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Hemställan om ändring av beslut gällande jakttid för dalripa och fjällripa. 
 
Svenska Jägareförbundet hemställer om att regeringen snarast beslutar om ändrade jakttider efter 
dalripa och fjällripa och att detta görs i enlighet med det av regeringen 2020-07-03 remitterade 
jakttidsförslag (N2020/01735/FJR) nämligen; 

Dalripa och fjällripa  Dalarnas län, Jämtlands län, 

Värmlands län, Gävleborgs 

län, Västernorrlands län, 

Västerbottens och 

Norrbottens län  

den 25 aug.-den 15 mars  

Enligt Svenska Jägareförbundets mening kommer den förkortade jakttiden efter dal- och fjällripa att 
allvarligt hota jaktformen vinterjakt efter ripa, omintetgöra möjligheten till jakt och jaktträning med 
fågelhund vintertid. Men även i övrigt medföra negativa konsekvenser för det lokala näringslivet och 
rekrytering till såväl industri, näring som samhälle.  
 
Begränsningen berör två viltarter vars populationer är stabila och inte bedöms vara hotade. 
Begränsningen saknar dessutom helt stöd i resultat från viltbiologisk vetenskap. 
 
Motiv till hemställan 
Bakgrund. 
På regeringens uppdrag genomförde Naturvårdsverket under 2019/2020 en omfattande och 
grundlig översyn av jakttider för våra viltarter. Vid översynen beaktades ett flertal olika parametrar 
och där togs, inom ramarna för internationella åtaganden och svensk lag, stor hänsyn till vad 
relevant viltforskning redovisat gällande tillståndet för de olika viltpopulationerna. När det gällde 
jakttid för ripa i Sverige påtalades även att huvuddelen av ripjakten i Sverige bedrivs på statlig mark 
och att där kan staten/länsstyrelsen med kort varsel införa begränsningar i jakten om det anses vara 
befogat. Efter att Naturvårdsverket presenterat resultatet av sin översyn remissbehandlades detta 
och ett stort antal remissinstanser gavs möjlighet att redovisa sin syn på de föreslagna jakttiderna. 
När det gällde jakttidsförslagen för dal- och fjällripa var en stor majoritet av remissinstanserna 
positiva till förslaget och endast ett fåtal instanser framförde avvikande mening.  
 
Viltforskningen. 
De invändningar gentemot Naturvårdsverkets förslag som framfördes från några remissinstanser 
saknade i samtliga fall en vetenskaplig grund utan presenterade en vinklad bild av det rådande 
kunskapsläget inom detta område. 
Se bifogad bilaga från Maria Hörnell Willebrand, dekan vid Høgskolen i Innlandet, Elverum, Norge. 
Kontakta gärna henne för ytterligare kommentarer och/eller förtydliganden, mobil +47 413 77 031, 
e-post maria.willebrand@inn.no 
 
Jakttiden i våra grannländer. 
I våra grannländer Norge och Finland avslutas jakttiden för ripa i de alpina områdena den 15 mars 
respektive den 31 mars.                                                                                                                  
Anm. I Norge tillåts jakt efter ripa från och med den 10 september. Anledningen till den sena 
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jaktstarten är framför allt ett hänsynstagande till den norska fårskötseln. I Norge är kreatursbete 
tillåtet på ”utmark” under vår och sommar och fram till ”i god tid før det ventes frost eller snøfall om 
høsten”. 
 
Norge:               
Fjällripa och dalripa 
Finnmark, Troms och den nordliga delen av Nordland:   10/9 – 15/3             
övriga landet:     10/9 – 28/29/2 
 
Finland:            
Fjällripa 
Enontekis, Utsijoki och Enare kommuner:  10/9 – 31/3   
övriga landet:     Fredad 
Dalripa                              
Enontekis, Utsijoki och Enare kommuner:  10/9 – 31/3                               
Övriga Lapplands län samt Kuusamo, Pudasjärvi,  
Taivalkoski kommuner inom Norra Österbottens län:   10/9 – 10/10                               
Övriga landet:     Fredad        
 
Jakten – rekreation men också kultur och värdefull tradition. 
Den traditionella vinterjakten efter ripa bedrivs som fångst med hjälp av ripsnara eller som jakt med 
finkalibriga kulvapen eller hagelvapen. Fjällripan är på grund av sitt beteende och den miljö den 
föredrar att vistas i, en art som framför allt beskattas vintertid och då med finkalibrigt kulvapen. 
Vinterjakt med ripsnara och uppflogsjakt med hjälp av fågelhund är framför allt inriktad på dalripa. 
Dessa jaktformer är mindre vanliga under vinterjakten. Fångst av ripa med ripsnara bedrivs idag i 
liten omfattning och dess utövare är snarast att betrakta som kulturbärare.  

Vinterjakt med vapen kan bedrivas under hela den period som fjället är snötäckt men företrädesvis 
bedrivs jakten under slutet av februari och mars. Orsaken till detta är att under perioden december – 
februari är dagarna korta, osäkra snöförhållanden gör det svårare att färdas i markerna och 
väderleken är mer ostadig med omväxlande sträng kyla och hård vind/storm. Under senare delen 
av februari och mars är förhållandena betydligt mer förutsägbara och gynnsamma.  

Vinterjakten utövas till stor del av den lokala befolkningen och av jägare med en närmare 
anknytning till fjällområdet. Med ett jakttidsslut den 15 februari kommer vinterjakten till stor del att 
upphöra.  

Den nu beslutade jakttiden för dal- och fjällripa kommer inte på något sätt att påverka eller förändra 
situationen för rippopulationerna. Däremot kommer det kraftigt att försämra livssituationen för en 
stor del av de som valt att leva och verka i dessa områden. Detta gör att Svenska Jägareförbundet 
anser att det nu fattade beslutet rörande jakttid på dal- och fjällripa står i direkt strid med den av 
Naturvårdsverket antagna viltstrategin och känd forskning. 

 
Bilaga: ”Ripbiologi, effekterna av ripjakten i Sverige och jakttid” 
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