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Jakt på flyttande arter – med särskilt fokus
på gäss och internationella aspekter

Vilka populationer påverkas av en jakttid i Sverige?

Niklas Liljebäck, Svenska Jägareförbundet

Gemensamma resurser och problem
– gemensamma beslut!?

Från Gunnarsson et. al. 2011

Ökande internationalisering av fågelförvaltningen

Ska vi införa jakttid på Spetsbergsgås i Sverige nu?

EUs fågeldirektiv (juridiskt bindande ) sätter gränser för hur jakten får bedrivas
AEWA är ett avtal (75 länder+EU) gällande flyttande ”vattenfåglar”. Avtalet i sig
juridiskt bindande t.ex. ”wise use”.
AEWA producerar flyttvägsbaserade förvaltningsplaner/åtgärdsprogram
(inte juridiskt bindande)
Spetsbergsgås,”spetsbergenpopulationen”, (2012)
Sädgås (skogssädgås, 2015)
(ejder, alfågel, svärta, grågås, vitkindad gås…)
AEWA Goose Management Platform (GMP, 2015)
Ökande internationellt tryck på Sverige att ändra jakttider för att minska eller öka
jakttryck

Jakttid på sädgås i Sverige
Två raser/underarter..
”Tundrasädgås” ökar internationellt
”Skogssädgås” anses minska internationellt
Förvaltningsplan/åtgärdsprogram 2015
Det går inte under praktisk jakt att skilja tundra- och skogssädgås
Infört jaktförbud i Finland och Danmark designat för att minimera
risken att skogssädgäss skjuts. Politiskt tryck från andra länder på
Sverige!?
Rekomendationer mer proportionerlig åtgärd i Sverige!?
Ökad skyddsjakt som respons på jaktförbud?

From Madsen et.al. 2011

Europeisk förvaltningsplan för grågås diskuteras
Skadebild i fokus ute i Europa
Sverige är en ”grågåsproducent” av rang
Jakttider i Sverige är generösa. Avskjutning ökat kraftigt men
populationen
fortsätter att tillväxa
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20000
under reproduktionsperioden eller under ruggning?
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

2016-11-28

Mindre konflikter kring jakttider för arter som inte
kan kopplas till en skadebild?

Förvaltningsplan för vitkindad gås!?
Europas mest talrika gåsart idag
Tillväxttakt (7,8%/år) verkar inte klinga av-snarare tvärtom!
Många EU- medlemmar vill sätta in jakt för att minska
skador och motsättningar
Inte listad i Bilaga 2 (Bilaga 1) i EUs Fågeldirektiv och därmed
inte jaktbar
Kan man ha en skyddsjakt i det omfång som behövs för att
reglera populationen?

Jakttid på snatterand i Sverige?

Jakttid på ejder

Tidigare jakttidsförslag har fått negativt bemötande

Dramatisk minskning från höga nivåer

Hur internationella vågar/bör vi vara i vårt arbete med jakttider?
Hur snäva ska vi vara geografiskt? Snatterand typexempel på en art
som i Sverige har en fläckvis förekomst.
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En population med många problem, men är den svenska
jakten ett av dom? Jakt i andra länder?
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Data courtesy of Wetlands International + US Fish and Wildlfie Service 2010
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Skev könskvot med ”överskott” av hanar

Ekroos et.al 2010
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P < 0.0001

Frivillig fredning av honfåglar- rekommendation från
Jägareförbundet
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Införa jakttid på sångsvan och trana?
Båda arterna ökar i antal (+3% sångsvan, +5% för trana)
Skadebild belagd

TACK!

Incitament för jakttid eller skyddsjakt?
Inte listad i Bilaga 2 i EUs Fågeldirektivs och därmed inte jaktbar
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Korp

Slå hål på Fågeldirektivet?!

Inte listad i Bilaga 2 i EUs Fågeldirektivs och därmed inte jaktbar

Inte en enkelriktat process om bilagor öppnas

Tillväxer inte i antal längre…

Stort behov av strategiskt tänk och ”maktbalans”

Skyddsjakt p 11 eller 12?
BirdLife Int. är EU:s oberoende konsult i fågelskyddsfrågor
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