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Angående remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar,
paket 2
Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få kommentera remissen och för en rimlig
remisstid.
Generella synpunkter
Allt 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 flytt- och
häckningstid. Självklart måste också försiktighetsprincipen gälla i första hand, jakttiderna
måste vara klart avskiljda från häcknings-, uppfödnings- och vårflyttider med god
säkerhetsmarginal. 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.
Specifika synpunkter
Allmän jakttid sädgås
Vi tillstyrker förslaget
Allmän jakttid, grågås
Förslaget innebär en tidigareläggning av jaktstart för ett stort antal län och vi saknar helt en
beskrivning av hur detta kan påverka gässens välfärd.
Allmän jakttid, kanadagås
Vi avslår en tidigareläggning av jaktstarten. I utredningen uppges att tidpunkten för vårflytt
är från och med februari och vi anser att det är oacceptabelt att jaktslutet läggs helt utan
säkerhetsmarginal till vårflyttens start.
Allmän jakttid, gräsand, kricka och bläsand
Vi avslår tidpunkten för jaktstart. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i andra
tredjedelen av augusti och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt utan
säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
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Allmän jakttid, snatterand
Vi avslår införandet av allmän jakt på snatterand. Populationen är fortfarande liten och
försiktighetsprincipen bör gälla. I utredningen beskrivs inte att snatteranden bidrar till
allvarlig skada och vi anser inte att nya arter ska jagas av enda anledning att det är möjligt.
Vår främsta invändning är dock jakttiden. Vi är eniga i att en eventuell jakt absolut måste
avslutas vid årsskiftet, däremot anser vi att starten på jakten är alltför tidig. I utredningen
uppges att uppfödningen avslutas i andra tredjedelen av augusti och vi anser att det är
oacceptabelt att jaktstarten läggs helt utan säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
Allmän jakttid, knipa och storskrake
Vi avslår tidpunkten för jaktstart. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i andra
tredjedelen av augusti och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt utan
säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
Allmän jakttid, alfågel och sjöorre
Vi tillstyrker förslaget att ta bort allmän jakttid för alfågel.
Allmän jakttid, vigg
Vi avslår tidpunkten för jaktstart. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i andra
tredjedelen av augusti och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt utan
säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut. Detta är särskilt viktigt då det enligt
utredningen är oklart när tidpunkterna för häcknings- och uppfödningsperioden är.
Allmän jakttid, ejder och småskrake
Vi tillstyrker förslaget.
Allmän jakttid, dalripa och fjällripa
Vi är mycket kritiska till att det alls bör bedrivas jakt på arter som anses hotade i Europa,
även om de är livskraftiga i Sverige. Den svenska populationen är då än mer viktig. Utöver
det är jaktstarten för tidig. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i andra
tredjedelen av augusti och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt utan
säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
Särskild jakttid, tjäder, orre och järpe
Jakt på dessa arter bör vara ytterst försiktig då de är minskande i antal på kort och lång sikt.
Jaktstarten för tjäder för senareläggas. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i
andra tredjedelen av augusti och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt
utan säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
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Allmän jakttid, rapphöna
Vi anser att det är anmärkningsvärt att rapphönsen ska få jagas trots att arten inte är
livskraftig och ställer oss tveksamma till att utsättningen bidrar så pass mycket till artens
populationsstorlek. Vi avstyrker därmed självklart en förlängd jakttid.
Allmän jakttid, morkulla
Tidpunkten för jaktstart bör senareläggas. I utredningen uppges att uppfödningen avslutas i
första tredjedelen av september och vi anser att det är oacceptabelt att jaktstarten läggs helt
utan säkerhetsmarginal till uppfödningstidens slut.
Allmän jakttid, havstrut, gråtrut och fiskmås
Vi tillstyrker att den allmänna jakttiden för gråtrut avskaffas. Däremot bör jaktstarten för
havstrut och fiskmås senareläggas så att det finns större säkerhetsmarginal till
uppfödningstidens slut.
Allmän jakttid, ringduva
Vi avslår förslaget. Det är oacceptabelt att arten ska jagas under häcknings- och
uppfödningstid.
Allmän jakttid, björktrast
Vi är positiva till att jaktslutet senareläggs, men anser fortfarande att det är oacceptabelt att
jaktstart och jaktslut läggs utan säkerhetsmarginal till uppfödnings- och flyttid.
Allmän jakttid, nötskrika
Vi är positiva till förändringen, men anser fortfarande att det helt saknas säkerhetsmarginal
från uppfödningstiden till jaktstart. Detta är inte acceptabelt.
Allmän jakttid, kråka, kaja och skata
Vi är positiva till förändringen, men anser fortfarande att det helt saknas säkerhetsmarginal
från uppfödningstiden till jaktstart. Detta är inte acceptabelt.
Allmän jakttid, råka
Vi är positiva till förändringen i jaktslut, men anser att det helt saknas säkerhetsmarginal
från uppfödningstiden till jaktstart. Detta är inte acceptabelt.
Allmän jakttid, enkelbeckasin
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Vad vi förstår så flyttar en del dubbelbeckasiner även under oktober, därav bör jaktstart på
enkelbeckasinen senareläggas för att helt undvika att dubbelbeckasinen oavsiktligen jagas.
Allmänt om skyddsjakt
Djurskyddet Sverige anser att det måste säkerställas att skyddsjakt är en sista åtgärd efter att
alla andra möjligheter testats. Därav anser vi att det är av allra största vikt att det inte
förekommer skyddsjakt på enskilds initiativ av hotade arter, så som till exempel sädgås.
Dessa ska endast få jagas efter ansökan till länsstyrelsen.

För Djurskyddet Sverige,
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