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Yttrande över remiss Promemorian Utfodring av vilt N2020/02817
Sammanfattning
Naturvårdsverket bedömer att förslagen på ändringar i jaktlagen (1987:259) samt
jaktförordningen (1987:905) i grunden är bra och kan leda till att syftet med
ändringarna uppnås. Naturvårdsverket bedömer att det vid behov kan finnas
möjlighet att begränsa förslaget i jaktförordningen till att enbart gälla utfodring
av klövvilt.
Naturvårdsverket är positiva till förslaget till ändring i 15 § jaktförordningen
som breddar Naturvårdsverkets bemyndigande till att omfatta föreskriftsrätt för
åteljakt på samtliga viltarter. Naturvårdsverket vill dock tydliggöra att det inte
finns förutsättningar att meddela föreskrifter om åtling till den 1 juli 2021
Naturvårdsverket föreslår att 43 § jaktförordningen justeras så att det blir möjligt
att förbjuda utfodring i form av saltstenar.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket bedömer att förslagen på ändringar i jaktlagen samt
jaktförordningen i grunden är bra och kan leda till att syftet med ändringarna
uppnås. Naturvårdsverket bedömer att det vid behov kan finnas möjlighet att
begränsa förslaget i jaktförordningen till att enbart gälla utfodring av klövvilt.
Det framhålls i remissen att det främst är klövvilt som orsakar viltolyckor och
skador på egendom och att det därför bör övervägas om möjligheten att meddela
förbud mot eller villkor för utfodring bör begränsas till att enbart gälla utfodring
av klövvilt. Naturvårdsverket har tidigare uttalat att det kan finnas vissa
svårigheter i att skilja på vilka arter som gynnas vid en viss utfodring. Vid en
fördjupad analys av tillgängligt kunskapsunderlag konstaterar Naturvårdsverket
att det inte är omöjligt att skilja på utfodring för olika artgrupper och det går, på

BESÖK : STOCKHOLM

– VIRKESVÄGEN 2
– FORSKARENS VÄ G 5, HUS UB
POST : 106 48 STOCKHOLM
TEL : 010-698 10 00
E - POST : REGIST RATOR @ NATURV ARDSVERKET . SE
INTERNET : WWW . NATURVARDSV ERKET . SE
ÖSTERSUND

NATURVÅRDSVERKET

2(3)

sätt som nämns i remissen, att hindra klövvilt från att få tillgång till
utfodringsplatser för andra arter. Det kan därför finnas flera sätt att gå till väga
för att nå regeringens mål om att begränsa egendomsskador och risken för
trafikolyckor med fokus på klövvilt.
Tillvägagångssätt för möjlig begränsning till klövvilt
I första hand kan den föreslagna 43 § i jaktförordningen begränsas till att endast
omfatta klövvilt. För att säkerställa att klövvilt inte kan ta del av utfodring
avsedd för andra arter kan i så fall ett tillägg göras i bestämmelsen med
innebörden att om annat vilt utfodras i område där förbud mot utfodring av
klövvilt råder ska klövvilt hindras från att nyttja detta foder. Naturvårdsverket
ser inte att de föreslagna bestämmelserna i jaktlagen bör begränsas på
motsvarande sätt. Det finns då alltjämt stöd i jaktlagen för regeringen att i
framtiden, om behov uppstår, utvidga 43 § jaktförordningen till att omfatta andra
arter eller allt vilt som inte hålls i hägn. En sådan ändring är mer flexibel och
mindre resurskrävande än om även jaktlagen måste ändras. Med en sådan
lösning kan det finnas behov av att förtydliga regeringens bemyndigande i 4 a §
jaktlagen. Som det är uttryckt nu kan inte regeringen själv fatta beslut om förbud
mot eller villkor för utfodring, endast den myndighet som regeringen
bestämmer.
I andra hand bedömer Naturvårdsverket att de föreslagna bestämmelserna kan
tolkas och tillämpas på motsvarande sätt utan någon ändring. Den länsstyrelse
som vill förbjuda eller villkora utfodring för bara klövvilt kan begränsa sitt
beslut till att enbart gälla just klövvilt. Att klövvilt då behöver hindras från att
nyttja utfodring av andra arter kan omhändertas genom villkor i beslutet.
Sammanfattningsvis bedömer Naturvårdsverket att det finns en fördel med båda
dessa alternativa vägar. Behovet av att begära ändring av ett förbud mot
utfodring för att t.ex. kunna utfodra fåglar, på sätt som nämns i remissen,
minskar då förbud och villkor kan begränsas till klövvilt.
Föreskriftsrätt för åteljakt 15 § jaktförordningen
Naturvårdsverket är positiva till förslaget till ändring i 15 § jaktförordningen
som breddar Naturvårdsverkets bemyndigande till att omfatta föreskriftsrätt för
åteljakt på samtliga viltarter. Utfodringsförbud som avser allt vilt kommer att
medföra behov av mer omfattande föreskriftsarbete i jämförelse med att
begränsa föreskrifterna att gälla endast klövvilt.
Naturvårdsverket bedömer att det tar ungefär ett år att nå fram till ett beslut om
nya föreskrifter, givet de resurser som finns att tillgå och den process som ska
följas i föreskriftsarbetet. Myndigheten har alltså inte förutsättningar att meddela
föreskrifter om åtling till den 1 juli 2021
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Möjlighet att förbjuda saltstenar 43 § jaktförordningen
Naturvårdsverket föreslår att 43 § jaktförordningen justeras genom att
”saltstenar” stryks.
Anledningen till detta är att viltets rörelse i landskapet även påverkas av
saltstenar, varför det vid olycksdrabbade vägsträckor kan vara olämpligt att sätta
upp saltstenar i området runt denna vägsträcka. Det kan därför av
trafiksäkerhetsskäl vara befogat att länsstyrelsens beslut även reglerar detta.
Övriga synpunkter
•

•

När det gäller möjligheten att få till en ändring av länsstyrelsens beslut så
nämns bestämmelsen i 37 § förvaltningslagen (2017:900). Där krävs att
ett beslut är felaktigt för att det ska kunna ändras.
Naturvårdsverket bedömer att det kan bli svårt för länsstyrelsen att
avgöra om t. ex. ett beslut som omfattar ett flertal fastigheter utmed en
väg är felaktigt på ett sådant sätt att en markägare ska medges utökade
möjligheter till utfodring.
I avsnitt 2.3 nämns att utfodring av vilt i princip kan ha tre olika syften.
Naturvårdsverket vill uppmärksamma att utfodring även sker i
viltskådningssyfte.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman, föredragande, enhetschef Gunilla Sallhed, handläggarna Hanna Ek,
Carl-Johan Lindström och Lena Nerkegård.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Björn Risinger

Maria Ohlman
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