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BESLUT 

2020-09-22 UFV 2020/1494 

Näringsdepaiiementet 

Remiss Naturvårdsverkets förslag på jakttider 
(N2020/0l 735/FJR) 

Remissinstanser 

Beslut 
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet avstår från att lämna yttrande om denna 
remiss, men hänvisar till tidigare inskickad yttrande gällande de 
preliminära förslagen till jakttidsändringar, paket 1 och 2, se 
bifogade filer. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 

Uppsala! universitet har tidigare yttrat sig om de två preliminära 
förslag på jakttider som Naturvårdsverket skickat ut som 
remisser under 2019/2020: 
- Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 
respektive 2, (bägge NV-08122-18), se bifogade filer. 
Universitetet anser att de inte har något ytterligare att tillägga 
utöver dessa yttranden. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Jacob Färne1i. 
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BESLUT 

2020-02-11 UFV 2019/2484 

Naturvårdsverket 

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 
(NV-08122-18) 

Beslut 
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av Docent 
Robert Ekblom, institutionen för ekologi och genetik. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
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YTTRANDE 

2020-02-1 1 UFV 2019/ 

Naturvårdsverket 

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 

(NV-08122-18) 

Uppsala universitet har beretts möjlighet möjlighet lämna 
synpunkter på rubricerad remiss. 

Övergripande generella synpunkter 

Generellt är det positivt att Naturvårdsverket regelbundet ser 
över dessa regler, och inkorporerar ny kunskap och förändringar 
som skett i faunan (adaptiv förvaltning). Det är också viktigt och 
bra att hänsyn tas till arternas biologi i stor utsträckning (även 
om detta ibland medför att harmonisering av tider/regler mellan 
arter och olika geografiska områden försvåras). Nedan följer ett 
fåtal mer specifika kommentarer. 

Kommentarer och ändringsförslag 

Sid 63 (punkt 1 8.3): Det verkar direkt olämp_ligt att tillåta jakt på 
fågel före solens uppgång och efter solens nedgång ( en timme 
enligt förslaget). Som Verket själva skriver i paragraf 18.1 ska 
man undvika jakt under de tider på dygnet när det saknas 
förutsättningar för att avgöra arttillhörighet. För exempelvis 
änder och gäss är det inte rimligt att tro att tillförlitlig 
aitbestämning under jakt kan ske under dygnets mörka timmar. 
Även personer med stor erfarenhet av fältbestämning av fågel 
misstar sig ofta i artbestämning av dessa aitgrnpper under dåliga 
ljusförhållanden. 

Sid 85 (punkt 22.2): Det känns som att denna lista på 
främmande arter kan komma att genomgå ganska stora 
förändringar på kort tid och stycket riskerar därför att snabbt bli 
inaktuellt. Vore det möjligt att i stället för att lista aiter i 
förordningstexten hänvisa till en extern artlista ( exempelvis från 
ArtDatabanken) eller bilaga som kontinuerligt kan uppdateras 
utan att lagtexten behöver ändras. 
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Sid 93 (punkt 26.2): Det ges ingen motivation till varför just 
dessa arter (grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsgås, kråka, 
skata, kaja, tamduva, ringduva, storskarv) bör läggas till 
eftersom de "bedöms kunna orsaka motsvarande skador vid 
flygplatser". Vad är det som säger att dessa aiter (och inte 
andra) kan förväntas vålla problem på detta vis? Finns underlag 
i form av undersökningar eller statistik som visar att just dessa 
aiter bör tas med här? Bläsgås är ju exempelvis en relativt 
ovanlig art i landet (även jämfört med andra gåsaiter som inte är 
listade). 
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BESLUT 

2020-03-24 UFV 2020/276 

Naturvårdsverket 

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2 

Beslut 
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar. 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 

Bifogat yttrande har utarbetats av Robe1t Ekblom, institutionen 
för ekologi och genetik. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
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YTTRANDE 

2020-03-24 UFV 2020/276 

Naturvårdsverket 

Remiss av preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2 

Uppsala universitet anser att det är bra att Naturvårdsverket 
regelbundet ser över reglerna för jakttidsändringar och 
inkorporerar ny kunskap samt de förändringar som skett i faunan 
(adaptiv förvaltning). Universitetet anser också att det är bra
och viktigt - att hänsyn tagits till arternas biologi i stor 
utsträckning (även om detta ibland medför att harmonisering av 
tider/regler mellan arter och olika geografiska områden 
försvåras). 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkternar 
samt därefter mer specifika kommentarer. 

Kort sammanfattning 

• Det vore önskvätt med en diskussion om vilka källor 
som använts för redovisning av populationernas 
populationstrender 

• Generellt saknas en diskussion kring nyttan med att 
behålla eller införa allmän jakt på specifika mter 

• Uppsala universitet ställer sig mycket frågande till att 
bibehålla ( och till och med utöka) allmän jakt på bläs gås 

• I samband med motiveringen för jakt på vigg, bör risken 
för förväxling med bergand belysas 

• Det skulle vara mycket olyckligt om allmän jakt på 
enkelbeckasin införs på grund av risken för förväxling 
med den hotade och rödlistade arten dubbelbeckasin 

• Skyddsjakt på sädgås bör inte ske på enskilds initiativ 
utan det bör vara upp till länsstyrelserna att bevilja 
skyddsjakt i där det är skademässigt/ekonomiskt befogat 

• I de fall där de nya skattningarna av arters häcknings
period skiljer sig från tidigare rappmtering vore det 
intressant med en diskussion om vad detta beror på 
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Kommentarer och ändringsförslag 

§2.2.5. 
Här saknar universitetet en diskussion la-ing vilka källor som 
använts för redovisning av populationernas populationstrender 
(inte bara status). Det verkar främst vara Sveriges senaste 
rapportering till EUs fågeldirektiv som använts, men även andra 
källor som Svensk Fågeltaxering och avståndsinventering av 
ripor nämns. 

§2.2.5. 
Generellt saknas en diskussion kl-ing nyttan med att behålla eller 
införa allmän jakt på specifika atter. Rimligen bör ett beslut om 
behållande/införande av allmänjakttid inte bara baseras på om 
populationen tål beskattning utan även om det finns något 
ekonomiskt, kulturellt, populationsreglerande eller natur
vårdande syfte med jakten. Om inte ett sådant ställningstagande 
redovisas borde det leda till att man inför allmänjakt på ett st01t 
antal arter som idag inte är nämnda i översynen. Det är därför av 
största vikt att inkludera en sådan diskussion för att säkerställa 
en "objektiv och transparant metod för bedömning av om en att 
är jaktbar eller inte". Universitetets förslag är att man till 
diskussionen kring vatje art lägger till ett k01t stycke med 
motivering la'ing varför just denna att bör anses som lämplig för 
jakt. (Se även kommentarer till §21.3 och §25.3 nedan) 

§2.2.7. 
Kan "jakt och kött" verkligen räknas in som ekosystemtjänster? 

§3.3. 
Motiveringen här till varför det är viktigt att avskaffa allmän 
jakt på sädgås är tydlig och bra. 

§4.3. 
Uppsala universitet ställer sig mycket frågande till att bibehålla 
(och till och med utöka) allmänjakt på bläsgås. Detta är en att 
som förekommer relativt sparsamt i landet och skadorna på 
jordbruket i Skåne som nämns i motiveringen bör rimligen vara 
mycket små. Tillsammans med den uppenbara förväxlingsrisken 
med icke-jaktbara arter (fjällgås, och sädgås) bör detta motivera 
att helt undanta bläsgås från jakt i Sverige. Det förekommer 
även sällsynt att bläsgås av underarten flavirostris (grönländsk 
bläs gås) återfinns i Sverige, demia är att betrakta som 
skyddsvärd då populationen är liten och troligen minskande. 
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§ 1 1.3. 
I samband med motiveringen för jakt på vigg, bör förslaget 
också belysa risken för förväxling med bergand, som är 
rödlistad som sårbar i Sverige. 

§ 13.3. 
Det hade varit önskväii om data från ripinventeringen, som 
hänvisas till, funnits publicerade för att möjliggöra granskning 
av metodik och resultat. Sammanfattningen i bilaga 45 är alltför 
översiktlig för att det ska gå att bedöma datats kvalitet och 
relevans ( dessutom är figurerna svåra att tolka på grund av för 
liten text). 

§17. 
Det hade varit intressant om förslaget redovisat hur många 
fasaner som sätts ut i landet vaije år. 

§20.3. 
Figuren är i princip oläslig, vad representerar X-axeln om inte 
årets 52 veckor? 

§21.3. 
B j örlctrast fungerar väldigt bra som exempel till den generella 
kommentaren ovan angående att inkludera avväganden om 
"nyttan" av jakt på de specifika aiierna. Rimligen kan inte jakt 
på björktrast vara försvarbaii, då den inte fyller någon som helst 
praktisk betydelse ( exempelvis ekonomisk, populations
reglerande, kulturell eller naturvårdande). Naturvårdsverket 
skriver att jakttidsöversynens uppdrag inte har varit "att 
ifrågasätta eller motivera jakt som sådan". Men det är ju precis 
det man gör när man undantar eller lägger till specifika arter för 
allmän jakt (exempelvis när man tar bo1i jakttid för sädgås eller 
inför jakttid på snatterand). Här bör utgångspunkten vara att om 
det inte finns några praktiska skäl för att bibehålla jakt på en 
viss art så bör den undantas från allmän jakt. Om man inte har 
en sådan utgångspunkt måste rimligen en mängd andra arter 
också betraktas. Varför tillåta jakt på björktrast men inte på 
koltrast, taltrast och dubbeltrast? 

§25.3. 
Med samma motivation som ovan (§21) bör inte allmän jakt på 
enkelbeckasin införas. Om man tillåter jakt på enkelbeckasin, 
varför då inte också på grönbena, större strandpipare och 
tofsvipa? I enkelbeckasinens fall finns också den betydande 
komplikationen med risk för förväxling med den hotade och 
rödlistade arten dubbelbeckasin ( där Sverige också har särskilt 
ansvar inom EU eftersom vi har den största häckande 
populationen bland EU:s medlemsländer). Det skulle därför vara 
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mycket olyckligt om allmän jakt på enkelbeckasin införs. Att 
jakten var av väldigt liten omfattning under de år då jakt var 
tillåten på enkelbeckasin stärker argumentet att det inte finns 
något betydande praktiskt värde med jakten. 

§25.4. 
Att anföra habitatvård som ett argument för jakt på enkel
beckasin känns inte seriöst. Det är mycket svå1t att se att det i 
någon betydande omfattning förekommer vård av mossar som är 
direkt kopplad till jakt på enkelbeckasin. 

§28.3. 
Förslaget om att tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ på sädgås 
går tvärt emot den goda argumentering som ges för att undanta 
arten från allmän jakt. Hur ska man kunna kontrollera att 
jaktuttaget inte blir för stort och att inte hotade populationer 
jagas om man lämnar beslutet om jakt till markägaren? I stället 
bör länsstyrelserna kunna bevilja skyddsjakt i de specifika fall 
där det är skademässigt/ekonomiskt befogat. Den mycket 
begränsade kompensation som föregående år beviljats för skador 
från sädgås visar att behovet av skyddsjakt på denna ait är liten. 
Man skriver i förslaget att risken för övernttag är liten eftersom 
man har strikta begränsningar på skyddsjakten, men detta är ren 
spekulation. För att verkligen kunna reglera uttaget måste man 
låta länsstyrelsen ha möjligheten att bedöma och godkänna 
skyddsjakt utefter behov i de enskilda fallen. 

§30.3. 
I tabellen är skattningen för trolig population (50 000) större än 
den för maximal population (27 000). Hur är detta möjligt? 

Bilaga 41 , Sida 111. 
I de fall där de nya skattningarna av arters häclmingsperiod 
skiljer sig från tidigare rapportering vore det intressant att 
diskutera om detta beror på att: 

• De gamla skattningarna var felaktiga 

• De nya skattningarna är felaktiga 

• Häclmingsperioderna har förändrats mellan de nya och gamla 
analyserna 

• Någon kombination av ovanstående tre alternativ 

Bilaga 45. 
Finns det några publikationer eller öppna data från ripinven
teringen som det går att hänvisa till för att ge bättre stöd för de 
presenterade slutsatserna 
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