. Det är inte rimligt att punkten ska
gälla alla fågelarter, det kan uppstå situationer med särskilt skyddsvärda arter där
olägenhet för enskild kanske inte står i proportion till värdet av flytt av bo och
ägg.
64 - 65. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 22 - 23

Förutom ändring gällande Skåne och Gotland föreslår Naturvårdsverket ingen
förändring av punkterna eftersom den nyligen har införts. Länsstyrelsen har viss
förståelse för detta resonemang, men det hade varit önskvärt med en viss språklig
förändring för att tydliggöra punkten.
66. Skyddsjakt JF bilaga 4, ny punkt: storskarv

Länsstyrelsen anser att det är ett bra förslag att tillföra denna punkt i bilaga 4. De
justerade jakttiderna i förslaget stämmer väl med Länsstyrelsens tidigare
synpunkter.
När det gäller rapportering av skyddsjakt på enskilds initiativ se kommentarer
under rubrik 44.
67. Skyddsjakt JF bilaga 4, ny punkt: sångsvan och trana

Länsstyrelsen anser att det är ett bra förslag att tillföra denna punkt i bilaga 4.
68. Arter som inte införs i bilaga 4

Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets uppfattning att inte införa gråhäger och
utter i bilaga 4, samt att inte förändra bilaga 4 gällande vildsvin.
69. Förstörelse av bävrars dammbyggnad

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.
I tidigare remiss från Naturvårdsverket har det uttryckts: ” Normalt finns ett
primärdämme som reglerar vattennivån i hyddan och dess ingång. Det är inte
tillåtet utan myndighetsbeslut att riva en sådan dammbyggnad, eftersom det
indirekt, men påtagligt förstör boplatsen och kan orsaka bävrarna onödigt lidande.
Vilken av alla dammbyggnader som reglerar vattennivån och vilka som är av mer
sekundär betydelse för bävrarna kan vara svårt för den enskilde jägaren att
avgöra.” samt att ” Mot bakgrund av de svårigheter som finns med att avgöra om
en damm har betydelse för boplats eller inte omfattar förslaget en förtydligande
skrivning.”
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Länsstyrelsen anser att denna förändring är bra, men det innebär en skärpning av
lagtexten. Det kommer innebära högre krav från länsstyrelsernas sida på sökande
att redogöra för olika delar av bäverns aktiviteter i vattendraget, samt omöjliggöra
en rivning om inte hyddan kan lokaliseras. Det kommer också innebära en ökad
administration för länsstyrelserna, eftersom tillsynsbesök behöver göras i fler
ansökningsärenden.
Beslut har fattats av miljödirektör Göran Åström med vilthandläggare Tobias
Hjortstråle som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef
Sara Sundin deltagit.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia
Miljödepartementet

