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Stockholm 14 februari 2020 

Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, 
paket 1 

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få kommentera remissen och för en rimlig 
remisstid.  
 

Generella synpunkter 

 
Alla regelverk kring jakt måste i första hand utgå ifrån de jagade djurens biologi och välfärd. 
Detta både av etiska skäl och hänsyn till djuren, men det är även viktigt för att allmänheten 
ska acceptera jakt. Som det påpekas i remissen så ska jakt inte ske under djurens parnings- 
eller uppfödningstid och inte heller sent i dräktigheten. Självklart måste också 
försiktighetsprincipen gälla i första hand. I de fall där en arts bevarandestatus inte är helt 
säkerställd måste allmän jakt förbjudas. Utöver detta bör allmän jakt självklart inte tillåtas 
på arter där detta inte vara tillåten på arter för vilka huvudanledningen är att de är möjliga 
att jaga och därmed öka antalet jaktbara arter. Jakt får aldrig bli ett nöje i första hand. 
Jägarnas nyttjande av skog och mark måste också vägas noga mot allmänhetens. De två 
sista punkterna är extra viktiga för allmänhetens syn på jakt och jaktetik.  
 
Vi anser att de ovanstående synpunkterna inte tillgodoses i Naturvårdsverkets förslag då 
det för vissa arter föreslås att jakt tillåts under djurens parnings- och/eller uppväxtperiod, 
arter vars bevarandestatus är mycket tveksam tillåts, att allmän jakt på bland annat ekorre 
och hermelin föreslås samt att länsstyrelsernas möjlighet att reglera jakt i vissa fall.  
 

Specifika synpunkter 

Allmän jakttid hare 
 
Jakt på skogshare måste självklart förbjudas då den inte har gynnsam bevarandestatus. Vi är 
positiva till att dess bevarandestatus ytterligare utreds under 2020, men fram till dess är det 
av yttersta vikt att allmän jakt på skogshare förbjuds. 
 
Gällande fälthare uppges att fältharen kan para sig redan i januari i södra Sverige och att 
den första kullen då föds i februari. Nuvarande bestämmelse för fälthare innebär därmed 
att jakt under parningstid och i vissa fall även uppfödningstid är tillåten (januari-februari). 
Detta behöver ändras. 
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Allmän jakttid, bäver 
 
Det uppges att bäverns parningsperiod är i februari och att den genomsnittliga födseln är 
13 maj. Trots detta tillåts jakt under både februari och fram till mitten av maj. Detta är inte 
acceptabelt och behöver ändras så att bävrarna är fredade kring parningstid och vid tiden 
kring födsel. 
 
Allmän jakttid, grävling 
 
Det uppges att grävlingsungarna dias delvis fram till slutet av augusti, därmed bör jakten 
påbörjas tidigast 1 september.  I övrigt ser vi positivt på att jakttiden har anpassats till 
artens biologi. 
 
Allmän jakttid, vildsvin 
 
Det är av stor vikt att det tydligt framgår att det fortfarande inte är tillåtet att skjuta suggor 
med smågrisar. Detta behöver antingen kommuniceras mycket tydligt eller så måste 
förtydligandet kvarstå.  
 
Allmän jakttid, rödräv 
 
Det uppges att rödrävens parningsperiod är i februari till mars och att ungar föds i april till 
maj samt att ungarna börjar uppträda mer självständiga från ca 2-4 månaders ålder. Trots 
detta börjar den allmänna jakttiden den 1 augusti när det alltså finns risk för att ungarna 
inte är helt självständiga och att jakt tillåts i både februari och mars (dvs. under 
parningstiden). Detta är inte acceptabelt.  
 
Allmän jakttid, skogsmård 
 
Det uppges att ungarna föds i mitten/slutet av mars. Även om vi räknar med att det 
innebär i slutet av mars i de norra länen, så innebär det att jakt tillåts under tiden för 
födseln och medger inga säkerhetsmarginaler.  
 
Allmän jakttid, dovhjort 
 
Vi anser att det bör göras ett väl tilltaget jaktuppehåll på alla dovhjortar (med marginal) 
under brunsttiden.  
 
Allmän och särskild jakttid, kronhjort 
 
Argumentet att det redan finns en viss störning och att älg- och vildsvinsjägare ska kunna 
skjuta kronhjortar som går förbi deras pass är inte acceptabel. Harmonisering får inte bli ett 
argument för en jakttid som inte är fördelaktig för djurens biologi. Speciellt då 
kronhjortarna anses vara störningskänsliga.  
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Allmän jakttid, föreslås införas på ekorre 
 
Det finns inga godtagbara skäl för att jakt på ekorre ska införas och vi avstyrker detta 
förslag kraftigt. Ekorrjakt skulle i stort sett endast bedrivas som nöjesjakt och skulle alltså 
endast tillåtas för att öka antalet jaktbara arter, vilket inte är acceptabla argument. Små, 
kvicka och trädlevande djur ökar också risken för skadeskjutningar (jämför till exempel 
fåglar) och är troligtvis mycket svåra att eftersöka. Förslaget kommer kraftigt att minska 
allmänhetens acceptans för jakt. 
 
Allmän jakttid föreslås införas på hermelin 
 
Vi avstyrker förslaget av samma anledningar som vi avstyrker allmän jakt på ekorre.  
 
Särskild jakttid, älg 
 
Jakt under älgarnas brunstperiod bör inte tillåtas. Ekonomiska skador på skog får inte gå 
före djurvälfärdsintressen.  
 
Trots att ett mål är en ökad regional och lokal förvaltning ska alltså länsstyrelsens möjlighet 
att besluta om uppehåll både på grund av reproduktionsskäl och för att tillgodose 
allmänhetens intresse av friluftsliv tas bort. Vi avstyrker detta och önskar att denna 
möjlighet kvarstår. Det finns ingenting som säger att länsstyrelserna måste besluta om ett 
uppehåll, begränsning i vilka djur som får jagas eller begränsning med hänsyn till övrigt 
friluftsliv. Därmed får det antas att detta endast görs när länsstyrelsen anser att det är 
nödvändigt av djurskydds- eller sociala skäl och detta bör därmed kvarstå. Att vissa 
områden är undantagna för jakt under helgerna ökar möjligheten till användning av skog 
och mark för allmänheten samt ökar acceptansen för jakt. Just älgjakten begränsar kraftigt 
annan användning av skog och mark. Detta kan även begränsa välfärd för andra tamdjur, 
framför allt hundar som inte används vid älgjakt samt hästar som inte får samma möjlighet 
till vistelse till skog och mark.  
 
Licensjakt på säl 
 
Vi avstyrker förslag om ytterligare licensjakt på säl. Fiskbestånden i Östersjön kan framför 
allt öka genom att fisket minskar. Utöver det är det framför allt enskilda sälindivider som 
orsakar skada, vilket borde innebära att skyddsjakt är mer effektivt än licensjakt. Dessutom 
är säljakt en mycket svår jaktform och risken för skadeskjutningar är hög.  
 
Inskränkningar i jakten, tid på dygnet 
 
Vi anser att jakt på dessa djur endast ska få bedrivas under dygnets ljusa timmar. Detta kan 
vara speciellt viktigt för fåglar där art kan vara svårt att bestämma vid jakt under skymning 
eller mörker.  
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Angående skyddsjakt 
 
Vi har inga detaljerade kommentarer på avsnittet gällande skyddsjakt, men vill framföra att 
alternativ till skyddsjakt såsom stängsling, skrämselåtgärder etc. ska vara förstahandsvalet 
och vi menar att utökad möjlighet till skyddsjakt aldrig får genomföras för att ersättning för 
sådana åtgärder ska minska.  
 
Förstörelse av bävrars dammbyggen 
 
Då det uppges att det finns stora risker för bävrarnas välfärd och att det är svårt att avgöra 
när och vilka delar som ska rivas utan risk för djuren, så föreslår vi att detta endast ska få 
göras efter myndighetsbeslut.  
 

 
 
För Djurskyddet Sverige, 

 
 
Åsa Hagelstedt,   Emma Brunberg 
Generalsekreterare  Agr. Dr., Sakkunnig 
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