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Jakttider – en tillbakablick
Hans von Essen
f.d. riksjaktvårdskonsulent

Jakttider

- en hjärtesak för landets jägare
”Jakttiden för olika viltarter påverkas av biologiska
och etiska aspekter och styrs av nationell och
internationell lagstiftning.”
Jakttider påverkas i hög grad även av jägarnas
önskemål vilka ofta grundar sig på jaktliga
traditioner.
Ett-, två-, treåriga jakttider och tillsvidare

Änder och Vadare: Gräsand, Skedand, bläsand,
stjärtand, snatterand, kricka, årta, gravand,
beckasiner, roskarl, strandskata, tofsvipa,
ljungpipare, fjällpipare, strandpipare, spovar,
rödbena, svartsnäppa, skogssnäppa, grönbent
snäppa, gluttsnäppa, drillsnäppa, brushane,
småsnäppor alla slag och simsnäppor.

Jakttidsarbetet
• Jägareförbundets fridlysningskommittée 1947
• Jakttidsberedningen 1958 (18 ledamöter)
KVA, KSLA, NF, SVA, SLU, SNF, SOF, WWF,
LRF, JRF, Friluftsfrämjandet. (NV observatör)

”…att på biologiska grunder – med hänsynstagande till
viltvårdens och jaktens samt allmänna och enskilda
intressen – noggrant pröva frågor om jakttider samt
därmed sammanhängande andra frågor”
• Jakttider ersätter fridlysningstider 1967

Jägareförbundet jakttidsramar fr.o.m. 1976
”Jakttidsramen anger de gränser, inom vilka
jakttiden för varje art med hänsyn till
produktionsbiologiska och jaktetiska faktorer
normalt bör sättas.”
• Artens normala yngelperiod utanför ramen
• Artens brunst- eller spelperiod utanför ramen
• Ansträngande klimatförhållanden
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Jakttidsramarna
• Möjligheten till föreskrifter om köns- eller antalsreglerad
beskattning samt differentierad jaktmetod bör beaktas.
• Endast nya biologiska fakta eller nya jaktetiska
bedömningar kan ändra fastställda jakttidsramar.
Ofta vetenskapliga studier om artens biologi som underlag
SVA: bäver, rödräv, fälthare, ringduva etc.
Populationsuppskattningar, avskjutningsdata etc.

EU:s inverkan på jakttiderna
Naturvårdsverkets redovisning nov. 1994
•
•
•
•
•

Storskarv – ingen allmän jakt
Korp – ingen allmän jakt
Morkulla – ingen sommarjakt
Ringduva – senarlagd premiär
Avkortad jakttid för en del andra fågelarter

Jägarnas önskemål och behov vägs mot tillgänglig fakta

Så har morkullan jagats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1879 – 1930
1931 – 1938
1939 – 1958
1959 – 1972
1973 – 1980
1980 – 1991
1992 – 1994
1995 – 1996
1997 – 1998
1999 -

16 maj – 31 dec
16 maj – 10 juni
16 maj – 31 maj
Förbud
16 juli – 30 nov
1 juli – 30 nov
Måndag efter midsommar – 30 nov
Förbud
Måndag efter midsommar – 15 juli
Förbud (Morkulleprojektet, avslag 2005)

Jakttidsberedningen avvecklas år 2000
• Ersätts med ett Viltförvaltningsråd
• Externt samråd med 14 övriga organisationer
• Samråd om bl.a. viltstammarna och de areella
näringarna, viltövervakningsfrågor, EU och
viltförvaltningen, viltforskningsbehov,
jaktetiska frågeställningar, jakttider m.m.

Jägareförbundets jakttidsförslag 1999
Processen fördröjs ett år p.g.a. Naturvårdsverkets
arbete med interna arbete med riktlinjer för
viltförvaltningen.
Nv föreslår slopad jakttid på ekorre, hermelin,
årsunge av rödräv, skedand, brunand, stjärtand
och sothöna.
Regeringens beslut kompletteras med
enkelbeckasin

Naturvårdsverkets riktlinjer för jakttider
2000-10-09

• Jakt bedrivs för att ta till vara viltets produktion av bl.a.
kött och skinn samt att tillgodose behovet av rekreation
och social samvaro för en stor del av befolkningen.
• Nv ska verka för att behovet av jakttider tillgodoses som
följer av att jakt är ett angeläget allmänt intresse.
• Antalet jägare som jagar viss art eller antalet fällda djur,
mängden kött eller det geografiska området utgör varken
var för sig eller tillsammans grund för att inskränka eller
ta bort en jakttid.
• Jakten generellt sett liten betydelse för småvilt vars
populationsstorlek huvudsakligen bestäms av andra
faktorer än jakt.
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Naturvårdsverkets riktlinjer för jakttider
2000-10-09

• Om det med betryggande säkerhet är vetenskapligt bevisat
att jakt är en kritisk faktor skall jakttiden för berörd art tas
bort.
• Jakttiden bör i tillämpliga fall bestämmas med hänsyn till
jakttrycket och dess effekter i andra stater.
• När jakttider bestäms skall beaktas att jakten har ett
betydande ekonomiskt värde för markägaren och att det
därför finns ett viktigt motiv att bedriva viltvård.
• Kunskap om viss jakt – jakttraditioner – kan beaktas om det
är viktigt att säkerställa sådan kunskap.

Naturvårdsverkets riktlinjer för jakttider
2000-10-09

• Enhetliga jakttider över stora geografiska
områden bör eftersträvas.
• Jakttiderna bör vara oförändrade över så långa
perioder som möjligt.
• Jakttid för skyddsjakt så kort som möjligt.
• Jakttider för skyddsjakt kan accepteras för att
öka de skadedrabbades benägenhet att tolerera
viltskador även om skyddsjakten i sig har
begränsad effekt.

Tack!
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