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Här kommer lite information om regeringens beslut om skyddsjakt på eget initiativ 
för kron- och dovkalv. 
  
  
Ändringen rör bilaga 4 i jaktförordningen och är ett tillägg i skyddsjaktsreglerna, vilket 
innebär att under tiden den 1 juli – den 15 april gäller följande; 
”Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som 
uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands 
län. 
Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom 
Skåne och Gotlands län.” 
  
Svenska Jägareförbundet anser: 

 Att regeringens beslut att ändra i förordningen är olycklig och att 
förordningstexten uppfattas som otydlig. 

 Att vilt i huvudsak ska jagas, beskattas under ordinarie jakttider. Skyddsjakt är 
en nödlösning för att lösa uppenbara problem – inte en förvaltningsmetod. 

 Att det lokalt kan finnas behov av att minska betestrycket från hjortvilt, men 
att det bör ske på ett annat sätt än med en förordning som riskerar att inte ge 
avsedd effekt. 

 Att det hade varit en bättre att förstärka den regionala rollen, ansvaret och 
mandatet som Länsstyrelserna med Viltförvaltningsdelegationer har.  

 Att viltförvaltningen ska beslutas så nära de som påverkas som möjligt. 
Länsstyrelsen med Viltförvaltningsdelegation är ett viktigt regionalt 
beslutsforum, som bör användas mer frekvent. 

 Att länsstyrelsen redan idag har stora möjligheter till att besluta om skyddsjakt 
– och att detta bör nyttjas fullt ut om skadorna från vilt begränsar 
möjligheterna för andra intressen.  

 Att i de fall där det finns behov av att minska viltbestånd regionalt bör 
länsstyrelse bjuda in till samarbete och marköverskridande 
planer/överenskommelser för att nå mål och balans.  

 Att det finns ett upparbetat förvaltningssystem för kronviltet, med 
kronskötselområden. Det finns en risk att engagemanget för att arbeta vidare i 
kronskötselområden minskar om systemet kortsluts med en omfattande 
skyddsjakt på eget initiativ. Detta vore en väldigt olycklig utveckling. Viktigt att 
förbundet motiverar och arbetar vidare med kronskötselområden. 

 Att Svenska Jägareförbundet alltid ser till viltets bästa, vi eftersträvar att utgå 
från viltets biologi och att göra en etisk värdering av alla jaktliga beslut. 

 


