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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

REMISS 
2012-04-05 Ärendenr: 

NV-00729-11 

Sändlista 

Förslag till riktlinjer för länsstyrelsernas handläggning av 
skyddsjaktsansökningar 

Naturvårdsverket har uppdrag av regeringen att utarbeta riktlinjer för 
länsstyrelsemas handläggning av ansökningar av skyddsjakt. Uppdraget ska 
redovisas senast den 15 juni 2012 och sker i samråd med Skogsstyrelsen i fråga 
om ansökningar om skyddsjakt efter älg och kronhjort. 

Naturvårdsverket översänder härmed ett forslag till riktlinjer for synpunkter 
senast 3 maj 2012. 

Uppdraget 
Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket: 

"Naturvårdsverket ska utarbeta riktlinjer för länsstyrelsens handläggning 
av ansökningar om skyddsjakt. Riktlinjema ska även innefatta hur 
länsstyrelsen i beslut om skyddsjakt efter stora rovdjur gör avvägningar 
vad gäller bevarande av biologisk mångfald i landskapet. Betesbaserad 
animalieproduktion är en viktig komponent fÖr bevarande av biologisk 
mångfald i ̂ ällmiljö, i odlingslandskapet samt i skogen. Biodling är också 
en näringsgren som gynnar biologiska värden. Riktlinjema till 
länsstyrelsen ska utformas i enlighet med art- och habitatdirektivets 
andra artikel. Uppdraget ska ske i samråd med Skogsstyrelsen såvitt 
avser ansökningar om skyddsjakt efter kronhjort och älg. Uppdraget ska 
samordnas och avrapporteras av Naturvårdsverket. Uppdraget ska 
redovisas senast 15 juni 2012." 

Förslaget 
Förslaget till riktlinjer är avsett som vägledning for tillämpningen av 9 b, 23 a, 
23 b samt 29 §§ jaktförordningen (1987:905). Riktlinjema är enligt förslaget 
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uppdelade i en allmän del med fokus på stora rovdjur och en specifik del om 
betesskador på skog. 

Den allmänna delen är generell och avsedd att tillämpas oavsett vilken art eller 
verksamhet som ansökan om skyddsjakt avser. Vad det innebär i det enskilda 
fallet är beroende av de specifika fömtsättningama och länsstyrelsens 
bedömning av dessa. Förslaget bygger på nuvarande tillämpning av 
bestämmelsema och förväntas därför inte leda till någon avgörande förändring 
jämfört med hur bestämmelsema överlag tillämpas idag. 

Att förslaget inte förväntas leda till någon avgörande förändring av 
tillämpningen innebär att nuvarande situation vad gäller skadenivå och 
skyddsjaktens omfattning inte heller bedöms påverkas nämnvärt. Skador på 
tamdjur och gröda orsakade av fredade arter sammanställs årligen i 
Viltskadecenters viltskadestatistik. 

Den specifika delen om betesskador är framtagen tillsammans med 
Skogsstyrelsen. Den är inriktad på hur skadoma ska bedömas och hur problemet 
bör tas om hand i förvaltningen av klövdjursstammama när frågan om 
skyddsjakt uppstår. Behovet av skyddsjakt och betydelsen av riktlinjema är 
kopplat till hur den nya adaptiva förvaltningen av älgstammen och övrigt 
klöwilt lyckas omhänderta problem med betesskador. 

1 förslaget ställs en särskild fråga kring hur stor produktionsförlusten bör vara 
för att det ska anses vara frågan om allvarlig skada på skog. Synpunkter kring 
det efterfrågas särskilt. 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter har under arbetets gång inhämtats vid möten som hållits med 
Naturvårdsverkets råd för rovdjursfrågor, länsstyrelsehandläggare och 
representanter för markägare, skogsindustrin och j ägarorganisationerna. 

Förslaget är generellt och tänkt att täcka flera olika situationer. Vi är medvetna 
om att det firms önskemål om mer konkret vägledning, vilket har framförts vid 
nämnda möten. Vi ber er nu att lämna synpunkter på: 

1. Förslagets irmehåll 
2. Vilka frågeställningar som bör vidareutvecklas och konkretiseras eller 

som saknas i förslaget och bör ingå i vägledningen 

Vi är tacksamma om synpunktema på förslaget i sig (1) i möjligaste mån 
särskiljs från synpunktema på vad som bör vidareutvecklas eller som saknas (2). 
De senare kommer att ligga till gmnd för Naturvårdsverkets prioritering av det 
fortsatta vägledningsarbetet efter att uppdraget har redovisats. 

Vi är också tacksamma om synpunktema i möjligaste mån följer stmkmren i 
förslaget, det vill säga att det anges vilket avsnitt synpunktema avser. 
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Synpunkterna skickas per e-post till registrator(a),naturvardsverket.se senast den 
3 maj 2012. Ange ärendenummer NV-00729-11. 

Skicka gäma kopia till riktlinjer@naturvardsverket.se 

Frågor 

Frågor om remissen skickas till: 

riktlinj er@naturvardsverket. se 

6?) Nqturvård9vei\ket 

Rikard Janson 
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Sändlista 

1. Samtliga länsstyrelser 
2. Jordbruksverket 
3. Naturhistoriska Riksmuseet 
4. Sametinget 
5. Statens fastighetsverk 
6. Statens veterinärmedicinska anstalt 
7. Sveriges kommuner och landsting 
8. Sveriges lantbruksuniversitet 
9. Viltskadecenter 
10. Artdatabanken 
11. Skandulv 
12. Biodlingsföretagama 
13. Djurens rätt 
14. Djurskyddet 
15. Fåravelsförbundet 
16. Föreningen Sveriges fäbodbrukare 
17. Jägamas Riksförbund 
18. Lantbrukamas Riksförbund 
19. Renägarförbundet 
20. Skogsindustriema 
21. Sveaskog 
22. Svenska Jägareförbundet 
23. Svenska Kennelklubben 
24. Svenska Naturskyddsföreningen 
25. Svenska Rovdjursföreningen 
26. Svenska Samemas Riksförbund 
27. Sveriges Jordägareförbund 
28. Sverige Omitologiska Förening 
29. Världsnaturfonden 
30. Yrkesjägama 


