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Yttrande över - Naturvårdsverkets remiss av förslag till föreskrifter om vapen, 
vapentillbehör och ammunition för jakt 
 
Sveriges Jordägareförbund (härefter Förbundet) har inbjudits att yttra sig över 
Naturvårdsverkets remiss av förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och 
ammunition för jakt, ärendenummer: N2020/02821 och önskar särskilt framföra följande 
ståndpunkter. 

 
Förbundet tillstyrker 
 

- förslaget att införa en ny regel för blyfri ammunition i kulgevär klass 1.  
 

- förslaget till ny bestämmelse i 2 kap 16 § att den som har tillstånd att bedriva 
skyddsjakt på hjort under hela dygnet, får använda vapen försett med lampa, 
mörkersikte, termiskt sikte och fusionssikte vid jakten. 

 
Förbundet avstyrker 
 

- samtliga förändringar som motiveras av förändringar i EU:s vapendirektiv. Direktivet 
har inte direkt effekt i medlemsstaterna, har inte ännu implementerats av Sveriges 
riksdag och implementering måste ske via vapenlagstiftningen och inte 
jaktlagstiftningen.  
 

- föreslagna skrivningar avseende belysning vid jakt och eftersök. Enligt 14 § 
jaktförordningen är det tillåtet att använda olika former av rörlig belysning som 
hjälpmedel vid viss jakt samt vid eftersök. Alla förslag om att reglera belysning i 
denna föreskrift, både vid jakt och eftersök, kan komma att skapa otydlighet kring 
villkoren för gällande tillåten användning. Föreslagna skrivningar avseende belysning 
behöver koordineras med nuvarande lagstiftning och förtydligas.  
 

- att i denna föreskrift reglera tillåtna vapen, vapentillbehör och ammunition vid 

eftersök. Eftersök av vilt regleras i 26 a § samt 28 § jaktlagen och föreslagna tillägg i 

denna föreskrift kommer begränsa tillåtna hjälpmedel och försvåra eftersökets 

genomförande.  
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Särskilda kommentarer 

2 kap. 16 §  

Under de senaste åren så har myndigheternas beslut avseende skyddsjakt efter klövvilt 
omfattats av mer generösa tillämpningar och ökat antal hjälpmedel som ska underlätta 
skyddsjakten. Även i förslagen till denna föreskrift återspeglas detta. Förändringarna i 
myndigheternas tillämpning av tillstånd avseende skyddsjakt efter klövvilt speglar sannolikt 
populationsförändringar i klövviltsbestånd och den skada som dessa lokalt kan orsaka på 
egendom, främst jord- och skogsbruk.  
 
Förbundet upplever att skyddsjakt blir ett allt vanligare förvaltningsverktyg. Gällande 
jaktlagstiftning är utformad utifrån att viltstammarna huvudsakligen ska regleras och 
förvaltas under ordinarie jakttid. Förbundet anser att det bör finnas möjlighet att, i det 
enskilda fallet, få tillstånd att bedriva en effektiv skyddsjakt. Men då omfattningen av 
skyddsjakten i dagsläget i vissa fall är betydande är det viktigt att samsyn sker avseende 
skyddsjaktens syfte mellan berörda aktörer, både för att öka acceptansen samt utbyta 
erfarenheter av dess genomförande. Likaså är likabedömning vid beslut mellan länsstyrelser 
viktigt. 
 
Behovet av skyddsjakt under hela dygnet ska noga utredas av länsstyrelsen och föranledas 
av andra skadeförebyggande åtgärder samt skyddsjakt under ordinarie tid på dygnet. 
Tillstånd till skyddsjakt under hela dygnet ska endast tillåtas om det inte finns annan lämplig 
lösning för att minska allvarlig skada. Länsstyrelserna ska vara strikta i bedömningen för att 
tillåta skyddsjakt efter hjort under hela dygnet.  
 
Med bakgrund av detta föreslår Förbundet att:  
 

- Naturvårdsverket samordnar en bred diskussion om syftet med skyddsjakt efter 
klövvilt utifrån ett helhelhetsperspektiv med berörda aktörer, förslagsvis företrädare 
i Nationella klövviltsrådet.  
 

- Naturvårdsverket utarbetar, med stöd av ovanstående diskussion, fram en 
vägledning till länsstyrelserna om kriterier och avvägningar vid beslut om skyddsjakt 
samt hjälpmedel vid skyddsjakt. 
 

3 kap. 17 §  

Bestämmelsen är ny och Naturvårdsverket föreslår att när länsstyrelsen beslutat om 

skyddsjakt får hagelgevär användas vid skyddsjakt på varg och järv som sker från helikopter 

och vid skyddsjakt på järv med ställande hund. 

Naturvårdsverket skriver i sin motivering att beslut om skyddsjakt är ofta av mycket 

brådskande karaktär och riktar sig mot rovdjursindivider som orsakar skador för renskötseln. 

(här behöver även skador mot tamdjur inkluderas såsom får, getter, nöt, häst och hund) 



 

 

 

Undantaget innebär en förenkling samt minskad administration för både länsstyrelserna och 

Naturvårdsverket. Dessutom minskar behovet av att Naturvårdsverket behöver ha 

beredskap för att snabbt kunna fatta beslut som rör dispenser i samband med skyddsjakt. 

- Med bakgrund av detta anser Förbudet att det finns skäl för Naturvårdsverket att 

delegera rätten till länsstyrelsen att besluta om samtliga typer av hjälpmedel och 

vapentyper för att genomföra en effektiv skyddsjakt av samtliga aktuella arter, 

inklusive stora rovdjur.  

Definition av eftersök samt förslag i 7 kap 1-4 § 

Definitionen av eftersök behöver justeras att den överensstämmer med övrig lagtext som 

reglerar formuleringar för eftersök av vilt i 26 a § samt 28 § jaktlagen. 

I föreskriften föreslås att Utgångspunkten är att samma vapen, vapentillbehör och 

ammunition ska används vid eftersök som vid jakt på oskadat vilt om inte annat framgår av 

kapitlets bestämmelser. Dock framgår av 26 a § samt 28 § jaktlagen att Om vilt varit 

inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon eller 

har skadats vid jakt, ska Polismyndigheten eller jägaren snarast vidta de åtgärder som 

behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. 

I inledningen står det att kapitlet omhändertar eftersök av djur som skadats i trafiken eller 

vid jakt. Vid eftersök av djur i samband med trafikolycka krävs dock inte, enligt 26 a § 

jaktlagen, att djuret som ska eftersökas är konstaterat skadat.  

- Definitioner och formuleringar avseende eftersök behöver ses över genom alla 

berörda delar i föreskriften och koordineras med övrig gällande lagstiftning.    

5 kap. 4 §  

Naturvårdsverket föreslår att enhandsvapen får vid jakt vara försett med vapentillbehör 

utom sådant sikte som belyser målet med en ljuspunkt (lasersikte), lampa, mörkersikte, 

termiskt sikte och fusionsikte.  

Förbundet anser att jakt eller avlivning av skadat vilt med enhandsvapen ofta sker vid trånga 

utrymmen, tex grytjakt samt stressade situationer, tex eftersök när hund håller ett skadat 

vilt. Det är vid dessa situationer ett enhandsvapen är särskilt lämpligt att använda och då i 

synnerhet i kombination med sikte med ljuspunkt eller vapenfäst lampa. Om hjälpmedel inte 

tillåts försvåras praktiskt handhavande i dessa situationer betydande.    

- Förbundet anser att sikte som belyser målet med ljuspunkt (lasersikte) ska tillåtas 

som vapentillbehör på enhandsvapen. 

 

 



 

 

 

Sveriges Jordägareförbund 

 

Anders Grahn   Carl Kuylenstierna 

Generalsekreterare   Ordf. Viltbrukskommittén  

 

Sveriges Jordägareförbund (SJF) representerar större privata markegendomarna i Sverige. Förbundets 

medlemmar skapar nytta för människor och miljö genom ett långsiktigt förvaltande av förnyelsebara 

naturresurser. Vi erbjuder ett helhetsperspektiv på modernt landsbygdsföretagande eftersom våra 

medlemmar ofta bedriver lant-, skogs- och vattenbruk i större skala på samma fastighet. Genom 

stärkt landsbygdsföretagande och äganderätt vill vi utveckla näringslivet på den svenska 

landsbygden. 


