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Yttrande över förslag om ändrade jakttider, ärendenr: NV-08122-18
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) har givits möjlighet att lämna förslag på ändring av
jakttiderna i Jaktförordning (1987:905). Som grund för våra kommentarer hänvisar vi till 27§
Jaktlagen (1987:257): "Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och
att människor och egendom inte utsätts för fara."
Beträffande jakt på natten anser SDF att jakten bara bör få pågå från en timme före solens
uppgång till senast en timme efter dess nedgång, på grund av ökad risk för skadeskjutning
vid jakt i mörker. Detta gäller för alla aktuella djurslag.
Generellt vill SDF understryka att klimatförändringarna har lett till en förändring av
föryngringstiderna för vilt och att det är viktigt att ta hänsyn till detta när man bestämmer
viltets jakttider. Med tanke på det varmare klimatet bör man t ex vid rapportering av fällt
klövvilt i lagtexten kräva att registrering av dräktiga hondjur ska ske under jakt i januari.
Dessa djur har en fördröjd inplantation (= fördröjd vidhäftning av det befruktade ägget i
livmodern) – ju varmare vinter med bra tillgång på föda desto tidigare inplantation. En
registrering av dräktiga hondjur kan ligga till grund för beslut om januarijakt på klövvilt ska
tillåtas eller inte.
Djurslagsvisa kommentarer
Hjortkalvar, bilaga 4, punkt 22-23
Dagens skrivning ger rätt att för skyddsjakt jaga årskalv av dov- och kronhjort som uppträder
vid fält med oskördad gröda eller orsakar stamskada på barrträd (1 juli – 15 april). Dock är
dovkalv olämplig att jaga under juli månad. Kronkalv på våren kan vara svår att skilja från
vuxet hondjur och bör därför inte jagas då. Skyddsjakten för årskalv av hjort bör därför
begränsas till den 1 augusti – 31 mars.
Vildsvin, 16§
Hundjakt på vildsvin bör skjutas fram från 1 augusti till 1 september.
Vildsvin, bilaga 1, punkt 7
Definitionen "utom sugga som åtföljs av smågrisar" ändras till "utom sugga som åtföljs av
årsungar". Sugga som åtföljs av årsungar (dvs randiga och rödbruna kultingar) ska vara
fredad hela året.

Jaktslutet för vuxna vildsvin bör tidigareläggas från den 15 februari till den 31 januari. Detta
för att minska risken för att suggor skjuts under den huvudsakliga digivningsperioden.
Alfågel, bilaga 1, punkt 17
Alfågel bör helt fredas från jakt eftersom beståndet har minskat med upp till 60 % under
senare år.
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