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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till 
jakttidsöversyn 2019/2020 paket 1 (NV-08122-18) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har beretts möjlighet att yttra sig gällande Naturvårdsverkets 
förslag till jakttidsöversyn 2019/2020, paket 1. Länsstyrelsens synpunkter på förslaget framgår 
nedan. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser att det finns ett behov av att se över jakttiderna i jaktförordningen, och anser 
att förändringarna i förslaget i stort är bra och väl genomtänkta. De ändringar som framgår i 
förslaget skulle öka den enskilda brukarens möjligheter att själv påverka viltstammarna och 
deras påverkan på framförallt jordbruksgrödor. Att skapa en mer likställd jakttidtabell för 
klövviltet i såväl tid på året som tid på dygnet ökar möjligheten till en effektiv 
flerartsförvaltning, då man kan öka det jaktliga uttaget vid varje enskilt jakttillfälle. Förlängda 
jakttider och nya arter i bilaga 4 till jaktförordningen bör på sikt kunna minska den idag höga 
skadenivån i jord- och skogsbruk, samt behovet till skyddsjakt. Därmed bör även 
Länsstyrelsens administration kring dessa frågor minska.

Länsstyrelsen vill lämna följande synpunkter på förslaget
Länsstyrelsen synpunkter rubriceras med samma nummer som i remissutgåvan och följer 
nedan. 

7. Allmän jakttid, skogsmård 

Länsstyrelsen anser att förslaget är bra, då man idag främst jagar mård i viltvårdande syfte bör 
jakttiden vara så lång som möjligt med hänsyn till artens biologi och inte påverkas av när viltet 
som resurs är mest ekonomiskt värdefullt. 

8. Allmän jakttid, grävling. 

Länsstyrelsen anser att förslaget är bra, 15 dagars kortare jakttid i slutet på säsongen bör ej 
vara av sådan betydelse för viltvården att det överskuggar risken för lidande som orsakas om 
ett lakterande hondjur skjuts bort från sina ungar.  
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9. Allmän jakttid, vildsvin. 

Länsstyrelsen anser att ett tidigare jaktuppehåll för vuxna vildsvin är bra, det stämmer bättre 
överens med när sugorna föder sina kultingar. 

Länsstyrelsen anser även att förslaget om att ta bort skrivelsen ”sugga som åtföljs av 
smågrisar” är bra. Detta minskar risken för personliga tolkningar av vad som menas med 
begreppet, och i praktiken innebär förslaget inte någon skillnad i vad som är lovligt att fälla.  

10. Allmän jakttid, dovhjort. 

Länsstyrelsen anser att föreslagna ändringar i stort är bra och på vissa håll i landet nödvändiga 
för att hålla dovviltspopulationen på en rimlig nivå, förslaget bör även på sikt minska behovet 
av skyddsjakt.

Hind och kalv är redan idag lovligt under brunstuppehållet i Östergötland så på den delen av 
förslaget lämnar vi ingen synpunkt. 

Att tillåta jakt på hind och kalv i mars månad anser Länsstyrelsen är bra, lokalt kan dovviltet 
uppträda i mycket höga tätheter och orsaka stora ekonomiska förluster för jordbruket, samt 
orsaka stora problem för trafiken i form av viltolyckor. En längre jakttid skulle öka möjligheten 
för jordbrukare och markägare intill större vägar att påverka viltpopulationen på marken och 
minska skadebilden för jordbruket och i trafiken. 

Länsstyrelsen anser att jakt på dovkalv i september kan vara positivt då en ökad kalvandel i 
avskjutningen bör höja medelåldern och på så vis även kvaliteten på stammen. En fråga som 
bör utredas vidare är dock huruvida allmän jakttid på dovkalv i september skulle påverka 
effekten av den skyddsjakt man som jordbrukare redan har möjlighet till. 

11. Allmän och särskild jakttid, kronhjort.   

I stort är föreslagna ändringar bra och bör öka möjligheten för den enskilde brukaren att 
påverka tätheten av kronhjort på marken, samt begränsa de skador som kronhjort orsakar på 
jord och skogsbruk. I längden bör detta minska såväl skador orsakade av kronhjort som 
behovet av skyddsjakt.

Inom skötselområden

Att tillåta jakt på handjur inom skötselområden från 1 oktober anser Länsstyrelsen är bra. I 
södra Sverige jagar man från 1 okt övrigt förekommande klövvilt med drivande och stötande 
hundar som även jagar kronhjort, om det inte finns några biologiska hinder bör man även 
kunna fälla handjur av kronhjort om tillfälle ges. 

Med tanke på rådande skadebild i områden med täta populationer av kronhjort anser 
Länsstyrelsen att förslaget om att tillåta jakt på hind och kalv i februari är bra. 

Utanför skötselområden

Att tillåta jakt på årskalv under hela jakttiden, även utanför skötselområden anser 
Länsstyrelsen är bra. Däremot bör man även i fortsättningen endast få möjlighet att fälla vuxna 
djur inom skötselområden. Om jakt på hind tillåts utanför registrerade områden kan viljan att 
ingå i skötselområden minska.  
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12. Allmän jakttid, rådjur. 

Länsstyrelsen har ingen åsikt gällande de förändringar som endast påverkar norra Sverige. 
Länsstyrelsen anser att det lokalt kan finnas behov av förlängd jakttid på get och kid för 
populationsreglerande jakt, samt för att minska skador för skogsbruket och i trafiken. 

14. Allmän jakttid, ekorre. 

Länsstyrelsen ser varken för eller nackdelar med förslaget. 

15. Allmän jakttid, hermelin. 

Länsstyrelsen anser att förslaget är bra då man som markägare i största möjliga mån bör ha 
möjlighet att påverka predationstrycket på sin mark. 

16. Särskild jakttid, älg 

Länsstyrelsen anser att förslaget med fast datum för jaktstart är bra, det ökar tydligheten för 
såväl allmänheten som jägarkåren. Möjligheten till en effektiv flerartsförvaltning ökar också 
om man redan från 1 oktober har möjlighet att fälla samtliga klövvilt under samma jakttillfälle. 
Störningen borde inte öka nämnvärt då man redan får träna hundar på älg och de hundar som 
i stor utsträckning används vid jakt på övrigt klövvilt även jagar älg. Om man som jägare eller 
markägare anser att jakten på älg bör skjutas upp till senare på hösten p.g.a. olika anledningar 
kan man lösa detta genom lokala överenskommelser. 

16.3. Länsstyrelsens möjlighet att till beslut om jakt på vuxen älg av visst kön. 

Länsstyrelsen anser att möjligheten att könskvotera licenstilldelningen bör kvarstå. I ÄFO med 
en skev könsfördelning bör licenstilldelningen vara kvoterad för att stödja ÄFO och ÄSO i 
arbetet med förvaltningen. 

19.29. Länsstyrelsen anser att man även här bör stryka ”efter vilt” av språkliga skäl. 

19.32. Länsstyrelsen anser att man bör stryka ” efter annat vilt” av språkliga skäl. 

31.2. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 12 

Länsstyrelsen anser att förslagets tanke är bra, och att detta ökar jordbrukarens möjlighet att 
minska betestrycket på sina grödor. Länsstyrelsen anser dock att möjligheten till skyddsjakt på 
eget initiativ bör vara begränsad till fastigheter som är anslutna i ÄSO. Om förslaget antas i sin 
helhet kan motivet till att ingå i ÄSO minska. 

36. Skyddsjakt JF bilaga 4, ny punkt: storskarv

Länsstyrelsen ser positivt på förslaget.

37.2. Skyddsjakt JF bilaga 4, sångsvan och trana. 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget i stort, då det ökar jordbrukarens möjlighet att 
påverka skadesituationen på sin mark. Risken för allvarlig skada ökar i proportion till antalet 
tranor som uppehåller sig på fältet, Länsstyrelsen anser att det föreslagna antalet om minst 10 
tranor är lågt ställda. 

Vidare anser Länsstyrelsen att perioden på våren bör undantas från Bilaga 4. På våren är 
flockar med tranor sällan långvarigt stationära. Det innebär att det med hjälp av skyddsjakt är 
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svårare att skapa en skrämmande effekt hos dessa flockar. Skyddsjakt under våren bör även 
fortsättningsvis hanteras av Länsstyrelsen i det enskilda fallet.

42.Omstruktureringsförslag

Länsstyrelsen anser att alternativ 3 är det mest intressanta, det skapar en tydlig och lättläst 
regelsamling för varje specifik art. 

Om alternativ 3 innebär ett allt för omfattande arbete, anser Länsstyrelsen att alternativ 2 bör 
användas. Även här skapar men en mer lättnavigerad samling av gällande regler.

De som medverkat i yttrandet
Beslut om yttrande har fattats av vilthandläggare Mia Kjällander med vilthandläggare Fredrik 
Näsman som föredragande, yttrandet har skett i samråd med naturvårdshandläggare Adam 
Bergner och länsveterinär Pernilla Stridh. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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