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Hearing om jakmedel 7 juni
Å Sveriges Jordägareförbunds (härefter förbundet) vägnar vill vi tacka för möjligheten att
delta i hearingen den 7 juni. Tyvärr hade vi inte möjlighet att delta men vill ändå framföra
följande synpunkter.
Gällande klassificeringen av vapen i klass 1, 2, 3 och 4 ser förbundet ett behov av att se över
denna. Idag görs ingen skillnad i vapenklass för vuxna och unga djur. Rådjur får jagas med
klass 2 men en dovkalv som är ungefär lika stor får inte jagas med den kalibern. Likaså
vildsvinskultingar som kan vara mindre än rådjur kräver klass 1. Även i internationell
jämförelse framkommer skillnader. I t.ex. Storbritannien är minsta tillåtna kaliber för jakt på
kronvilt .243 medan den inte är tillåten för jakt på kronvilt i Sverige.
Jaktlagstiftningen ställer redan idag krav på att jägaren ska kunna skilja på vuxna och unga
djur, t.ex. i form av licenser som omfattar kron- eller älgkalv samt förbudet mot att skjuta
vuxna vildsvin 16 februari-15 april. Därmed borde det även finnas förutsättningar att ha en
större anpassning av vapenklasserna till det jagade viltets faktiska storlek. En justering med
möjlighet att använda mindre kaliber för ett större antal vilt skulle ge större möjlighet att
använda det mest lämpliga vapnet för varje jakt.
Förbundet ställer sig positivt till införandet av bågjakt i Sverige. Bågjakt skulle kunna utgöra
grund för utökad jaktturism som i sin tur leder till mer företagande på landsbygden. Därtill
kan bågjakt utgöra ett bra alternativ vid olika former av skyddsjakt, särskilt på
störningskänsliga områden och i bebyggelse.
Angående anpassning av föreskrifter till EU:s ändringsdirektiv av vapendirektivet hänvisar vi
till tidigare lämnat remissyttrande som finns här: http://jordagarna.se/wpcontent/uploads/2015/03/Yttrande-Ju2018-00480-L4-%C3%A4ndrat-vapendirektivJord%C3%A4garf%C3%B6rbundet.pdf
Vad gäller länsstyrelsernas möjlighet att medge dispenser för jaktmedel i samband med beslut
om skyddsjakt ställer sig förbundet positivt till större flexibilitet. Skyddsjakt ska ses som en
metod för att snabbt åtgärda ett problem som förorsakas av vilt. Om dispens för jaktmedel
möjliggör en effektivare skyddsjakt så bör det även kunna tillåtas. Men, skyddsjakt ska enbart
ses som en avvikelse från den jakt som bedrivs under ordinarie jakttid. I första hand bör därför
viltstammarnas regleras genom denna jakt och skyddsjakt enbart tillåtas när ordinarie jakt inte
räcker till.
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