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Yttrande till remiss om ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905)
avseende tillåtna jaktmedel
Sveriges Jordägareförbund (förbundet) har med intresse tagit del av remissen och framför
följande synpunkter
-

Förslaget om att elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller
rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet ska tillåtas vid jakt efter vildsvin utan
tillstånd från länsstyrelsen understödes men med vissa ändringar
Förbundet föreslår införande av förekomst av skador som grund för användning av
ovannämnda hjälpmedel
Förvaltningen av vildsvin ska vila på etisk grund
Promemorians uppgifter om skador på grödor behöver ses över

Skada på gröda ska utgöra grund för användning rörlig belysning m.m.
Förbundet delar synen i promemorian om att vildsvin ställvis förorsakar betydande skador
på grödor och att det behövs effektiva jaktmetoder för jakt på vildsvin. Jakträtten följer på
äganderätten och därmed ska rådigheten över jakten ligga hos markägaren. Regeringens
förslag är i linje med detta och stärker markägarnas rådighet över jakten och
viltförvaltningen.
Samtidigt är det en grundprincip för förbundet att viltstammarna ska begränsas
huvudsakligen genom jakt. Jakten ska bedrivas etiskt men måste också kunna ske effektivt.
Det ställer krav på jaktens utformning och tillåtna jaktmedel.
Jakten på vildsvin skiljer sig från övriga klövviltsarter genom att jakten är, i princip, tillåten
året runt och dygnet runt. Därtill är fastmonterad belysning på åtelplats tillåten. Bakgrunden
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är förstås de skador som vildsvinen förorsakar samt svårigheten att jaga ett i huvudsak
nattaktivt vilt. Inte desto mindre måste grundläggande etiska regler respekteras även i
vildsvinsförvaltningen.
Det finns dock tillfällen när det är motiverat med avsteg från dessa regler. Skador på gröda
är ett sådant tillfälle. Förbundet föreslår därför att elektronisk bildförstärkare eller
bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid
skyddsjakt vid jakt efter vildsvin på fält med skadekänslig gröda.
Korrekt återgivning av studie om skador på gröda
I promemorian görs gällande att 42 700 ton spannmål förstördes av vildsvin 2014. Detta
baseras på statistik från SCB år 2014. I rapporten konstateras dock att ”uppgiftslämnarfel
och eventuella intervjuareffektar kan inte kvantifieras”. Självklart orsakar vildsvin stora
skador i växande gröda varje år, men givet svårigheten att uppskatta både skadad areal och
procent av förväntad skörd samt SCB:s egen kommentar till resultatet blir det missvisande
att fastslå resultatet som definitivt och låta det utgöra grund för förordningsändring.
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