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 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till 
jakttidsöversyn 2019/2020 paket 2 (NV-08122-18)
 Länsstyrelsen i Östergötlands län har beretts möjlighet att yttra sig gällande 
Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn 2019/2020, paket 2. 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. 

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

19. Allmän jakttid, havstrut, gråtrut och fiskmås. 

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till allmän jakt på havstrut. Havstrut har en relativt låg 
populationsstorlek (8 000 par) och uppvisar en minskande häckpopulation i Sverige både på 
lång och kort sikt. Det går inte att utesluta att arten kommer att upptas på den nya rödlistan 
som släpps av ArtDatabanken i april 2020. Där havstrut utgör ett hot mot t.ex. kolonihäckande 
sjöfåglar bör riktad skyddsjakt istället vara en möjlig lösning. 

23. Allmän jakttid, kråka, kaja och skata. 

Länsstyrelsen ställer sig bakom förslaget i stort, dock är kråkan en effektiv boplundrare och 
predator på små däggdjur. Att helt och hållet ta bort möjligheten till att jaga kråka på våren 
kan slå hårt mot lokala populationer av framförallt fältvilt. 

I jordbrukslandskapet arbetar man på vissa håll aktivt med biotopvård för att skapa bättre 
livsmiljöer för fältviltet. Detta arbete gynnar många gånger även nyttoinsekter som 
pollinatörer mm. Att stoppa kråkjakten på våren skulle kunna innebära att färre jordbrukare 
lägger tid och pengar på dessa åtgärder, eftersom nyttan med detta begränsas av ett högre 
predationstryck av kråka. 
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Ett förslag skulle kunna vara att införa kråkan i bilaga 4 med samma förutsättningar som idag 
finns för årsunge av räv och grävling. Alltså att kråka får skyddsjagas på enskilds initiativ för 
att tillgodose viltvården. 

25. Allmän jakttid, enkelbeckasin

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till förslaget om att införa allmän jakt på enkelbeckasin. 
Arten uppvisar en minskande häckpopulation i Sverige på lång sikt. På kort sikt är trenden mer 
oklar, men arten är erkänt svårinventerad. Jakt på enkelbeckasin förefaller otidsenlig och kan 
medföra risk för sammanblandning med andra snarlika arter som ej är jaktbara. Vidare torde 
beckasiner vara av ringa betydelse som jaktbart byte. 

28. Skyddsjakt JF bilaga 4, punkt 13 och 14, Sädgås 

Länsstyrelsen tillstyrker föreslagen ändring om att skyddsjakt på eget initiativ endast ska gälla 
vid fält med växande morötter. Länsstyrelsen ställer sig dock tveksam till skyddsjakt under 
hela året i allmänhet och under våren i synnerhet. Skyddsjakt på eget initiativ på fält med 
växande morötter bör vara tillåtet under den period då morotsskörden riskerar att ta menlig 
skada av betande gäss. Länsstyrelsen bedömer att den gällande perioden 1 september-30 
oktober bör lämnas oförändrad.

De som medverkat i yttrandet
Beslut om yttrande har fattats av enhetschef Helen Loor med vilthandläggare Fredrik Näsman 
som föredragande, yttrandet har skett i samråd med naturvårdshandläggare Adam Bergner. 

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.
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