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Beslut om tillstånd att sätta ut vitryggig hackspett
Beslut
Naturvårdsverket beslutar att ni får eller får låta sätta ut vitryggig hackspett
(Dendrocopos leucotos) enligt nedan angivna villkor.
Tillståndet gäller i hela landet och till och med 31 december 2021.
Villkor
 Högst 25 individer får frisläppas.
 Utsättningen ska ske i utpekade fokustrakter i enlighet med det nationella
åtgärdsprogrammet.
 Fåglar som frisläpps ska vara märkta med ringmärkningscentralens
ringar.
 Utsättning får inte ske om det finns risk för spridning av smittsamma
sjukdomar.
 Utsättning får inte ske utan jakträttshavarens medgivande.
 Berörda länsstyrelser och regioner vid Polismyndigheten ska underrättas
om utsättningen innan den påbörjas.
 Utsättning inom skyddade områden eller andra områden med särskilda
bestämmelser får inte bedrivas om inte tillstånd till detta har
lämnats av berörd myndighet.
 En kopia av detta tillstånd ska medföras vid all utsättning som bedrivs
med stöd av detta beslut.
 Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att fåglarna inte utsätts för
onödigt lidande.
 Verksamheten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl annat
vilt som människor.
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Ni ska senast den 15 februari varje år till och med 2022 lämna en
skriftlig redogörelse över hur många individer som frisläppts, vilka
avelshägn de utsatta fåglarna kommer ifrån, var de frisläppts och hur
verksamheten bedrivits i övrigt. Ni ska även redogöra för hur de utsatta
fåglarna klarar sig i det vilda samt effekterna av tidigare utsättningar.
Märk redogörelsen med ovanstående ärendenummer.

Detta beslut kommer att delges med så kallas kungörelsedelgivning. Vi kommer
även att publicera beslutet på vår webbplats
www.naturvardsverket.se.
Bakgrund
Ni har ansökt om förlängt tillstånd för att sätta ut ungar av vitryggig hackspett i
syfte att förstärka den svenska populationen av arten (tidigare tillstånd dnr: NV04786-16). Av er ansökan framgår bland annat följande. Naturskyddsföreningen
bedriver sedan 20 år avel och populationsförstärkning av vitryggig hackspett i
Sverige. Detta ingår som en del i den av det nationella åtgärdsprogrammet för
arten. Utsättningen görs i de län som finns utpekade i det nationella
åtgärdsprogrammet (så kallade fokustrakter), där arten anses ha bäst
förutsättning att hysa arten. . Utplanteringarnas omfattning beräknas till 10-20
individer per år. Utsättningen, som sker genom voljering av ungfåglar i ca en
veckas tid innan utsläpp, sker ofta samlat i ett område under juli månad.
Verksamheten bedrivs i nära samförståndmed berörda myndigheter och
markägare. Projekt vitryggig hackspett samarbetar idag med Järvzoo, Nordens
ark och Skansen.
Skäl
Aktuella bestämmelser
Enligt 41 § jaktförordningen (1987:259) är det inte tillåtet att sätta ut vilt i frihet.
Enligt samma paragraf andra stycket får Naturvårdsverket i det enskilda fallet
besluta om undantag från detta förbud.
Av förarbetena till jaktlagen (prop. 1986/87:58, s 21 och 68) framgår att
utsättning av vilt är en sådan åtgärd som kan vidtas i viltvårdande syfte. Vidare
framgår av förarbetena att målet för viltvården bör vara att bevara de arter som
tillhör landets viltbestånd och främja en lämplig utveckling av viltstammarna
med hänsyn tagen till allmänna och särskilda intressen.
Kungörelsedelgivning av beslutet får ske om en obestämd krets ska delges,
vilket framgår av 49 § i delgivningslagen (2010:1932).
Naturvårdsverket bedömning
Vid utsättning av vilt gör Naturvårdsverket en samlad bedömning av följande
kriterier.
Naturvårdsverket beaktar om utsättningen är en åtgärd med viltvårdande syfte.
Vidare beaktar Naturvårdsverket



utsikten för arten/individerna att klara sig i det vilda,
möjligheten för arten att inom rimlig tid återetablera sig i området,
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om arten förekommer eller har förekommit naturligt inom aktuellt
område tidigare.

Vitryggig hackspett har förekommit naturligt i Sverige. Enligt senaste rödlistan
faller arten under kategorin akut hotad. Syftet med projekt är att förstärka den
svenska populationen av vitryggig hackspett. Det föreligger därför ett
viltvårdande syfte.
De erfarenheter som finns genom Naturskyddsföreningens projekt Vitryggig
hackspett visar att utsättningarna har bidragit till återetablering av arten.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer Naturvårdsverket att det skäl ur
bevarandesynpunkt att godkänna utsättning av fångenskapsuppfödda vitryggiga
hackspettar i syfte att stärka den svenska populationen.
Övrigt
Detta tillstånd fråntar er inte ansvar att inhämta andra nödvändiga tillstånd som
kan komma att krävas för att få genomföra verksamheten. Sådana tillstånd kan,
utöver dispens från berörd myndighet för utsättning i skyddade områden, t.ex.
vara tillstånd från Länsstyrelsen för att hålla fåglarna i hägn, tillstånd från
djurförsöksetisk nämnd och från Jordbruksverket för att förvara och transportera
fåglarna.
__________
Detta beslut har fattats av enhetschefen Marcus Öhman efter föredragning av
vilthandläggaren Jen Edgren.
Marcus Öhman
Jen Edgren

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga
Kopia till:
Berörda länsstyrelser
Berörda regioner vid Polismyndigheten
Jordbruksverket
Artdatabanken
Naturhistoriska museet
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Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och
ärendenummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer.

