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Yttrande över preliminära förslag till jakttidsändringar, 
paket 2, NV-08122-18, 
Länsstyrelsen i Hallands län har givits möjlighet att lämna yttrande till denna remiss. Nedan 
följer Länsstyrelsens allmänna synpunkter samt ett urval av detaljerande kommentarer.

Allmänna synpunkter på naturvårdsverkets förslag
Länsstyrelsen anser det angeläget att en översyn görs av jakttider och uppskattar att 
naturvårdsverket initierar denna process. Att detta ska göras var 6:e år är bekymmersamt då 
uppgifter om arternas status till stor del är beroende av Artdatabankens sammanställning och 
rapportering. Artdatabankens rapportering sker vart 5:e år. Detta innebär då att översynen av 
jakttider endast vid var 6:e tillfälle, eller vart 36:e år(!), använder uppdaterad information. 
Länsstyrelsen föreslå att översynen av jakttider samordnas med Artdatabankens rapportering.

I 3 § Jaktlagen framgår att utgångsläget är att allt vilt är fredat. I ljuset av detta bör det finnas 
motiv för att jakt ska tillåtas. I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning används ett 
omvänt resonemang som innebär att allt vilt ska kunna jagas om det inte finns hinder för detta. 
Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att förslag till en förordning författas i annan anda än 
lagen. Det finns idag en bred acceptans för jakt hos allmänheten som till stor del vilar på att 
jakten upprätthåller god etik och är till gagn för både enskilda och allmänna intressen. 
Omotiverad jakt efter arter eller jakt som sker under känslig tid på året riskerar att minska 
allmänhetens acceptans för jakt.

Länsstyrelsen anser inte att det ska införas jakttid efter enkelbeckasin. I Strategi för svensk 
viltförvaltning motiveras brukandet av arter med anledning av en resurs i form av viltkött samt 
förebygga skador. Enkelbeckasinen bidrar till ingendera. En enkelbeckasin väger ca 100 gram, 
vilken är den samma som för en koltrast, och är närmast att betrakta som en småfågel. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att allmänhetens acceptans för jakt på småfåglar är mycket liten 
och att en sådan jakt menligt skulle skada förtroendet för svensk viltförvaltning. 

Av motsvarande argument som ovan anförts om enkelbeckasin bör allmän jakt efter björktrast 
strykas. Jakt efter kramsfågel är förlegat. Det kan även framföras att björktrasten genom sin 
aggressivitet mot predatorer gynnar andra fågelarters häckningsframgång. Det är därför svårt att 
argumentera för att begränsa artens storlek. I de fall björktrasten gör skada på gård eller i en 
trädgård finns det möjlighet att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ.

I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning finns även uppdraget att regionalisera 
viltförvaltningen och syftet har varit att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som 
möjligt. Jakttider ska även styras av förutsättningar i arternas biologi samt geografisk 
utbredning. I Naturvårdsverkets förslag till jakttider finns en strävan efter nationell likriktning 
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som saknar grund. Mot denna bakgrund föreslår Naturvårdsverket till exempel en lång jakttid 
efter järpe i Hallands län. Länsstyrelsen anser istället att möjligheten att kunna reglera jakttider 
lokalt- och regionalt ska stärkas. Länsstyrelsen föreslår därför att jaktförbud eller ändrade 
jakttider ska kunna fattas av Länsstyrelsen. 

I Halland finns endast lokala förekomster av järpe, orre och tjäder. Arterna är stannfåglar och 
dess spridning bedöms som begränsad. Enligt fågeldirektivets artikel 7 ska hänsyn vid jakt tas 
till geografiska spridning. Järpe är att betrakta såsom extremt sällsynt och orre och tjäder är idag 
sällsynta. Länsstyrelsen anser därför inte att en generaliserad bild av nationell populationsstatus 
överensstämmer regional förekomst. Allmän jakttid innebär att jakten bedrivs under angiven tid 
utan särskilt tillstånd och utan antalsbegränsning. Länsstyrelsen anser att allmän jakt efter järpe, 
orre och tjäder av ovanstående anledning inte ska tillämpas i Hallands län. 

När allmän jakt föreslås för en ny art är det svårt att i förhand avgöra hur den ökade 
jaktdödligheten kommer att påverka beståndet. Hur omfattande eller populär en jakt blir avgörs 
av flera faktorer. Naturvårdsverket förslår att införa allmän jakt efter arten snatterand med 
anledning av att dess bestånd ökat de senaste åren. Det totala beståndet bedöms ändå som lågt, 
3 000 par. Arten uppehåller sig främst i grunda insjöar och i våtmarker. Det är även i denna 
miljö som sjöfågeljakten i huvudsak sker. Mot denna bakgrund kommer snatteränder att 
exponeras för en omfattande jakt, som även sker efter andra arter. Länsstyrelsen anser att det 
nationella beståndet av snatterand bör betraktas som för lågt för att en oreglerad allmän jakt ska 
tillåtas. 

Sverige saknar idag, med någon större noggrannhet, kunskap om hur många individer av 
enskilda fågelarter eller mindre däggdjursarter som fälls under allmän jakt. Jägareförbundets 
sammanställning av frivillig rapportering från jägare kan översiktligt beskriva långsiktiga 
trender. När en art brukas genom allmän jakt borde det åligga brukaren att ansvara för att 
rapportera sin jakt, alternativt bidra till att tillräckliga inventeringar genomförs. Så länge 
kunskap saknas bör allmän jakt enligt försiktighetsprincipen inte bedrivas efter arter med låga 
bestånd. 

Rapphöna är en naturligt förekommande art i Halland som under ett halvt sekel minskat kraftigt 
på grund av habitatförstöring och insekticider. En oreglerad utsättning av odlade rapphöns 
förekommer lokalt. När odlade och naturligt förekommande rapphönor beblandas blir 
populationsutvecklingen komplex och där överlevnaden för utsatta rapphöns bedöms som 
mycket låg även utan jakt. Med naturvårdsverkets förslag om en utökad jakttid för rapphöna 
förväntas intresset för utsättning av att öka. Denna utveckling bör betraktas som negativ för ett 
ursprungligt bestånd. Enligt jaktlagen § 4 ska viltet vårdas i syfte att bevara de viltarter som 
tillhör landets viltbestånd. En särskild utredning pågår förnärvarande om uppfödning och 
utsättning av fågel. I Artdatabankens rödlista anges rapphönan som nära hotad. Med anledning 
av ovanstående anser Länsstyrelsen att rapphöna bör fredas från jakt. 

Fasan är en introducerad art som uppfyller de villkor som finns för att betraktas som en 
främmande art i Sverige. Därmed bör inte någon tidsbegränsad allmän jakt tillämpas utan 
skyddsjakt på enskilds initiativ. Fasan bör därmed listas i Bilaga 4, punkt 1.
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Länsstyrelsen anser att jakttiden för morkulla bör vara oförändrad. Naturvårdsverkets motiv till 
ändring av jakttiden syfta till en nationell likriktning utan hänsyn till regionala förutsättningar. 
Länsstyrelsen förordar att mer kunskap tas fram för en regionaliserad förvaltning.

Ringduvan har en utdragen häcknings-och uppfödningsperiod. Länsstyrelsen anser att det inte 
finns anledning till ändring av nu gällande bestämmelser i jaktförordningen, framför allt då 
ringduva som uppträder i flock, d.v.s. icke häckande, och som orsakar skada i yrkesmässiga 
odlingar får jagas i sådana odlingar från 1 mars till den 31 augusti. I Fågeldirektivet anges i 
Artikel 7, punkt 4 att medlemsstater ska särskilt se till att de arter på vilka jaktlagstiftning 
tillämpas inte jagas under uppfödningssäsongen eller under häckningens olika stadier. 

Svensk viltförvaltning står idag inför kraftigt ökade problem med viltskador och viltolyckor. 
Sammantaget medför dessa skador höga kostnader för både samhället och enskilda. 
Myndigheterna borde därför fokusera på att finna lösningar som minskar dessa problem. Då 
ökningen av mängden viltskador tydligt kan kopplas till ett ökat bestånd av en viltart kan en del 
av lösningen vara att se över jakttiderna för de skadegörande arterna och att onödiga hinder som 
försvårar denna jakt undanröjs.

Vitkindad gås är en art som ökat mycket kraftigt och bidrar till stora skador inom främst 
jordbruket. Att arten är fredad innebär att myndigheten årligen utbetalar stora belopp för 
uppkomna skador på grödor. För att minska mängden skador är det därför angeläget att skapa 
möjlighet för både en allmän jakttid och därutöver skyddsjakt på enskilds initiativ. Arten är 
upptagen i Fågeldirektivets Bilaga 1, vilket motsvara ett strikt skydd. Det innebär att allmän jakt 
inte är möjlig inom EU. Länsstyrelsen har inte utrett den juridiska möjligheten för skyddsjakt på 
enskilds initiativ, enligt Bilaga 4 i Jaktförordningen, men är tveksam till om nu gällande 
bestämmelser eller remissens förslag uppfyller de krav som ställs i direktivets artikel 9. 
Länsstyrelsen uppmanar därför Naturvårdsverket att se över de juridiska förutsättningarna för 
förslaget eller utforma ett nytt förslag.

Kommentarer:

Preliminära förslag allmän jakt
Länsstyrelsen stödjer följande förslag;
Sädgås, JF Bilaga 1, punkt 11

Bläsgås, JF Bilaga 1, punkt 12

Grågås, JF Bilaga 1, punkt 13

Kanadagås, JF Bilaga 1, punkt 14

Gräsand, kricka och bläsand, JF Bilaga 1, punkt 15

Knipa och storskrake, JF Bilaga 1, punkt 16

Alfågel och sjöorre, JF Bilaga 1, punkt 17
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Vigg, JF Bilaga 1, punkt 18

Ejder, JF Bilaga 1, punkt 19

Småskrake, JF Bilaga 1, punkt 20

Havstrut, gråtrut och fiskmås, Bilaga 1, punkt 27

Nötskrika, Bilaga 1, punkt 30

Kråka, kaja och skata, Bilaga 1, punkt 31

Råka, Bilaga 1, punkt 32

Länsstyrelsen stödjer inte följande förslag
Snatterand, JF Bilaga 1, ny

Järpe, orre och tjäder, JF Bilaga 1, punkt 22

Orrtupp och tjädertupp, JF Bilaga 1, punkt 23

Rapphöna, JF Bilaga 1, punkt 24

Fasan, JF Bilaga 1, punkt 25 JF Bilaga 1

Morkulla, Bilaga 1, punkt 26

Ringduva, Bilaga 1, punkt 28

Björktrast, Bilaga 1, punkt 29

Enkelbeckasin, Bilaga 1, punkt, ny

Preliminära förslag skyddsjakt på enskilds initiativ
Länsstyrelsen tillstyrker samtliga förslag.

I detta ärende har naturvårdshandläggare varit föredragande och biträdande 
Naturvårdsdirektör  beslutat.

Detta beslut har signerats och godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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