
 

Till Naturvårdsverket. 

 

Yttrande över jakttider ärende NV 08122-18. 

 

Ett tråkigt konstaterande är att Naturvårdsverket gör allt för att gynna jaktintresset och att det inte 

bygger på ett modernt naturvårds- och bevarandetänkande. Inga omotiverade hinder skall få störa 

jakten och hänsynen till icke jagande människor är liten. 

 

Förslaget på jakt på snatterand tar inte hänsyn till förväxlingsrisken och att det finns för få par i 

Sverige. 

Jakten på fjällripa bör minskas och jakten på dalripa skall tas bort. Jaktfalken är beroende av ripor 

och det har konstaterats att häckningarna av jaktfalken har minskat dramatiskt under 2019. 

Helt förkastligt att förlänga jakttiden till mitten av februari då tupparna redan har börjat spela. 

Samma sak gäller för orr- och tjädertupp. Att tillåta jakt till mitten av februari då spelen redan har 

börjat är förkastligt och bygger inte på hänsyn till klimatförändringar som gör att spelen har börjat 

tidigare. Denna förlängning gör att det är hur enkelt som helst att leta upp de gamla spelplatserna 

och skjuta av stammarna av orre, tjäder och ripa. 

Helt vansinnigt att införa allmän jakt på enkelbeckasin då den kan förväxlas med dvärgbeckasin 

som kan vara kvar i Sverige hela vintern men även kan förväxlas med dubbelbeckasinen. 

Jakten på björktrast bör förbjudas. Här måste Naturvårdsverket motivera varför.  Det finns andra 

skyddsåtgärder. 

Att få jaga ringduva som är i flock vid yrkesmässiga odlingar under häckningstid är ett hån mot den 

biologiska mångfalden. Här finns också risken för att man skjuter skogsduva som är fridlyst. 

Förslaget om jakt  på ekorre och hermelin är häpnadsväckande. Skälen för jakten är löjliga. I stället 

borde Naturvårdsverket inse att dessa djur är bytesdjur för flera predatorer och att ekorrarna dödas i 

dag i ett mycket stort antal i trafiken. Ekorre och hermelin är också med i ett fungerande ekosystem. 

Vi är också emot att jakttiden på älg även ska omfatta februari månad. Då kan korna vara dräktiga 

och det är etiskt oacceptabelt att ha jakt då. Samma sak gäller jakten på råbock som föreslås att även 

kunna jaga på våren. 

Jakten på morkulla, bläsand och kricka skall tas bort. Det finns ingen anledning att jaga dessa. 

 

En summering av vårt yttrande där vi även tar med en del saker som skulle vara med i det förra 

yttrandet är följande. Det är mycket tråkigt att Naturvårdsverket som ska ta hänsyn till  natur och 

biologisk mångfald kompromissar bort viktiga naturvårdsfrågor och lägger fokus  på att jakten 

är det primära. Tanken är också att få många fler arter att jaga och att hitta så många bra 

förklaringar som möjligt för att få jaga vissa arter. Det viktigaste är att det i naturen skall finnas så 

många arter som möjligt, dels för sin egen skull men även att uppleva. Viktigt är också att det finns 

fungerande ekosystem med så många arter som möjligt. Då skall jakten komma i andra hand och 

många arter skall inte jagas alls. 
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