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  REMISSYTTRANDE   

2020-09-02 

 

Ert datum  2020-07-03          

Ert dnr N2020/01735/FJR 

  

Näringsdepartementet  

    103 33 Stockholm 
 

 

 

Naturvårdsverkets förslag på jakttider 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Naturvårdsverket förslag till 

jakttidsändringar i de delar som berör licensjakt på säl och skyddsjakt på storskarv och lämnar 

följande synpunkter. 

 

Licensjakt knubbsäl  

 

Naturvårdsverket föreslår att Jaktförordningens 23 g § ändras så att det förutom för gråsäl 

även blir möjligt att besluta om licensjakt efter knubbsäl. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  

 

Skyddsjakt storskarv på enskilds initiativ  

 

Naturvårdsverket föreslår att Jaktförordningens bilaga 4, punkt 24 får följande lydelse där 

skyddsjakt på storskarv införs på enskilds initiativ: 

 

Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock ej närmare än 300 m från boplats för skarv, 

havsörn eller fiskgjuse. Vid fasta och rörliga redskap (ej handredskap) samt inom ett avstånd 

av 300 meter från sådana redskap den 1 augusti – den 28 (29) februari. Vid fiskodling och 

utsättningsplatser (inom sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter 

från sådana områden den 1 juli – den 30 juni. I fredningsområden för fisk den 1 augusti – 28 

(29) februari. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget att skyddsjakt på storskarv införs på 

enskilds initiativ vid fasta och rörliga redskap och fiskodling, vid utsättningsplatser för fisk 

samt i fredningsområden för fisk.  

 

Vi välkomnar också att förslaget omfattar insjöar då skarvproblemet i inlandsvattnen är väl så 

svårt som utmed kusten. Vi utgår från att inlandsvatten generellt inkluderas i förslaget, det vill 

säga att även vattendrag omfattas. Skarvpredation utgör bland annat ett mycket starkt hot mot 

uppväxande naturproducerade yngel och smolt i stort sett alla skyddsvärda lax- och 

havsöringsvattendrag. Då enbart ”insjöar” nämns i förslaget måste detta förtydligas. 
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Vi anser emellertid att de villkor som slagits fast i Kammarrättens dom ska gälla även för den 

skyddsjakt som bedrivs på enskilds initiativ. Däribland att det ska ges möjlighet att bedriva 

skyddsjakt för att skydda bestånd av abborre. 

 

Vi anser också att skyddsjakt på storskarv på enskilds initiativ ska vara tillåtet i 

fredningsområden och under de perioder som abborre, gädda med flera fiskarter är fredade 

för fiske. Annars blir syftet med framförallt fredningsområden meningslöst. Vi anser det vara 

fullt möjligt med en hänvisning i Jaktförordningen till Havs- och vattenmyndighetens 

(Fiskeriverkets) föreskrifter i vilka statligt införda fredningstider redovisas. 

 

Beredningsgrupp skyddsjakt på storskarv på enskilds initiativ  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund noterar med förvåning att vår organisation inte tillfrågats 

om medverkan i den aktuella beredningsgruppen trots att skarvfrågan i högsta grad berör ägare 

till enskilda fiskevatten. Skarvens accelererande utbredning och de skador de tillfogar våra 

fiskbestånd och våra medlemmars fiskevatten har under mycket lång tid varit en 

högprioriterad fråga för vårt förbund. Att låta alla upptänkliga miljöorganisationer medverka 

i gruppen med tillhörande workshop men inte den organisation som företräder ägarna av 

resursen är inte acceptabelt. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
                 

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

www.vattenagarna.se  
  

 
 
Om Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av 

enskilda fiskevatten. Vår värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade resursen 

fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Vi arbetar för en stark 

äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde. Vår 

kärnverksamhet är näringspolitisk bevakning, service och rådgivning till våra medlemmar. 
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