Rovdjurens röst/ Skrivelser och yttranden av Rovdjursföreningen

Naturvårdsverkets översyn av jakttider
gynnar ensidigt jaktintresset
Rovdjursföreningen är i sitt
remissvar starkt kritisk till förslaget, där naturvårdsperspektivet
fått stryka på foten. Bl.a. föreslås
jakt på hermelin trots avsaknad
av kunskaper om arten.

I

mitten av december 2019 skickade Naturvårdsverket ut en remiss på 143 sidor avseende förslag till nya jakttider för
däggdjur, olika skyddsjakter och jaktträning med hund. Naturvårdsverket har inför
översynen klargjort, att utgångspunkten
är att jakt ska främjas och så många arter
som möjligt ska vara föremål för allmän
jakttid. Svenska Rovdjursföreningen (SRF)
har den 17 februari lämnat ett yttrande
(omfattande 26 sidor) på den första delen
och här följer en kort sammanställning av
punkter ur innehållet.
• SRF konstaterar att Naturvårdsverket
använder ordet ”utöka” mer än 40 gånger
i förslagen där orden jakt, jakttider, populationsreglerande jakt, skyddsjakt och
områden används. Syftet med förslaget är
uppenbarligen att underlätta för jägare att
få jaga så mycket som möjligt och riskera att
så litet som möjligt komma i konflikt med
restriktioner – därför har man tagit bort
så mycket som möjligt av restriktionerna.
• SRF konstaterar att kunskapen om antalet levande däggdjur i landet är begränsad. Kunskapen är god för fjällräven och de
stora rovdjuren, som omfattas av statligt finansierade inventeringar. I övrigt finns inga
övervakningsprogram, dvs inventeringar av
populationernas storlek. Regionalt finns
inventeringar av en del klövdjur men det
finns över huvud taget inga kunskaper om
de djur som man återigen vill jaga; hermelin och ekorre.
• SRF menar att de nu föreslagna utökade jakttiderna, där man också föreslår
utökad tid för jaktträning med hund före
jaktstarten också innebär ökad störning
även för djur som inte jagas. SRF avvisar
utökade tider för jaktträning och allmän
jakt.
Jaktlagstiftningen säger ”att viltet inte får
utsättas för onödiga påfrestningar” vilket
rimmar illa med den utökade hundträningen utanför jakttiderna.
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• SRF konstaterar att Naturvårdsverket
beskriver det rörliga friluftslivet som en
störning av jakten, vilket ur allemansrättens synvinkel är anmärkningsvärt. I Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider
finns inget hänsynstagande till andra människors intressen att nyttja naturen, bl.a.
bärplockare, fågelskådare, svampplockare,
motionärer eller människor som bara vill
njuta av att uppleva naturen med dess växtoch djurliv.
• SRF efterfrågar också en fungerande
jakttillsyn och likaså en konsekvensutredning som omfattar en samlad bedömning
och analys av hela Naturvårdsverkets förslag. De utökade jakttider under året, under dygnet och jakt och jaktträning i nya
områden som påverkar andra aktiviteter
beskrivs inte utan negligeras fullständigt i
Naturvårdsverkets förslag.
• SRF avvisar bestämt att allmän jakt
införs på hermelin, säl och ekorre.
• SRF avvisar Naturvårdsverkets förslag
att ta bort länsstyrelsernas möjlighet att
begränsa älgjakten. SRF anser också att
älgjakten ska koncentreras till hösten, utanför brunsttiden och inte fortgå efter den
10 januari.
• SRF avvisar Naturvårdsverkets förslag
att änder och gäss får jagas fr.o.m. en timme
före solens uppgång t.o.m. en timme efter
solens nedgång, pga att förväxlingsrisken
med fredade arter är stor i dåligt ljus.
• SRF avvisar Naturvårdsverkets förslag
att stopptiden vid björnjakt utökas med
tre timmar. Säkra eftersök på skadskjuten
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Tider för jakthundträning
Ej jakt med hund som förföljer arten

björn ska ske i dagsljus och inte i mörker.
En skadskjuten björn är en risk för alla
som råkar vara i närheten. SRF menar att
stopptiden under dygnet för jakt på alla
stora rovdjur ska vara som idag för björn,
dvs två timmar före solens nedgång.
• SRF avstyrker all jaktträning på stora
rovdjur före jaktstart och att hela förslaget
avseende jaktträning med hundar dras tillbaka i sin helhet, eftersom förslaget saknar
konsekvensutredning.
• Vad avser s.k. skyddsjakt anser SRF
att skyddsjakt inte skall tillåtas om inte
förebyggande åtgärder vidtagits.
• SRF avvisar förslaget om skyddsjakt på
”eget initiativ” på en rad arter som klassas
som invasiva arter. SRF menar att sådan
skyddsjakt ska beslutas av myndighet.
• Avslutningsvis kan konstateras att Sveriges miljömål ”Ett rikt växt och djurliv”
helt har glömts bort i detta förslag från
den ansvariga miljömyndigheten i landet
och att överordnade biologiska och ekologiska förutsättningar fått stryka på foten till
förmån för administrativa konstruktioner
och ökade krav från en minoritet av befolkningen – de som håller i geväret.
Sammanställning:
Hans Ring

Fotnot: Projektledaren för Naturvårdsverkets
jakttidsöversyn har egna intressen inom jaktverksamhet och har därför JO-anmälts som
jävig. Läs mer om detta på sidan 13 i denna
tidning.
Jakttidsförslaget finns på verkets hemsida
naturvardsverket.se. Sök på: ”jakttidsöversyn”.
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* mårdhund, tvättbjörn
** hermelin, iller, ekorre, hare, mufflon

Naturvårdsverkets föreslagna tider för träning av jakthundar under jaktåret.
Observera att jaktträning tillåts i hela landet så långt jaktträning eller jakt är
tillåten någonstans i landet!
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