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Förslag om vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905) 

Regeringskansliet har erhållit åtta förslag som knyter till gällande jaktförordning och som sänts ut på 
remiss fOr synpunkter. Förslagen skiljer sig åt högst väsentligt och Naturhistoriska riksmuseet avger 
här kortfattade synpunkter på de olika förslagen. 

Sammanfattning/Beslut 
Skyddsjakt på grågås (LRF Södermanland) 

NRM har inget att erinra mot att grågås regleras med skyddsjakt, men vill samtidigt påtala vikten av 
att skyddsjaktens omfattning registreras och utvärderas. 

Förslag till ändringar av jakttider på fåglar (Sveriges Ornitologiska Förening) 

Ett omfattande förslag som NRM anser innehåller flera värdefulla synpunkter som tydliggör att 
gällande jakttider bör ses över och anpassas till rådande förhållanden och inte minst följa EU:s 
fågeldirektiv och andra internationella konventioner. Vi är eniga med SOF att jakt i huvudsak ska ske 
fOr konsumtion och att ha fasta jakttider på arter som anses som "skadegörare", t ex nötskrika, 
förefaller inte helt lyckat och bör i istället, vid eventuellt behov, kopplas till normal skyddsjakt. 

Oacceptabel skyddsjakt på svenska soptippar (Sveriges Ornitologiska Förening) 

De uppgifter som presenteras från Norrbottens län förefaller inte alls bra och tydliggör behovet aven 
översyn av möjligheterna att tillämpa skyddsjakt vid soptippar. NRM anser i likhet med SOF att 
skötseln av soptipparna ska inkludera åtgärder som förhindrar att fåglar får tillgång till sopor och att 
skyddsjakt används restriktivt. Omfattningen av jakten bör också registreras och avrapporteras. 
Skyddsjakt bör bara tas till när mga andra lösningar finns att tillgå. 

Begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund (Svenska 
Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige) 

NRM anser att en sådan utredning bör genomföras. 
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Hemställan om ändrade jakttider från och med 2012-07-01 (Svenska Jägareförbundet) 

I detta förslag finns flera förslag som helt skiljer sig från SOF:s förlag ovan och detta tydliggör att en 
översyn behövs. Till exempel skriver Svenska jägareförbundet i sin inledning att de tycker "att 
nyttjandet av särskilda skyddsjaktstider i al1ra möjligaste mån bör undvikas till fönnån för allmänna 
jakttider. Detta för att undvika att viltarterna som en väsentlig del i den biologiska mångfalden 
onödigtvis ska komma att betraktas som skadedjur." Vi noterar att SVJ vill ändra så att mink inte 
längre har skyddsjakt året runt utan att den skulle ha en reglerad jakttid. NRM ställer sig tveksamt till 
detta då det handlar om en invasiv art som i vissa områden orsakar stor skada på annat vilt. 

Framställan om ändring av bilaga 4 jaktförordningen (1987:905) (Länstyreisen Södermanlands 
län) 

Denna skrivelse är ett resultat aven skrivelse från LRF som också ställts direkt till Landsbygds
departementet och som kommenterats ovan. 

Framställan om ändring i bilaga 2 jaktförordningen (1987:905) (Länsstyrelsen Gävleborg) 

NRM har inget att erinra mot den föreslagna ändringen av hur tidpunkten för älgjaktstart beslutas i 
gränsområdena mellan norra och södra Sverige. 

Hemställan om förändring av 28 § Jaktförordningen (Svenska Samernas Riksförbund) 

I denna hemställan önskas en ändring som skulle innebära att skyddsjakt på enskilds initiativ även 
omfattar nationalparker. NRM anser att nationalparker, avsatta för att de har särskilt höga naturvärden, 
också bör åtnjuta ett extra starkt skydd. Eftersom skyddsjakt på myndighets initiativ är tillåten inom 
nationalparker redan idag bedömer vi att ingen förändring bör ske utan att detta säkerställer att 
eventuellt beslut om skyddsjakt är väl underbyggt. 

Beslut i detta ärende har fattats av stf överintendent Lennart Sandberg. Föredragande har varit Thord 
Fransson, och Ulf Johansson har deltagit i beredningen. 

Thord Fransson 
nhetschef 
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