Öster Malma 2019-03-31

Svenska Jägareförbundets förslag på ändrade jakttider
Jägareförbundets grundläggande uppfattning är att viltet är en förnyelsebar naturresurs som ska nyttjas genom
jakt. Vad gäller jakttider har förbundet ett antal väl etablerade riktlinjer.
Artens biologi sätter ramarna för när det av etiska och produktionsbiologiska skäl är lämpligt att jaga en art.
Denna period har förbundet fastställt för varje jaktbar viltart i form av en jakttidsram. Ramen styr under
vilken period en ny jakttid kan föreslås, och ramen ska endast ändras om det biologiska underlaget eller den
jaktetiska bedömningen ändrats. Jakttiderna bör vara geografiskt enhetliga över så stora områden som
möjligt. Detta skapar överblick och underlättar jakten ur både informations- och utförandesynpunkt. Behovet
av enhetlighet ska vägas mot de stora skillnader i klimat som finns inom Sverige. Dessa påverkar såväl
viltarternas biologi som förutsättningarna för jakt. Jakttiderna bör också ha en tidsmässig kontinuitet, det vill
säga vara så oförändrade som möjligt över tid. För merparten av de jaktbara arterna är det andra faktorer än
jakt som styr viltstammarnas utveckling, exempelvis förändringar i klimat, livsmiljön och sjukdomar. Det
finns därför i regel ingen anledning att ändra jakttiderna på grund av normal och kortsiktig variation i
viltstammarnas storlek. Mot denna bakgrund föreslår förbundet ändringar i en jakttid av följande skäl:


Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar i viltstammarna. En del av dessa hänger
samman med en förändrad markanvändning, andra med klimatförändringar. De senare kan utöver att de
påverkar artens numerär också påverka tidpunkten för reproduktion, samt migration mellan sommar- och
övervintringsområden. Förbundet bedömer att det i många fall är dessa mer långsiktiga förändringar som
skapat ett behov av en justering i jakttiden, alternativt en kunskapsbrist kring artens biologi som bör
tillgodoses genom forskning innan man kan besluta om en jakttid kan eller bör ändras.



En utökad jakttid kan och bör kunna tillgodoses om jakten bedrivs på ett hållbart sätt. Detta gör att man i
högre grad kan nyttja arten som förnyelsebar jaktlig resurs.



Även om jakten för flertalet arter inte är en viktig faktor som styr populationsutvecklingen så finns
undantag. Dit hör viltarter där jakten står för den huvudsakliga dödligheten, som hos de flesta
klövviltarterna. Det kan också finnas en målsättning att styra populationsutvecklingen hos en art, till
exempel för att hantera en skadeproblematik eller genom predatorkontroll. En jakttid kan också justeras
om en viltarts utveckling påverkar allmänna och enskilda intressen. Jaktens syfte kan då vara att minska
eller eliminera skador på exempelvis enskild egendom, jord- och skogsbruk, hotade eller sårbara viltarter
samt ekosystem.



Förbundets uppfattning är att populationsreglerande jakt i normalfallet ska bedrivas under den allmänna
jakttiden. Särskilda skyddsjakttider ska undvikas, eftersom de kan bidra till att viltarter som är en
väsentlig del av den biologiska mångfalden och ekosystemen får en skadedjursstämpel.
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Sammanfattning av förslag till ändrad jakttid
Förslag allmänna jakttider
Art

Område

Förändring

Resulterande jakttid

Dovhjort

Hela landet

Förlängd jakttid
(hind, kalv)

1 – 30 sep smyg- och vaktjakt på kalv
1 okt – 28 (29) feb hind och kalv

Ekorre, hermelin

Hela landet

Återinföra jakttid

1 sep – 28 (29) feb för båda arterna

Fälthare, skogshare

Kalmar län

Ändrat datum för jaktslut

1 sep – 15 feb för båda arterna

Kronhjort

Hela landet
(exkl. Skåne)

Förlängd jakttid på kalv
utanför skötselområde

16 aug – 31 jan kalv utanför skötselområde,
t.o.m. 30 sep enbart som smyg- och vaktjakt

Hela landet
(exkl. Skåne)

Fast datum/nationell ram
inom skötselområde

10 okt – 31 jan. Vuxna handjur

Mård

Södra området

Tidigare jaktstart

1 sep – 28 (29) februari (inkl. Gotland)

Rådjur

Stockholm, Dalarna,
Jämtland, Norrbotten

Införa ny jakttid

Stockholm, Dalarna, Jämtland bockjakt 1 maj – 15 juni

Jämtland, V.norrland

Senare jaktslut

Jämtland och Västernorrland 1 okt – 31 jan

Norra området
(sep.omr. för älg)

Tidigare jaktstart

Alla djur från 1 sep

Vildsvin

Hela landet

Begränsning av jakttid

16 april – 31 jan (vuxna vildsvin).
Sugga som följs av årsgris är fredad hela året

Älg

Hela landet

Ingen förändring

Förvaltning fortsatt på länsnivå

Norra området
(sep.omr. för älg)

Fast datum/ram,
senare jaktslut

Norrbotten 1–25 sep och 10 okt – 31 dec
Övriga län 1 – 25 sep och 10 okt – 31 jan

Södra området

Fast datum/ram

10 okt – 31 jan

Norrbotten bockjakt 15 maj – 15 juni.

Hela landet

En timme längre på kvällen

Skymningsjakt på älg, en timme

Dalripa, fjällripa

Jämtlands län,
Älvdalens kommun

Senare jaktslut

25 aug – 15 mars för båda arterna

Ejder

Hela landet

Begränsning av jakttid

Jakttid på honor utgår

Grågås, kanadagås

Hela landet

Senare jaktslut

Jaktslut 31 jan, datum för jaktstart varierar

Gräsand

Hela landet

Senare jaktslut

21 aug – 31 jan

Kaja, skata

Södra området

Senare jaktslut

1 juli – 30 april

Knipa, storskrake, vigg

Hela Sverige

Senare jaktslut

Jaktslut 28 (29) februari

Morkulla

Hela landet

Senare jaktslut

21 aug – 31 jan

Orre, tjäder

Norra området

Senare jaktslut

16 nov – 15 feb (endast tupp)

Rapphöna

Skåne

Senare jaktslut

16 sep – 31 nov

Snatterand

Södra Sverige

Införa jakttid

21 aug – 31 dec

Förslag skyddsjakt
Översyn av kriterier för skyddsjakt på enskilds initiativ
Dovhjort
Hela landet
Begränsning av jakttid
Kronhjort
Hela landet
Begränsning av jakttid
Älg
Hela landet
Skyddsjakt på älg vid gröda utgår

Kalv 1 juli – 28 (29) feb utgår p.g.a. längre allmän jakttid
Kalv 16 aug – 15 april utgår p.g.a. längre allmän jakttid
Stryk punkt 2, bilaga 4

Förslag hundjakt
Art
Klövvilt
Vildsvin
Rådjur (alla)

Område
Hela landet
Hela landet
Norra Sverige (sep.omr. för älg)

Förändring
Begränsning
Begränsning
Utökad tid sep

Förslag
Hundjakt efter 31 jan utgår
Hundanvändning från 21 aug
1 sep – 1 okt. Jakt med drivande hund

Art som bör utredas på grund av kunskapsbrist
Art
Bäver
Fälthare, skogshare
Rödräv

Område
Hela landet
Hela landet
Hela landet

Förändring
Ingen ändring
Ingen ändring
Ingen ändring

Förslag
Undersök artens biologi m.a.p. klimatförändring
Undersök artens biologi m.a.p. klimatförändring
Undersök artens biologi m.a.p. klimatförändring
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Särskild motivering allmän jakttid
Dovhjort
Förslag 1
Förslag 2

Hela landet. Jakttid på kalv 1 – 30 september införs. Endast smyg- och vaktjakt.
Hela landet. Jakttid 21 oktober – 15 november införs. Hind och kalv.

Förslagen resulterar i en förlängd och sammanhängande jakttid för kalv, 1 september – 28 (29) februari, samt
för hind 1 oktober – 28 (29) februari. Det blir därmed tillåtet att jaga hind och kalv under brunsten i hela
landet, något som idag är tillåtet i sex län (Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland och
Skåne). Förslaget skapar därmed en större geografisk enhetlighet i jakttiden.
Dovhjorten sprider sig alltjämt i Sverige och stammen tillväxer, vilket återspeglas i en ökad avskjutning över
tid (se tabell). Tillväxten ökar möjligheten att nyttja arten som resurs, samtidigt som det finns ett ökat behov
att reglera stammen. Regleringen bör ske inom ramen för en allmän jakttid. Det mest effektiva sättet att styra
en klövviltstams utveckling är via hondjursavskjutningen. Att införa jakt på hind under brunsten ökar därmed
möjligheterna att reglera stammen. Jaktformen har redan tillämpats i några län med goda erfarenheter. Jakt på
dov är dessutom mest effektiv under hösten, samtidigt som kalvarna blivit stora nog att utgöra en resurs.
Jakttiden på hjort ändras inte. Av etiska och reproduktionsbiologiska skäl är det viktigare att freda hjortar
under brunstuppehållet än hind och kalv, eftersom hjortarna exponerar sig mer och kapitala hjortar ska ges en
möjlighet att reproducera sig en gång till. Därutöver smakar hjortarnas kött illa under brunsten, vilket innebär
att jakt på hjortar under denna tid inte är ett acceptabelt sätt att nyttja viltresursen. För hind bör jakttiden inte
omfatta september. Anledningen är att dovhjorten är grupplevande, vilket gör det svårt att urskilja vilka hindar
som följs av kalv. Det medför en förhöjd risk att en hind skjuts bort från kalven som i september fortfarande är
relativt späd.
Dovhjortsavskjutning 2017/2018 samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Dovhjort

Fällda 2017/18
41 656

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+18
+9

Kommentar
Ökning då stammen både sprider sig och förtätas. Under de
senaste åren har avskjutningen inom vissa områden ökats i syfte
att minska koncentrationer, varför avskjutningen troligen inte helt
speglar stammens utveckling under dessa år

Ekorre, hermelin
Förslag ekorre
Förslag hermelin

Hela landet. 1 september – 28 (29) februari
Hela landet. 1 september – 28(29) februari

Förslaget innebär att jakttid återinförs för ekorre och hermelin, enligt ovan.
Jakttiden för ekorre och hermelin togs bort 2001. De skäl som angavs av Naturvårdsverket var att få djur
fälldes. Detta tolkades som att jakten kunde tas bort av principiella skäl då intresset för ekorr- och
hermelinjakt var lågt och Naturvårdsverket dessutom saknade information om i vilken grad djuren togs
tillvara. Naturvårdsverket framhöll att det inte fanns några biologiska skäl att ta bort jakten, eftersom
omfattningen var så låg att effekten på populationerna var försumbar. Idag anger Naturvårdsverket i Strategi
för svensk viltförvaltning att man ska "verka för att så många arter som möjligt är föremål för allmän jakttid
för att underlätta lokal förvaltning och minska myndigheternas administration", samt att man ska "främja
brukande av vilt som resurs".
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Jägareförbundets förslag skulle framför allt underlätta den fällfångst av andra arter som bedrivs idag, där
ekorre och hermelin ibland felfångas i typgodkända fällor för mård och mink. Enligt regelverket får det inte
ske mer än en felfångst på 12 fångster. En återinförd jakttid för ekorre och hermelin skulle förenkla mink- och
mårdfångst såtillvida att en något högre felfångst inte längre är ett hinder för fångsten. Vidare skulle felfångst
inte utgöra ett brott mot jaktlagstiftningen.
För den som önskar skulle det därutöver möjliggöra nyttjandet av ekorre och hermelin som resurs. Båda
arterna kan jagas för skinnet, och ekorre även för köttet, vilket skulle kunna nyttjas av enskilda jägare
och/eller i exempelvis lokal produktutveckling.
De svenska populationerna av ekorre och hermelin är livskraftiga enligt Artdatabanken (2019).

Fälthare, skogshare
Förslag Kalmar län, inkl. Öland. 1 september – 15 februari för båda arterna
Förslaget innebär för Ölands del att jakttiden förlängs genom att jaktslutet senareläggs från 31 januari till 15
februari för båda arterna. För resterande delen av Kalmar län innebär förslaget att jaktslutet på skogshare
tidigareläggs från 28 (29) februari till 15 februari, vilket innebär att jakttiden för skogshare blir densamma
som för fälthare.
Förslaget skapar en geografisk enhetlighet i jakttiden för hare inom Kalmar län, där Öland idag som enda
område i landet har en separat jakttid med avslut i januari. Kalmar län får dessutom samma jakttid för både
skogs- och fälthare, med avslut 15 februari, vilket är den idag rådande jakttiden i Skåne, Halland, Blekinge
och Gotland.
Förbundet kan inte se någon anledning att behålla en separat jakttid för Öland. Eftersom Öland har ett relativt
milt klimat är det rimligt att Kalmar län som helhet har samma jakttid som Sveriges sydligaste län och
Gotland.

Kronhjort
Förslag 1

Hela landet utom Skåne län. Utanför kronskötselområden.
Jakttid på kalv 16 augusti – 31 januari.
16 augusti – 30 september enbart som smyg- och vaktjakt

Förslag 2

Hela landet utom Skåne län. Inom kronskötselområden.
Vuxna handjur 10 oktober – 31 januari. Nationell ram, faktisk jakttid bestäms regionalt av
varje länsstyrelse.

Förslaget innebär att jakttiden på kalv förlängs genom att det nuvarande uppehållet från andra måndagen i
oktober till 31 december tas bort. Det innebär en geografisk harmonisering av jakttiden i och med att marker
utanför kronskötselområden får samma jakttid som marker inom kronskötselområden.
Kronstammen är under tillväxt vilket återspeglas i en ökad avskjutning över tid (se tabell). Detta ökar
möjligheterna att nyttja arten som resurs, men det skapar också behov av att kunna styra stammens utveckling
och minska eventuell skadeproblematik. En utökad jakttid skulle öka förutsättningarna för detta.

Sida 5 av 27

Kronhjortsavskjutning 2017/2018, samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Kronvilt

Fällda 2017/18
10 549

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+18
+11

Kommentar
Avskjutningen regleras av länsstyrelsen via planer. Den ökande
trenden speglar att stammen både sprider sig och förtätas

Mård
Förslag Södra området (inkl. Gotland). 1 september – 28 (29) februari.
Förslaget innebär att jaktstarten i södra området tidigareläggs från 1 november till 1 september.
Förslaget harmoniserar jakttiden i södra och norra Sverige så att mårdjakten inleds samtidigt i hela Sverige
(inkl. Gotland där arten idag inte finns, men kan betraktas som invasiv om den skulle dyka upp). Det finns
inga biologiska skäl till att jakten på mård inte ska kunna inledas vid samma tidpunkt i hela landet. Mården
jagas dels för skinnet, dels som en del av viltvården. Den kan vara en viktig predator på ägg och fågelungar,
inklusive skogshöns (Widemo 2008). Förbundet anser att jakträttshavare som genom konsekvent genomförd
predatorkontroll vill skapa bättre överlevnadsvillkor för småvilt bör få den möjligheten. Det är ett sätt att
förvalta vilt som naturresurs.
Mården överexploaterades förmodligen genom jakt på 1500-1600-talet och i början av 1900-talet, medan den
efter 1970-talet snarare har begränsats av rödrävspredation, möjligen i kombination med skogsbruksmetoder
(Helldin 2000). I och med att syftet med predatorkontroll är att begränsa mården för att gynna andra arter, kan
jakten ha en påverkan även idag (Helldin 2000), som en del av viltförvaltningen. Avskjutningen av mård har
minskat något i ett 30-årsperspektiv (se tabell), vilket troligen återspeglar mårdens minskning i takt med att
rödrävsstammen återhämtade sig efter skabbepidemin i början av 1990-talet (Lindström m.fl. 1995). I ett
kortare perspektiv har antalet fällda djur ökat något (se tabell).
Mårdstammen är livskraftig i Sverige och populationen uppskattas till 35 000 djur (25 000 – 45 000). Det
finns inget som tyder på att det sker någon betydande populationsförändring, eller att den minskat i ett 15årsperspektiv (Artdatabanken 2019).
Mårdavskjutning 2017/2018 samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Mård

Fällda 2017/18
10 996

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-3
+3

Kommentar
På lång sikt en minskning som troligen är kopplad till rödrävens
återhämtning efter rävskabben, trenden har brutits på senare tid

Rådjur
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3

Jämtland, Dalarna och Stockholm. 1 maj – 15 juni (hornbärande djur)
Norrbotten. 15 maj – 15 juni (hornbärande djur)
Jämtland och Västernorrland. 1 oktober – 31 januari (alla djur)
Norra Sverige, motsvarande septemberområdet för älg.
1 september – 1 oktober. Alla djur.

Det första förslaget innebär att vårjakt på råbock införs i fyra län. Denna jakttid finns idag i fem angränsande
län (Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Västmanland och Uppsala). Resultatet blir ett utökat,
sammanhängande område med vårjakt på hornbärande djur (Norrland samt Västmanland, Uppsala och
Stockholm). Av klimatologiska skäl önskas en något senare jaktstart i Norrbotten.
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Det andra förslaget innebär att jakttiden förlängs i Jämtland och Västernorrland genom ett senarelagt jaktslut.
De två länen får därmed samma jakttid som södra området, som idag sträcker sig upp till och med Dalarna och
Gävleborg.
Det tredje förslaget innebär att jaktstarten för rådjursjakt (alla djur) tidigareläggs i norra Sverige från 1 oktober
till 1 september. Detta förslag ska läsas tillsammans med förslaget att utöka möjligheterna till jakt med
drivande hund som anges nedan.
Rådjuret har spridit sig norrut och etablerat sig i stora delar av norra Sverige sedan mitten av 1950-talet, och
det har en ökande trend (Elmhagen m.fl. 2015). Arten gynnas av ett varmare klimat och förutsättningarna för
den kan därför komma att förbättras ytterligare, samtidigt som förhållanden med djup snö som förhindrar jakt
förväntas bli mindre vanliga. I norra Sverige är rådjuren skogslevande och svårjagade, om man jämför med
det mer mosaikartade landskapet i södra Sverige där djuren ofta söker sig ut i öppna marker. I nuläget
beskattas rådjuren i delar av norra Sverige till stor del av trafiken istället för jakt. I vardera Jämtland och
Västernorrland dödades exempelvis 600-1200 rådjur årligen i trafiken perioden 2012-2017, att jämföra med en
avskjutning på 700-2100 djur per år och län under samma period.
De två första förslagen medför en geografisk förskjutning av de nuvarande jakttiderna, med utökad jakt i
synnerhet i norra Sverige, samtidigt som den geografiska enhetligheten bibehålls. Vårbockjakt (Förslag 1)
infördes ursprungligen efter Tjernobylolyckan, eftersom cesiumhalten i rådjur var lägre under våren. Med
tiden har det blivit en uppskattad jakt som rätt utförd ger en god möjlighet att genomföra en urvalsinriktad jakt
och därmed upprätthålla en god kvalité i rådjursstammen. I norra Sverige skulle den dessutom kunna leda till
ett bättre nyttjande av rådjursresursen, eftersom våren är den tid på året då skogslevande norrländska rådjur är
mest benägna att uppsöka öppnare marker. I södra Sverige är rådjuren mer lättjagade och tillbringar mycket
tid i öppna marker, vilket istället kan innebära en risk att bockar överskattas. Lokalt och regionalt finns i södra
Sverige redan ett problem med skev könskvot. Det tredje förslaget ger möjlighet till en effektiviserad jakt i
form av en tidigare start för jakt med främst drivande hund i norra Sverige, vilket skulle öka möjligheterna att
hinna bedriva denna jaktform innan vintern kommer. Ett parallellt resonemang finns kring älgjakten.
Förbundet föreslår att på dessa sätt utöka jakttiderna, särskilt i norra Sverige, för att i högre grad kunna nyttja
rådjuret som jaktlig resurs och förvalta stammen. På nationell nivå har avskjutningen av rådjur legat på en
stabil nivå under det senaste decenniet (se tabell).
Rådjursavskjutning 2017/2018, samt förändring de senaste 30 och 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Rådjur

Fällda 2017/18
103 396

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-5
stabil

Kommentar
På lång sikt en minskning sedan toppåren under rävskabben.
Senaste perioden bedöms stammen vara konstant

Vildsvin
Förslag 1
Förslag 2

Hela landet (inkl. Gotland). 16 april – 31 januari (vuxna vildsvin)
Hela landet (inkl. Gotland). "Sugga som följs av årsgris är fredad hela året"

Det första förslaget innebär ett tidigarelagt jaktslut för vuxna vildsvin, från 15 februari till 31 januari. Vuxna
vildsvin är idag fredade 16 februari – 15 april eftersom suggan inte ska skjutas från kultingarna under den
huvudsakliga digivningsperioden. Det är en grundläggande etisk princip. Så länge kultingarna ligger kvar i
boet är det svårt att vid praktisk jakt avgöra om en sugga är kultingförande eller ej. Det är även svårt att skilja
könen åt, vilket gör att alla vuxna vildsvin är fredade. Förbundet föreslår en tidigareläggning av jaktslutet
eftersom observationer tyder på att suggorna nedkommer tidigare än förr, vilket är rimligt i ett
klimatförändringsperspektiv. Det är inte ovanligt att kultingar påträffas i januari. Observationerna stöds av ny
forskning som bekräftar att vildsvinets reproduktion har en årscykel med en nedkomsttopp i februari-mars,
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även om dräktiga suggor kan påträffas hela året. Samtliga av tre studieår förekom grisningar i januari, och ett
år inleddes själva nedkomsttoppen redan i januari (Malmsten m.fl. 2017). Sammantaget visar detta att det är
osannolikt att det bara är enstaka kultingar som föds före dagens jaktslut, 15 februari. Förbundet förslår därför
att jaktslutet tidigareläggs så att nedkomsttoppen – åtminstone de flesta år – inte börjar innan jaktslutet.
Det andra förslaget innebär att fredningen av kultingförande sugga utökas från att omfatta suggor som följs av
smågrisar (randiga kultingar, d.v.s. upp till ca 4 månaders ålder) till att omfatta suggor som följs av årsgrisar
(randiga och rödbruna kultingar, d.v.s. upp till ca ett års ålder). Även detta förslag har en etisk grund, i och
med att det är oklart hur länge kultingarna är beroende av suggan. I praktiken bör det inte få några stora
konsekvenser för möjligheten att reglera vildsvinsstammen, eftersom det även idag är praxis att skjuta
årsgrisarna före suggan, och årsgrisar skulle även fortsatt vara tillåtna för jakt hela året. I de fall man råkar
skjuta suggan från kultingarna finns dessutom erfarenheter som tyder på att detta riskerar att öka
skadeproblematiken, vilket skulle kunna bero på att ett djur med gruppledande funktion dödas. För
angränsande markägare och jakträttshavare är konsekvenserna begränsade eller obefintliga om get råkar
skjutas bort från kid, eller älgko från kalv. Moderslösa kultingar eller unggrisar kan dock skapa stora problem.
Således bör vildsvinen hanteras särskilt i detta avseende.
De etiska principer som förbundet framför är tydliga också i §27 jaktlagen. Den som slår fast att viltet inte får
utsättas för onödigt lidande. Ett regelverk som inte söker hindra att kultingar görs moderslösa skapar onödigt
lidande. Svenska Jägareförbundet har förståelse för den skadeproblematik som är kopplad till
vildsvinstammen, men vill understryka att jaktetiken måste upprätthållas.
På nationell nivå har vildsvinsstammen ökat kraftig i både utbredning och numerär de senaste 30 åren, vilket
avspeglas i avskjutningen (se tabell). På senare år har ökningstakten avtagit, vilket innebär att ett tidigare
mönster med exponentiell tillväxt brutits. Avskjutningsmönstret överensstämmer väl med hur antalet
inrapporterade trafikolyckor med vildsvin förändrats över tid. Det visar att vildsvinsstammen på senare tid
haft ökande populationer framför allt i de västra och norra delarna av utbredningsområdet, medan framför allt
östliga och sydliga län har stabila eller minskade populationer (Svenska Jägareförbundet 2018, se tabell).
Vildsvinsavskjutning 2017/2018, samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Vildsvin

Fällda 2017/18
114 831

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+18
+8

Kommentar
Trenden speglar en ökning sedan riksdagen 1988 beslutade att
arten ingår i den svenska faunan. Ökningen har avstannat de
senaste åren även om spridningen fortsätter

Älg

Förslag 2

Älgförvaltningen inklusive jakttid ska även fortsättningsvis bestämmas regionalt på
länsnivå av respektive länsstyrelse. Endast de yttre ramarna bestäms nationellt.
Nationell ram inom vilka länsstyrelsen beslutar om jakttid
Norrbotten 1 – 25 september, 10 oktober – 31 december
Norra området (exkl. Norrbotten) 1 – 25 september, 10 oktober – 31 januari
Södra området. 10 oktober – 31 januari.

Förslag 3

Hela landet. Älgjakt tillåten till en timme efter solnedgång.

Förslag 1

Angående det första förslaget anser förbundet att älgförvaltningen ska bestämmas på länsnivå. I regeringens
proposition angående älgförvaltningen (prop. 2009/10:239) anges följande:
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Skälen för regeringens bedömning:
I avsnitt 4.1 redogörs för gällande tider för jakt efter älg. Bestämmelserna har sin grund i att
förutsättningarna för älgjakt skiljer sig åt i olika delar av Sverige. Skillnader finns såväl när det gäller
klimatfaktorer som förekomst av konkurrerande hjortvilt och även förekomst av stora rovdjur. I de norra
delarna av Sverige bedrivs rennäring. För att undvika att rennäringen drabbas av allvarlig störning avlyser
länsstyrelsen emellanåt jakt inom stora områden. Det älgjaktsystem som nu föreslås ställer höga krav på en
aktiv förvaltning med hjälp av bl.a. snabb rapportering av fälld älg och uppföljning av jakten genom den s.k.
älgförvaltningsgruppen. Ett antal remissinstanser har påtalat att det av bl. a. djurskyddsskäl är tveksamt om
jakten bör fortgå ända in i februari månad. Genom att länsstyrelsen beslutar om förläggningen av älgjakten
lämnas en möjlighet att stänga jakten av bl.a. djurskyddsskäl. Det ter sig naturligt att
viltförvaltningsdelegationerna inom länsstyrelsen är delaktiga i frågor som rör hur jakttiden ska förläggas.
Förbundet delar regeringens bedömningar och anser att jakttider för älg även fortsättningsvis bör sättas på
länsnivå. Då Länsstyrelsen ansvarar för såväl rapportering som administration av älgen, i likhet med jakten på
stora rovdjur, är det rimligt att de också har inflytande över jakttiden i länet. Däremot fastställs en yttre ram av
regeringen inom vilken länsstyrelserna ska bestämma jakttiden.
Det andra förslaget innebär möjlighet till ett fast startdatum för älgjakten i hela Sverige. Det innebär att antalet
jaktdagar i genomsnitt kan öka något i början av jakten, vilket är den tid då de flesta älgarna skjuts. De
dagarna kan vara extra värdefulla i norra Sverige eftersom klimatet gör att tiden för barmarksjakt är mer
begränsad än i syd. Förslaget innebär också ett senarelagt jaktslut i norra området. I gengäld ska
brunstuppehållet bibehållas.
Brunstuppehållet är en viktig etisk princip som är djupt rotat i merparten av de svenska jägarnas
förhållningssätt till jakten (Nyman 2018). Det har en biologisk grund då en del forskning tyder på att älgarna,
inklusive kor, är mer störningskänsliga under brunsten. Samtidigt är risken större att oförsiktiga tjurar fälls
(Nyman 2018). Brunstuppehållet fyller också en viktig funktion ur ett samhällsperspektiv, i och med att det
ger allmänheten några veckor där de utan att riskera att störas av älgjakten kan ägna sig åt exempelvis bär- och
svampplockning. Det finns inte heller något som tyder på att brunstuppehållet minskar måluppfyllnaden. Det
visar en utvärdering av måluppfyllnaden i Västerbottens och Norrbottens län, efter att senare länet slopade
brunstuppehållet 2014. Västerbotten hade en effektivare avskjutning än Norrbotten både före och efter
brunstuppehållet, vilket medförde en något högre måluppfyllnad (Nyman 2019, se figur).
Det tredje förslaget kommer även det öka möjligheten till måluppfyllnad inom älgförvaltningen, i och med att
förslaget innebär en timmes mer skymningsjakt på älg. Det skulle innebära att samma tidsregel används för
älg som för hjort, rådjur och mufflon. Erfarenheten är att det går lika bra att genomföra eftersök på älg i
mörker som för dessa andra arter.
Älgavskjutningen har i ett 30- och 10-årsperspektiv minskat respektive varit stabil, vilket återspeglar
populationstrenderna under samma tid (se tabell). Sammanfattningsvis kan både Förslag 2 (fast startdatum för
älgjakten och senare jaktslut i norra området) och Förslag 3 (skymningsjakt på älg) verka för att öka
måluppfyllnaden i älgförvaltningen inom ramen för ordinarie jakttid.
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En jämförelse mellan den ackumulerade måluppfyllnadsgraden (%) vecka för vecka mellan Västerbottens (AC) och
Norrbottens (BD) län. Västerbotten har ett brunstuppehåll medan Norrbotten inte har det. Jägarna i Västerbotten har en
snabbare avskjutningstakt före och efter brunstuppehållet, vilket kompenserar för brunstuppehållet (Från Nyman 2018).
Älgavskjutning 2017/2018, samt förändring de senaste 30 och 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art

Fällda 2017/18

Älg

84 777

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-1
stabil

Kommentar
Avskjutningen beslutas av länsstyrelsen via tilldelning och
avskjutningsplaner. Den långsiktigt minskande trenden speglar
en minskande population vilket också varit förvaltningens mål

Dalripa, fjällripa
Förslag

Jämtland och Älvdalens kommun 25 augusti – 15 mars.

Förslaget innebär en förlängning av jakttiden, genom ett senarelagt jaktslut från 28 (29) februari till 15 mars.
Det medför en geografiskt större enhetlighet i och med att det föreslagna området för samma jakttid som idag
gäller för Västerbotten och Norrbotten ovan Lappmarksgränsen. Ripa har jagats med dessa jakttider i
Västerbotten och Norrbotten sedan 1992.
Antalet häckande dalripor varierar kraftigt mellan år och likaså häckningsframgången. Bakgrunden till dessa
kraftiga fluktuationer är inte helt kända men troligen spelar gnagar-predatorcykler en stor roll (t.ex. Marcström
m.fl. 1980). Under senare decennier har dessa cyklers jämnats ut och andra faktorer, exempelvis klimat,
påverkar då ripornas häckning i större omfattning (t.ex. Hörnell-Willebrand 2005).
Forskning kring ripjakt visar att förändringar i jakttider är mindre bra verktyg i dagens förvaltningssystem för
att styra jakten på denna art (t.ex. Aanes m.fl. 2002 , Willebrand m.fl. 2011). Detta sköts istället bäst på lokal
nivå och anpassas till lokala förhållanden. Sentida studier av det norska systemet visar att trots risker för
överuttag bedrivs jakten i de flesta områden, och under de flesta år, så att det inte påverkar populationen
(Breisjøberget 2018, Breisjøberget m.fl. 2018). Invandring av ripor från omkringliggande marker till områden
där hård jakt förekommit säkerställer en fortsatt hållbar jakt (Ashmyr 2012).
I samtliga fjällän i Sverige bedrivs ripjakten idag som avlysningsjakt. Det är det enda exemplet vi idag har i
Sverige på en adaptiv förvaltning av fågel, där jakttrycket styrs utifrån årliga inventeringar. Både fjällripa och
dalripa är klassade som livskraftiga i Sverige av Artdatabanken (2019).
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Ejder
Förslag

Hela landet. Jakttid på honor utgår.

De flesta inventeringsprogram visar att ejdern är på stark tillbakagång (se tabell), men det finns en stor
variation mellan områden. I vissa områden ser man till och med ett ökande antal (Öst m.fl. 2016b). Svenska
Jägareförbundet föreslår att man antar en försiktighetsprincip för ejdern och anpassar dagens jakttid till
tillgänglig kunskap. Det kan göras genom att man inför en riktad jakttid på hanar under den jakttid som idag
gäller. Det innebär att jakttid på honor utgår.
Sverige är det land som har de flesta häckande paren av ejder i Östersjöpopulationen, samtidigt som den
svenska jakten är mycket begränsad och inte skyndar på artens minskande trend (Ottvall 2012). År 2012 sköts
totalt ca 50 000 ejdrar i Östersjön från en population på 500 000 fåglar (Ottvall 2012). Omfattningen av den
svenska jakten skattades samma år till 1800 ejdrar (Svenska Jägareförbundets Viltövervakning,
www.viltdata.se).
Östersjöns ejderpopulation uppvisar en skev könskvot med ett kraftigt överskott av hanfåglar (Lehikoinen
m.fl. 2008a). Den skeva könskvoten beror inte på att det föds fler hanar än honor (Lehikoinen mfl. 2008b),
utan på en hög predationsorsakad dödlighet hos vuxna honor (Ekroos m.fl. 2012a). Lokalt är predationen från
havsörn på häckande honor mycket hög (Öst m.fl. 2016a). De vuxna honornas överlevnad är den faktor som
tydligast påverkar ejderpopulationen (Ramula m.fl. 2018), medan överskottet av hanar är mer neutralt utifrån
populationsdynamiken. Mörner m.fl. (2017) föreslår även att sjukdomar kan spela en betydande roll då dessa
skulle kunna hämma ejderns reproduktion.
Hos ejdern är hanar och honor lätta att skilja åt under senare hälften av hösten när jakten sker. Därför kan en
riktad jakt efter ejderhanar bedrivas och ejderpopulationer har visat sig tåla ett relativt högt jakttryck
(Gilliland mfl 2009a, Gilliland mfl 2009b).
Ejderpopulationen är sårbar enligt Artdatabanken (2019). Avskjutningen minskar vilket delvis återspeglar en
minskad jakt (se tabell).
Ejderns populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Häckande population
-2,6%/år1
1.
2.
3.
4.

Hösträkningar
-4,3 %/år2

Vinterräkning
Beror på vilken kust

Östersjöbestånd
Kraftigt minskande3+4

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Inventering av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport 2017/2018, Lunds Universitet
Wetlands International database
Ekroos m.fl. (2012b)

Ejderavskjutning 2017/2018, samt förändring de senaste 30 och 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Ejder

Fällda 2017/18
812

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-15
-18

Kommentar
Trenden speglar minskad jakt och minskande populationer.
Jaktens omfattning minskar snabbt som ett svar på
skärgårdsjägares oro för beståndets utveckling
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Grågås, kanadagås
Förslag grågås

Norra området 21 augusti – 31 januari
Södra området 11 augusti – 31 januari
Gotland och Fårö 20 juli – 31 januari

Förslag kanadagås

Gränsälvsområdet: 20 augusti klockan 11:00 – 31 januari
Norra området 21 augusti – 31 januari
Södra området 11 augusti – 31 januari

För grågås innebär förslaget en senareläggning av jaktslutet från 30 september till i 31 januari i Norrbotten,
samt för resten av landet en senareläggning med en månad från 31 december till 31 januari. Det skapar en
längre och geografiskt mer enhetlig jakttid.
För kanadagås innebär förslaget en senareläggning av jaktslutet från 31 december till 31 januari i hela landet.
Det medför en längre jakttid. En senareläggning av jakten på kanadagås gör dessutom att jaktslutet
sammanfaller med det senarelagda jaktslut för grågås som förbundet också föreslår.
Grågåsen hör till de riktiga vinnarna i svensk natur. Den har ökat radikalt medan kanadagåsen på senare tid
minskat, sannolikt på grund av jakt (Svenska Jägareförbundet 2019b, se tabeller). De stora flockarna av gäss
ger idag stora upplevelsevärden för många, inte minst jägare. Samtidigt skapar det stora antalet gäss konflikter
med jordbruk och naturvård, där gässens bete kan skapa problem (t.ex. Buij m.fl. 2017). Det finns därmed ett
ökat behov att reglera den totala skadebilden kopplad till gäss och de vanligaste jaktbara gåsarterna, grågås
och kanadagås, står då i fokus.
Till skillnad från den jakt som bedrivs på kanadagås verkar den jakt som idag bedrivs på grågås inte ge mätbar
effekt på tillväxt eller numerär (Svenska Jägareförbundet 2019b). I den internationella förvaltningsplanen för
grågås har inget mål att minska populationen slagits fast, men jakt är ett av flera verktyg som pekas ut som
lämpliga att använda för att minska de problem fåglarna skapar (Powlony m.fl. 2018). Jakt som bedrivs av
frivilliga jägare kan påverka gåsstammarnas tillväxt, också nu i modern tid (Williams m.fl. 2019), men
chanserna för detta ökar ju senare på säsongen avskjutningen sker. Det beror på att andelen vuxna fåglar i
avskjutningen ökar under vintern (Madsen m.fl. 2016). För att jakten ska kunna påverka populationsstorleken
är riktad jakt på vuxna fåglar att föredra då dessa utgör stommen för populationens tillväxt (t.ex. Koons m.fl.
2014).
Att utöka jakttiden till sista januari ger Sveriges jägare större möjlighet att nyttja den resurs som de stora
stammarna av grå- och kanadagäss är, samtidigt som en utökad jakt kan dämpa de konflikter som idag blossar
upp kring dessa fåglar.
Grågåsens och kanadagåsens populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Art
Grågås
Kanadagås
1.
2.
3.

Häckande population
+8,0 %/år1
-1,1 %/år1

Hösträkningar
Ökande2
Minskande2

Vinterräkning
Starkt ökande2
Minskande2

Europeiskt bestånd
Starkt ökande3
Uppgift saknas

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Inventering av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport 2017/2018, Lunds Universitet
Polowny m.fl. (2018)

Gåsavskjutning 2017/2018, samt förändring i avskjutning de senaste 30 resp. 10 åren. (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Grågås
Kanadagås

Fällda 2017/18
22 069
16 475

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+16
+5
+1
-6
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Gräsand
Förslag

Hela landet. 21 augusti – 31 januari

Förslaget innebär en förlängd jakttid genom ett senarelagt jaktslut med en månad.
Antalet gräsänder som övervintrar i Sverige har fördubblats sedan 1970 och 1980-talet (Haas & Nilsson 2018)
och under vinterräkningarna noteras över 100 000 gräsänder årligen. Det är svårt att uppskatta det exakta
antalet gräsänder som övervintrar, men det är betydligt högre än det antal änder som räknas. Det beror på att
gräsanden är väl spridd över södra Sverige vintertid (se karta).
Generellt sett kan det ökade antalet simänder som övervintrar i Sverige förmodligen till stor del förklaras av
ett mildare klimat. Det behöver alltså inte beror på att populationerna i sig ökat (Elmberg m.fl. 2014).
Gräsanden skiljer emellertid ut sig från andra övervintrande simänder och visar på ökande eller stabila antal i
alla inventeringssystem (se tabell). För gräsandens del diskuterar man också huruvida gräsänder som satts ut
för jaktändamål bidrar till övervintringspopulationerna. Utsatta änder flyttar kortare och långsammare än vilda
gräsänder (Söderquist m.fl. 2013), vilket talar för att andelen utsättningsänder är större i vinterflockar än på
hösten. Det finns också flera rapporter från allmänheten om stora gräsandsflockar som vintertid uppträder på
avvikande sätt, och ofta pekas utsättningar från närliggande gårdar ut som anledningen till flockens
uppträdande.
En jakttid som sträcker sig till utgången av januari ligger väl utanför riskzonen för överlapp med
reproduktionsstart för arten enligt EU:s styrdokument för tillämpning av Fågeldirektivet (Key Concepts of
Article 7(4): Version 2008)). Anledningen till att Svenska Jägareförbundet tidigare ansett att jakttiden ska
avslutats vid decembers utgång verkar vara en historisk försiktighetsåtgärd för att undvika överuttag ur
populationen sent på säsongen. Denna försiktighetsprincip tillämpas bäst på populationer där jakttutager är
stort relativt till populationsstorlek, vilket inte kan anses gälla gräsanden idag. En annan anledning till den
historiska försiktigheten, av mer etisk karaktär, bör ha varit att man ansåg övervintrande änder som hårt
pressade av vinterklimatet. De snabbt ökande antalen övervintrande gräsänder visar att det mildare klimatet
idag minskat denna press på änder.
Svenska Jägareförbundet anser därför ett senarelagt jaktslut ökar möjligheten att nyttja gräsanden som resurs
samt förvalta populationen.
Karta som visar platser där flockar av gräsänder över 100 fåglar har
rapporterats från januari månad. Data gäller perioden 2000-2019 och är
hämtare från Artportalen.

Gräsandens populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Häckande population
+0,6 %/år1
1.
2.
3.

Hösträkningar
stabil2

Vinterräkning
ökande2

Europeiskt bestånd
Stabil3

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Inventering av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport 2017/2018, Lunds Universitet
Dalby m.fl. (2013)
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Kaja, skata
Förslag

Södra området. 1 juli – 30 april

Förslaget innebär ca två veckor längre jakttid. Framförallt har dessa två veckor stor betydelse för att kunna
skatta blivande revirfåglar till fromma för markhäckade fåglar och småvilt. Förbundet föreslår därför att hela
jakttidsramen utnyttjas för både kaja och skata.
Populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Art
Kaja
Skata
1.

Häckande population
+1,8 %/år1
stabil1

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet

Avskjutning av kaja och skata 2017/2018, samt förändring de senaste 30 och 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Kaja
Skata

Fällda 2017/18
58 878
28 469

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+4
stabil
stabil
stabil

Kommentar
Trend speglar ökande populationer
Ingen trend i avskjutningen och långsamt minskande
populationer

Knipa, storskrake, vigg
Senare jaktslut med en månad jämfört med dagens jakttider, enligt nedan.
De delar av landet där den idag är jaktbar. Jaktslut 28 (29) februari.
Förslag knipa
Förslag storskrake De delar av landet där den idag är jaktbar. Jaktslut 28 (29) februari.
Hela landet. Jaktslut 28 (29) februari.
Förslag vigg
Vigg, knipa och storskrake förekommer i stora antal utmed Sveriges kuster vintertid. De förändrade klimatet
och flyttvanorna har gjort att perioden med stora mängder kustnära fågel inte längre sammanfaller väl med
jakttiden. Dessa tre fågelarter är därmed en resurs som inte nyttjas fullt ut med dagens jakttider. Jakten på
dessa arter renderar inga stora antal skjutna fåglar men är värdefull för kustjägare.
Vigg och knipa visar vintertid på ett ökande antal i svenska vatten, framför allt utmed Östersjöns kuster (se
figur). Detta förklaras till stor del av det mildare vinterklimatet och omlagda flyttningsvanor (Lehikoinen m.fl.
2013, Fox m.fl. 2019). Ett större antal fåglar övervintrar i landet samtidigt som flyttrörelserna sker senare
(Lehikoinen m.fl. 2013). Det kan förmodligen, åtminstone delvis, förklara de minskande antalen i
hösträkningarna från Lunds universitet (se tabell). Trenden för häckbestånden i Sverige visar också på
minskande antal (se tabell). Storskrake är en art som uppvisar ökande eller stabila trender i alla
inventeringsprogram (se tabell).
Knipa, storskrake och vigg är livskraftiga enligt Artdatabanken (2019). Avskjutningen minskar, vilket
återspeglar en minskad jakt (se tabell).
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Trenden för knipa, storskrake och vigg enligt januariräkningarna från Lunds universitet. Gemensamt för knipa och vigg
är att ungefär dubbelt så många individer ses nu jämfört med 1980- och 1990-tal. Antalet storskrakar är oförändrat.
Populationsutveckling hos knipa, storskrake och vigg enligt olika inventeringsprogram
Art

Häckande population

Hösträkningar

Vinterräkning

Europeiskt bestånd

Knipa
Storskrake
Vigg

-1,4 %/år1
0.3% 1
-1,1% 1

-1,8 %/år2
+8,6 %/år2
-2,4 %/år2

+0,5 %/år
+1,7 %/år
+2 %/år

Svajigt/stabil3
stabil3
Stabil troligen minskande3+4

1.
2.
3.
4.

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Inventering av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport 2017/2018, Lunds Universitet
Wetlands International database
Fox m.fl. (2019)

Avskjutning 2017/2018 samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art

Fällda 2017/18

Knipa

4 750

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-4
stabil

Storskrake
Vigg

577
1 451

-6
-12

stabil
stabil

Kommentar
Trenden speglar minskad jakt. Stor häckande population i svag
minskning. Räkningar vintertid visar på ökande antal
Trenden speglar minskad jakt
Trenden speglar minskad jakt

Morkulla
Förslag

Hela landet. 21 augusti – 31 januari

Förslaget innebär en förlängd jakttid genom ett senare jaktslut, från 31 oktober i Norrland resp. 30 november i
resten av landet, till 31 januari i hela landet. En senare jaktslut skulle under milda senhöstar och vintrar
tillgängliggöra en idag outnyttjad jaktlig resurs.
Antalet morkullor som dröjer sig kvar eller till och med övervintrar i Sverige beror till stor del på
vinterklimatet. Under milda vintrar kan stora mängder morkullor dröja sig kvar i de sydligaste delarna av
landet, främst Skåne. Under senare år har det blivit vanligare med sådana milda vintrar. Den huvudsakliga
flytten av svenska morkullor sker normalt i oktober och november. I december tillkommer fåglar från länder
öster om Sverige (Fransson m.fl. 2008). Kalla vintrar, när antalet morkullor i Sverige är som lägst, påverkas
fåglarnas överlevnad negativt (Selås 2006, Tavecchia m.fl. 2002). Den beror på att morkullornas möjligheter
till födosök begränsas, men också på att de tvingas flytta längre sträckor och möjligen koncentreras till de
områden utanför Sverige där jakttrycket är som högst (Tavecchia mfl. 2002). Sammantaget innebär detta att år
när jakt är möjlig i Sverige finns ett utrymme att nyttja resursen.
Den svenska avskjutningen av morkullor är mycket låg (ca 1400 årligen) jämfört med många länder i Europa
(Ottvall m.fl. 2017, se tabell). I Danmark tillåts jakt på morkulla under vintermånaderna. Framförallt jakten
över stående fågelhund är uppskattad och anses exklusiv. Avskjutningen av morkulla under vintermånaderna
regleras automatiskt av tillgången på fåglar. En mild vinter innebär en generellt högre överlevnad vilket i sin
tur skapar en resurs för jägare. De vintrar det är gott om morkulla kommer fler jägare vara intresserade av att
nyttja jakten, kallare vintrar kommer intresset vara obefintligt. I Frankrike jagas morkulla i stor omfattning
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under vintern och jaktens effekter på populationen har studerats ganska ingående. Det extremt höga, med
svenska mått mätt, jakttrycket har visat sig minska antalet morkullor lokalt under den aktuella vintern, men
antalet morkullor nästföljande vinter påverkas inte (Péron m.fl. 2011 och 2012). Detta har tolkats som att den
franska vinterjakten på morkulla, som omfattar flera hundratusen fåglar, inte påverkar populationen i stort.
Förändringar i morkullans population kan i Sverige bara följas via index på det häckande beståndet. Det visar
på en svag ökning. För att kunna ta del av denna dynamiska resurs krävs en jakttid i södra Sverige under
vintermånaderna december och januari.
Morkullans populationsutveckling
Häckande population morkulla
+1 %/år1
1.

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet

Avskjutning av morkulla 2017/2018 samt förändring de senaste 30 och 10 åren. (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Morkulla

Fällda 2017/18
1 180

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-23
stabil

Kommentar
Trend speglar främst förändringar i jakttid

Orre, tjäder
Förslag

Norra området 16 november – 15 februari (endast tupp)

Förslaget går utanför jakttidsramen, enligt vilket jakten ska sluta senast 31 januari. I dagens ramar saknas stöd
för en förlängd jakttid på skogshöns in i februari, men förbundet har just påbörjat en process där de biologiska
jakttidsramarna revideras. Ny kunskap gör gällande att skogshöns är en av de artgrupper där förbundet anser
att ramarna bör ses över, men det är samtidigt inte klart hur en eventuell förändring bör se ut.
I EU:s styrdokument för tillämpning av Fågeldirektivet (Key Concepts of Article 7(4): Version 2008) anges
tjäderns spelperiod (period of reproduction) i Sverige starta i början av april. En förlängning av jakten i
februari skulle således med bred marginal vara möjlig med hänsyn till detta dokument.
De hanar som tillbringar mest tid vid spelet är de dominanta, erfarna hanarna. Det är fågelvärldens
motsvarighet till kapitala hjortdjur, och de har stor betydelse för hela reproduktionen. Dessa hanar kommer att
löpa störst risk att skjutas om jakt bedrivs nära spelplatser när hanarna börjar tillbringa mer tid vid spelen. Den
sociala dynamiken inom och mellan könen hos lekande fåglar är viktig att förstå vid bestämmande av jakttid.
Det saknas vetenskapliga sammanställningar över vid vilken tidpunkt hanarna åter etablerar sig på
spelplatserna, men enligt uppgift är både orrar och tjädrar etablerade i början av mars i Svealand.
I Johansson & Hellenberg (2017) anges att 2,5-3,7 % av tjäderpopulationen skjuts årligen i Norrlandslänen
och att detta överskrider den rekommenderade gränsen för jaktuttag i Finland (2%). Tyvärr har man här gjort
ett beräkningsfel då den siffran som använts för att ange beståndets storlek är det beräknade antalet par från
Ottosson m.fl. (2012) som sedan multiplicerats med två. Det bestånd som beskattas med jakt inkluderar också
årets reproduktion. Jaktbytet hos hönsfåglar, med stor variation mellan år, domineras starkt av ungfåglar (t.ex.
Hjeljord 1995). Alltså har Johansson & Hellenberg (2017) väsentligt överskattat jakttrycket.
Utifrån en ren beskattningssynvinkel finns inte något hinder för utökad jakttid i Norrland eller Svealand.
Stammarna för skogshönsen är stabila och populationsstorleken medger ett utökat uttag. Både orre och tjäder
är dock lekande arter, där hanarna inte bara besöker spelplatsen under själva reproduktionen. Ju närmare
reproduktionen man kommer under våren, desto större tid kommer hanarna att tillbringa vid eller nära
spelplatsen.
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Både tjäder och orre är livskraftiga i Sverige enligt Artdatabanken (2019). Avskjutningen har minskat vilket
återspeglar minskad jakt i södra Sverige samt för orre även populationsutvecklingen (se tabeller)
Tjäderns populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Art
Tjäder
Orre
1.
2.

Häckande population
0,9 %/år1
0,3%/år1

Häckande population
Stabil/minskande2

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Johansson & Hellenberg (2017)

Avskjutning av tjäder och orre 2017/2018 samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art

Fällda 2017/18

Orre
Tjäder

20 454
20 671

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-2
-8
-2
-5

Kommentar
Trend speglar populationsutveckling samt minskad jakt i södra Sverige
Populationen relativt stabil. Trenden speglar främst minskad jakt i södra
Sverige

Rapphöna
Förslag

Skåne 16 september – 30 november

Förslaget innebär en förlängning av jakttiden med en månad, genom ett senarelagt jaktslut från 31 oktober till
30 november.
Den svenska rapphönepopulationen kan idag sägas utgöras av två olika förvaltningsenheter. Den vilda svenska
rapphönepopulationen minskar snabbt på grund av omställningar i jordbruket (t.ex. Jönsson m.fl. 2010, Dicks
m.fl. 2014). Detta är inte unikt för rapphönan utan slår brett mot hela fågelsamhället (Lindström m.fl. 2017).
En, av få, faktorer som motverkar de negativa effekterna av det alltmer rationella jordbruket och den
ekologiska utarmningen av jordbrukslandskapet är biotopförbättringar för jaktbara arter som rapphöns (Mustin
m.fl. 2018). En del av verksamheten som skapar dessa positiva värden är utsättningar av uppfödda rapphöns
(och fasaner) vilka sedan jagas (Gamborg m.fl. 2019). Dessa fåglar kan liknas vid en separat förvaltningsenhet
från den vilda rapphönestammen. Jakten på dessa utsatta fåglar är ett incitament för att fortsätta kostsamma
investeringar i habitatförbättrande åtgärder. Dagens jakttid har upplevts som begränsande för denna
verksamhet och därför föreslås en förlängd jakttid.

Snatterand
Förslag

Södra Sverige. Införa jakttid 21 augusti – 31 december

Under den senaste 30-års perioden har antalet häckande par av snatterand haft en mycket snabb tillväxt (över
80%) i Sverige (Ottvall m.fl. 2008). Denna ökning har också noterats vid de nationella and- och
gåsräkningarna.
Snatteranden är idag inne i en längre och stabil tillväxtfas möjligen på grund av ett ökat antal anlagda
småvatten (viltvatten), och som en följd av växande bladvassområden i sjöar och skärgårdsmiljöer som i
övergödningens spår skapar bra habitat till en växande population. Enligt Ottosson m.fl. (2012) häckade ca
1600 par i Sverige år 2008 och sedan dess har arten ökat starkt. Snatteranden har sin nordliga
utbredningsgräns i Sverige och kan anses vara en utpost av den europeiska populationen. Även om utbytet
med andra länder inte är studerat för Sverige visar Gehrold m.fl. (2014) att den europeiska populationen är
sammanflätad och ökar i antal (se tabell). Troligen berörs även Sverige av östliga fåglar under höstflyttningen,
det vill säga under jaktsäsongen.
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I Danmark är snatteranden tillåten för jakt 1 sept. - 31 dec. Högst sannolikt kommer det inte att ske någon
riktad jakt efter snatteränder i Sverige utan jakten kommer att ske i samband med jakt på andra simandsarter
(främst gräsand). Avskjutningen förväntas bli proportionerlig mot förekomsten av arten om jakt tillåts.
Jakttiden för snatteranden föreslås bli samma som för andra jaktbara simandsarter (kricka och bläsand) i södra
Sverige d.v.s. 21 augusti – 31 december.
Snatterandens populationsutveckling enligt olika inventeringsprogram
Häckande population
+9,1 %/år1
1.
2.
3.

Hösträkningar
+3,3 %/år2

Vinterräkning
+15,2 %

Europeisk population
Starkt ökande3

Svensk Fågeltaxerings årsrapport 2018, Lunds universitet
Inventering av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport 2017/2018, Lunds Universitet
Wetlands International database
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Särskild motivering skyddsjakt
Översyn av kriterier för skyddsjakt på enskilds initiativ
I bilaga 4 till jaktförordningen anges de närmare tiderna och villkoren för när skyddsjakt kan bedrivas på
enskilds initiativ. I punktform räknas ett flertal olika arter upp i olika sammanhang med delvis olika villkor för
skyddsjaktens bedrivande. Ibland räcker det med att förebygga skada och ibland finns krav på att
förhindra/förebygga skada eller att skada orsakas (pågående skadegörelse). Snarlik terminologi används
exempelvis för olika former av grödor, men inte helt lika. Sammantaget leder detta till att bestämmelserna är
inkonsekventa, otydliga och svårtolkade. Således behövs en allmän översyn för att på ett enklare och tydligare
sätt ange villkoren för skyddsjakt på enskilds initiativ i syfte att undvika rättsosäkerhet. Det ska vara enkelt att
förstå och göra rätt.

Dovhjort
Förslag

Hela landet utom Skåne och Gotlands län.
Skyddsjakt på årskalv 1 juli – 28 (29) februari utgår

Skyddsjakt på hjortkalv infördes 1 januari 2018 och gäller kalv som uppträder vid fält med oskördad gröda om
det behövs för att förebygga skada. Den nu införda skyddsjakten är problematisk i och med att den inte
differentierar på kalv av dovhjort och kronhjort, trots att arternas biologi skiljer sig åt. Vad gäller dovhjort så
föds kalvarna senare än hos andra i Sverige förekommande hjortdjur. De flesta kalvarna föds från mitten av
juni till mitten av juli. I extremfall kan kalvar födas även i augusti. Sommarjakten på dovkalv är därmed en
jakt på diande kalvar som torde vara av marginell betydelse för skadebilden.

Kronhjort
Förslag

Hela landet utom Skåne och Gotlands län.
Skyddsjakt på fjolårskalv 16 augusti – 15 april utgår

Skyddsjakt på hjortkalv infördes 1 januari 2018 och gäller kalv som uppträder vid fält med oskördad gröda
eller skadar skog om det behövs för att förebygga skada. Den nu införda skyddsjakten differentierar inte
mellan kalv av dovhjort och kronhjort, trots att arternas biologi skiljer sig åt. Vad gäller kronhjort så är
skyddsjakten på fjolårskalv på våren problematisk i och med att det vid praktisk jakt inte går att skilja på
årskalv och hind.

Älg
Förslag

Bilaga 4, punkt 2, stryks då den inte fyller någon funktion

Punkten behandlar skyddsjakt på älg vid gröda.
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Särskild motivering hundjakt
Hundjakt
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3

Hela landet. Hundjakt efter klövvilt efter 31 januari utgår
Hela landet. Hundanvändning vildsvin från 21 augusti
Norra Sverige, motsvarande septemberområdet för älg.
1 september – 1 oktober. Rådjur (alla djur). Jakt med drivande hund som endast
förföljer rådjur (eller eventuella andra arter som också då får förföljas av hund – ej
exempelvis hjort).

Första förslaget innebär att hundjakt efter klövvilt inte längre tillåts i februari. Ett skäl är att denna kan vara
energimässigt belastande för djuren. I södra Sverige finns dessutom en risk att hundarna tar smågrisar. Ser
man till den totala avskjutningen av älg sker en väldigt liten del av jakten i februari, vilket innebär att förslaget
inte bör ha en väsentlig påverkan på måluppfyllnaden.
Det andra förslaget innebär en senareläggning från 1 augusti till 21 augusti. Det kan vara rimligt i den mån
vildsvinen skulle kunna utsättas för värmestress i augusti. Arten kan antas vara relativt känslig för värmestress
på grund av ett tjockt fettlager. Vidare är det föreslagna datumet en samordning med möjligheterna att
jaktträna älghund.
Det tredje förslaget ger möjlighet till en effektiviserad jakt i form av en tidigare start för jakt med drivande
hund i norra Sverige, vilket skulle öka möjligheterna att hinna bedriva denna jaktform innan vintern kommer.
Ett parallellt resonemang finns kring älgjakten. Förbundet föreslår att på dessa sätt utöka jakttiderna, särskilt i
norra Sverige, för att i högre grad kunna nyttja rådjuret som jaktlig resurs och förvalta stammen.
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Arten bör utredas på grund av kunskapsbrist
Bäver
Förslag

Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger

Förslag har inkommit om att tidigarelägga jaktslutet i norra området från 15 maj till 10 maj, eftersom
jaktslutet idag bedöms ligga i alltför nära anslutning till den tid då bäverns ungar föds. Det finns flera
erfarenheter av att ungar fötts innan jaktslut.
De jaktslut som föreligger idag grundar sig på en studie utförd 1985-1989. Den visade att normalfödda
bäverungar i Sverige föddes efter 10 maj. Bedömningen var att jakten i södra området kunde pågå till 10 maj,
och i norra området till 15-20 maj (Mörner 1990). I studier utförda i sydöstra Norge 1997-1999 beräknades det
genomsnittliga nedkomstdatumet till 13 maj, men med en ökande andel födslar från 1 maj (Parker & Rosell
2001, Parker m.fl. 2017). Studierna visade också att dräktiga honor var överrepresenterade om man såg till
den första bävern som sköts från en bäverkoloni, vilket tolkades som att det är möjligt att högdräktiga honor är
mer sårbara för jakt på grund av ett ökat näringsbehov i slutet av dräktigheten (Parker m.fl. 2002).
Om bäverns reproduktion tidigarelagts på grund av klimatförändringar finns utifrån forskningsstudierna ovan
en uppenbar risk att jakten i högre grad kommit att omfatta högdräktiga honor, eller till och med honor som
fött ungar. Samtidigt finns det jaktliga och förvaltningsmässiga skäl att jaga bävern så nära inpå
nedkomsttiden som möjligt. Detta eftersom jakt på bäver är mest effektiv på senvåren, i gryning och skymning
under perioden då isen bryter upp, samtidigt som bävern inte kan jagas så länge isen ligger (Parker & Rosell
2001). Merparten av jakten sker därför under de sista veckorna av jakttiden (Mörner 2000). Det gäller inte
minst i norra Sverige. I Norrbottens sammanfaller islossningen med säsongsavslutningen, vilket gör att varje
extra dag är viktig för att överhuvudtaget kunna bedriva en jakt på bäver under ordinarie jakttid och därmed
minimera behovet av skyddsjakt. En möjlighet till jakt under allmän jakttid krävs också för att bävern ska
kunna nyttjas som resurs. Bäverstammen har ökat i Sverige de senaste decennierna, både till antal och
utbredning, vilket också återspeglas i avskjutningsstatistiken (se tabell).
Förbundet föreslår av dessa anledningar att tidsschemat för bäverns reproduktion ska beforskas.
Avskjutning av bäver 2017/2018, samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Bäver

Fällda 2017/18
6 487

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+2
stabil

Kommentar
Långsiktigt ökande trend på grund av återetablering

Fälthare, skogshare
Förslag

Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger

Geografiskt sett är jakttiden för hare relativt enhetlig med jaktstart 1 september i hela Sverige och jaktslut 28
(29) februari i merparten av landet. Undantaget är de sydligaste länen där jaktslutet infaller 15 februari för
fälthare, eller båda arterna, samt Öland där jaktslutet infaller 31 januari.
Även om det i regel är bra med enhetliga jakttider över stora regioner är det sannolikt att skogsharens
huvudsakliga reproduktionstid inte är samtida från södra till norra Sverige. Skogsharen är dessutom en art som
är anpassad till ett nordligt klimat. Pågående klimatförändringar kan vara en viktig orsak till att
förutsättningarna för arten håller på att förändras i Skandinavien, men en norsk utredning drar slutsatsen att
kunskapen kring detta är bristfällig (Pedersen & Pedersen 2012). Efter 1990 har den forskning som bedrivits i
Skandinavien framför allt handlat om interaktioner mellan fälthare och skogshare, sjukdomar, hemområden
och habitatselektion, samt i viss mån effekter av predation. Forskning kring skogsharens reproduktionsbiologi
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i Sverige bedrevs före 1990 (Angerbjörn & Flux 1995). Då visade man att reproduktionen inleds tidigare
under varma vårar (Angerbjörn 1986, Angerbjörn & Flux 1995), vilket indikerar att reproduktionsmönstret
skulle kunna ha förskjutits till följd av ett varmare klimat. Det skulle i sin tur kunna påverka förutsättningarna
för jakt under olika tider på året.
Fältharens reproduktionsekologi i Skåne undersöktes på 1970-talet (Frylestam 1980). Den studien visade att
den huvudsakliga reproduktionen inföll i mars-augusti, vilket innebär att normalfödda ungar föddes under den
tid då haren är fredad med nuvarande jakttid. En liten del av nedkomsterna skedde emellertid i februari och
september-oktober, de senare framför allt under milda höstar (Frylestam 1980). I likhet med skogsharen
indikerar detta att fältharens reproduktionsbiologi kan ha påverkats av klimatförändringar, men det är inte känt
om detta skett. Observationer av harar med långt gången dräktighet i januari skulle kunna vara en indikation
på detta.
Skogsharen är livskraftig i Sverige, men en minskning av populationen pågår eller förväntas ske
(Artdatabanken 2019). Fältharens status bedöms inte av Artdatabanken då arten är införd i Sverige, men i
likhet med skogsharen tyder avskjutningsstatistiken på en minskande stam (se tabell).
Förbundet anser att det råder kunskapsbrist kring hararnas reproduktionsbiologi under aktuella
klimatförutsättningar och föreslår att detta ska beforskas.
Avskjutning av hare 2017/2018, samt förändring de senaste 30 resp. 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art

Fällda 2017/18

Skogshare

12 299

Fälthare

23 896

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
-15
-8
-6

-6

Kommentar
Trenden speglar troligen både en minskande stam och en
minskad jakt
Trenden speglar troligen både en minskande stam och en
minskad jakt

Rödräv
Förslag

Behåll dagens jakttid till ny kunskap föreligger

Den nuvarande jakttidsramen för rödräv omfattar 1 augusti – 15 april. Jakttiden börjar 1 augusti i hela landet,
medan jaktslutet är tidsdifferentierat i fyra områden, från 28 (29) februari i sydligaste Sverige till 15 april i
norra Sverige (Älvdalens kommun samt Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län). Detta
eftersom rödrävens valpning sker tidigare i södra Sverige.
Rödrävens grundläggande reproduktionsbiologi har i Sverige framför allt beforskats av Jan Englund, och det
publicerade materialet är framför allt är insamlat på 1960-talet (t ex Englund 1970). Förbundet anser att det
råder kunskapsbrist kring rödrävens reproduktionsbiologi under aktuella klimatförutsättningar och föreslår att
detta ska beforskas. Detta belyses ytterligare nedan, utifrån inkomna förslag till förändringar.
Ett inkommet förslag är att tidigarelägga jaktslutet i norra området, där jakten idag slutar 15 april. Den
nuvarande jakttiden omfattar ett stort geografiskt område och särskilt i sydliga eller kustnära områden är det i
ett klimatperspektiv rimligt att det blivit vanligare att rödrävens valpning sker innan jakttidens slut.
Önskemålet om ett tidigarelagt jaktslut har sin grund i observationer som tyder på detta. Samtidigt finns ett
behov av att även fortsättningsvis få jaga rödräv så länge som möjligt under våren. I vissa områden i
fjällkedjan bedrivs rödrävsjakt i naturvårdande syfte för att gynna två hotade arter, fjällräv och fjällgås
(Naturvårdsverket 2011, 2017). Rödrävsjakten under den senare delen av jakttiden är särskilt viktig, eftersom
det är då fjällräv och fjällgås etablerar revir och parar sig respektive inleder häckningen. Rödrävsjakt kan även
bedrivas i viltvårdande syfte (Widemo 2008).

Sida 22 av 27

Ett inkommet förslag gäller södra området (Skåne, Halland, Blekinge) där det finns önskemål om en
senareläggning av jaktslutet till 15 mars. Även här skulle detta kunna gynna vilt- och naturvården i och med
att rödräven är en predator på arter som minskar i jordbrukslandskapet, samt en del hotade vadarfåglar i
kustområden (Widemo 2008, Naturvårdsverket 2015). Det är dock okänt i vilken utsträckning en
senareläggning av jaktslutet skulle innebära ett överlapp med rödrävens reproduktion.
Rödrävstammen är livskraftig (Artdatabanken 2019). Avskjutningen har på senare tid legat på en stabil nivå,
medan den i ett längre perspektiv har ökat efter att rödräven återhämtade sig från skabbepidemin på 1970- och
1980-talet (se tabell).
Avskjutning av rödräv 2017/2018 samt förändring de senaste 30 och 10 åren (Svenska Jägareförbundet 2019a)
Art
Rödräv

Fällda 2017/18
58 963

Årlig tillväxt (%)
30 år
10 år
+3
stabil

Kommentar
På lång sikt en ökning som speglar populationens
återhämtning efter en skabbepidemi på 1980-talet
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Konsekvensanalys och sammanfattande kommentarer
Vi vill förbättra förutsättningarna och inflytandet för den lokala och regionala viltförvaltningen. Flera av de
justeringar som föreslås i denna skrivelse innebär en högre grad av adaptiv förvaltning av landets
förnyelsebara viltresurs. De populationer som idag är underutnyttjande kan i högre grad nyttjas för
konsumtion samt i större utsträckning generera ett rekreationsvärde genom jakt. Stor hänsyn tas till djurskydd
och etiska aspekter och Jägareförbundet ser hellre generösare jakttider utanför reproduktionssäsong än
skyddsjakt under reproduktionstid.
Förslagen bedöms i olika avseenden få en positiv effekt för markägarens möjlighet att vårda och ta tillvara
viltets avkastningsvärde. Då förslagen är väl förankrade i jägarkåren bedöms de vid ett genomförande även att
bidra till ett gott förtroende för att jakttiderna vilar på en stabil grund, tar vederbörlig hänsyn till storskaliga
förändringar i viltpopulationerna samt de behov som framförs av markägare och jakträttshavare m.fl.
Jägareförbundet bedömer att jakttidsförändringarna inte har några negativa effekter på de areella näringarna,
friluftslivet eller andra intressen.
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