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Inledning
Naturvårdsverket genomför en översyn av jakttiderna vart sjätte år. Aktuell översyn 
presenteras i två rapporter varav detta yttrande gäller del två. Länsstyrelsen tillstyrker i 
huvudsak Naturvårdsverkets förslag till jakttidsförändringar.

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen anser liksom i tidigare yttrandet för del 1 av jakttidsremissen att det är 
rimligt att det finns allmän jakttid på viltarter där syftet är konsumtion och annat 
tillvaratagande, eller för att minska skador på gröda, egendom och annat. Under den 
förutsättningen delar också Länsstyrelsen uppfattningen att en av grunderna för 
jakttiderna  ska vara att så många arter som möjligt är föremål för allmän jakttid. 
Länsstyrelsen delar däremot inte uppfattningen att det ska finnas allmän jakttid också på 
andra djurarter där tillvaratagande eller att förebygga skador inte är syftet.
Länsstyrelsen anser att jakttiderna i möjligaste mån inte ska tillåta att vilt jagas under 
parnings- och uppfödningstider samt att allmän jakttid inte är lämplig för rödlistade 
arter. 
Förlängning av jakttiden på arter som ökar, exempelvis grågås, kan vara lämpligt för att 
få ner skadorna.

Det är mycket viktigt att förutsättningarna för skyddsjakt med stöd av 
undantagsreglerna i EU:s naturvårdsdirektiv lyfts fram och tydliggörs när det gäller 
skyddsjakt på enskilds initiativ inklusive kommuner. Det är också viktigt att resultat 
från skyddsjakt på enskilds initiativ rapporteras in, dels för att kunskap måste finnas ur 
ett förvaltningsperspektiv om hur omfattande skyddsjakten är på olika arter, dels för att 
rapportering kan krävas till EU.
Jakt bör kunna bedrivas så att invasiva arter ska kunna bekämpas i ett tidigt stadium alla 
tider på året. 

Specifika synpunkter
Sädgås Länsstyrelsen tillstyrker att allmän jakt på sädgås avskaffas med grund i 
populationsutvecklingen för underarten taigasädgås, samt att skyddsjakt enligt bilaga 4 
begränsas till fält med den kostnadsdyra grödan morot.
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Bläsgås Länsstyrelsen anser att det är bra att allmän jakttid på arten begränsas 
geografiskt på grund av risken för förväxling med fjällgås i Västsverige.
Kanadagåsen klassas av Artdatabanken som en högriskart med stor invasiv potential 
och stor negativ effekt på biologisk mångfald. Den allmänna jakttiden på arten bör 
därför utökas ytterligare för att minska stammens omfattning och utbredning.
Alfågel Med grund i att arten klassas som hotad, den arktiska populationens utveckling 
och att arten inte ska få jagas enligt AEWA, så delar enheten Naturvårdsverkets förslag 
att den allmänna jakten på arten avskaffas.
Ejdern har minskat starkt i Sverige och klassas som hotad, och minskar även i EU. Det 
medför att enheten  anser att förslaget på avskaffande av den allmänna jakten på ejder är 
bra.
Dalripa  Den svenska häckfågeltaxeringen anger entydigt en långsiktig och kraftig 
minskning av dalripa och arten är klassad som hotad inom EU. Extra tydlig är 
minskningen nedanför fjällområdet, på lågfjäll och i skogslandet. Trots den årliga 
ripinventeringens annorlunda utfall anser Länsstyrelsen att försiktighetsprincipen ska 
gälla för arten, som dessutom är en mycket viktig bytesart för bland annat den hotade 
jaktfalken. Som Naturvårdsverket också skriver kan jakt under senare delen av säsongen 
som sker på fåglar som överlevt vintern, påverka en population i större utsträckning än 
den jakt som sker tidigare på säsongen. En studie i Norge som utfördes mellan 1996 och 
1999 visade på att jakten på dalripa borde ligga på högst 15 % av augustipopulationen 
och att jakten borde sluta tidigt i november eller att man bör minska kvoterna senare på 
säsongen för att minska jaktens påverkan på dödligheten. Länsstyrelsen anser därför 
sammantaget att jakttiden inte ska utökas på dalripa utan snarare förkortas. Det är ett 
också skäl för att inte heller jakten på fjällripa ska förlängas, det är dessutom en fördel 
om jakttiderna är lika för de två arterna. 
Det är även viktigt att se till så att jakten bedrivs utan att den försvårar eller att den 
riskerar att orsaka skada för rennäringen
Havstrut och gråtrut jagas under allmän jakttid, trots att båda arterna uppvisar en 
långsiktig minskning i Sverige. Fällda fåglar lär inte tas tillvara för vidare användning 
och någon skada som befogar allmän jakt i förebyggande syfte kan knappast finnas.  
Både arterna får också skyddsjagas enligt bilaga 4 i jaktförordningen. Gråtruten är 
rödlistad och Naturvårdsverket föreslår nu att den allmänna jakten avskaffas för arten. 
Länsstyrelsen delar den bedömningen men anser också att den allmänna jakten ska 
avskaffas på havstrut. 
Björktrast Länsstyrelsen anser att allmän jakttid på björktrast ska avskaffas då det 
saknas skäl för en sådan. Skyddsjakt är möjlig enligt bilaga 4 i jaktförordningen.
Vitkindad gås Länsstyrelsen delar uppfattningen att skyddsjakt ska vara möjlig på arten 
i hela Sverige, och att olägenhet för människans hälsa kan vara ett skäl för skyddsjakt.
Att förlänga jakten på kricka, knipa och bläsand som i dagsläget har en minskande 
trend, kan orsaka större nedgångar av deras populationer. Arter som har en negativ trend 
skulle förmodligen gynnas långsiktigt om antalet jaktdagar istället begränsades. Av 
försiktighetsskäl bör därför inte utökning av jakten på dessa arter ske. 
Allmän jakt bör inte återinföras  på enkelbeckasin då arten tidigare har minskat mycket 
och populationen fortfarande befinner sig på en låg nivå. Dessutom lär en enkelbeckasin 






