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GRUNDKRITERIER FRÅN 1975 LIGGER FAST

ÖVERSYN AV
PRINCIPER FÖR
JAKTTIDSRAMAR 2005
Underlag framtaget av
Torbjörn Lövbom och Rolf Brittas
- ledamöter i Forsknings- och
förvaltningsgruppen

• Följande förhållanden skall särskilt beaktas
- 1) Artens normala yngelperiod – samt ungarnas utveckling och beroende
- 2) Artens brunst eller spelperiod
- 3) Effekter till följd av beskattning av hanar när parbildningen är stabil eller
honan försörjs av hanen
- 4) Klimatförhållanden som medför att arten ej bör utsättas för störning eller
som underlättar en alltför hög beskattning
• Mål för översyn: att tydliggöra förbundets inställning i detaljfrågor som inte
belysts tidigare

KLIMATFRÅGOR OCH OLIKA GRUND FÖR BESLUT

OLIKA FASER I REPRODUKTIONSCYKELN - DÄGGDJUR

• Klimat

• Brunst/parning

- Lagstiftaren har i första hand lagt ansvaret på den enskilde att bedöma när det inte är
lämpligt att bedriva jakt – t.ex. jakt med hund vid svåra snöförhållanden

- Brunstperioden kan vara utdragen och variera från år till år

- SJF – riktig grundprincip med relativt långa jakttider och tydligt ansvar för den enskilde
att bedöma att jakten bedrivs under etiskt godtagbara former

- SJF – uppehållet i jaktperioden avser centrala delen av artens brunstperiod

• Allmän jakt / skyddsjakt

• Dräktighet

- Begreppet skyddsjakt – i grunden jakt för att förebygga skador - begreppet har fått ökad
tillämpning t.ex. för stora rovdjur och mink

- Jaktformen av betydelse för jakttidsramen :

- SJF – Jakttidsramen avser den period när allmän jakt kan tillåtas

- Brunstuppehåll älg – tradition och etiska aspekter –
- Kron/dovhjort – ej jakt på handjur vid risk för att köttet måste kasseras

- Ex. - jakt med hund på högdräktiga älgkor ej etiskt acceptabel;
- smyg eller vaktjakt på t.ex. bäver och säl acceptabel eftersom jakten inte medför uthållig
ansträngning för djuret
• Ungarnas utveckling och beroende
• Start på ramen när ungar födda vid normal tid har en god flyktförmåga

OLIKA FASER I REPRODUKTIONSCYKELN - FÅGLAR

SPECIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR VISSA ARTER

• Vårspel

• Ringduva och fälthare är exempel på arter med en utdragen yngelperiod :

– ingen allmän jakt sen länge i vårt land

I dessa fall måste man gör en avvägning mellan jaktbehovet och möjligheten att jaga och att
endast inkludera en mindre del av yngelperioden i ramen

• Reviretablering/ parbildning
- Hos en del arter långt innan yngelperioden. Dessa tidiga förstadier till häckning kan ingå
i ramen
• Häckning och yngelvård
- För flertalet fågelarter slutar ramen flera månader före häckningen
- Som princip är artens normala kläckningstid och normalt även ruvningstid utanför ramen
• Ungarnas utveckling
- Flygförmågan utvecklas olika hos olika typer av fåglar
- Sent födda individer vanliga hos markhäckande fåglar
- Ungarnas utveckling och beroende av föräldrarna avgör när jakt kan medges.
- För alla fåglar: Jakttidsramen bör börja när ungar födda vid normal tid har
en godtagbar flygförmåga och har goda möjligheter att klara sig på egen hand
• För flera arter måste ramen tillåtas omfatta en tid när flertalet kullar håller ihop
-
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 2016
• De grundläggande principer som beslutades 1975
bedömdes ha fortsatt hög aktualitet.
• Tillsammans med de kompletteringar och
klarlägganden som gjordes 2005 blev dokumentet en
bättre vägledning.
• Men:
- Mer än tio år har gått sen dess, varför en ny översyn
behövs för att jakttidsramarna skall vara ett aktuellt
verktyg i arbetet för att uppnå:
- Väl avvägda jakttider med utgångspunkt från en
långsiktigt hållbar
viltförvaltning med högt ställda krav på god jaktetik.
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