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Ärendenr:
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Göran Ericsson
Institutionen för vilt, fisk och miljö
901 83 UMEÅ

Beslut om undantag för jakt i forskningsändamål
Beslut
Naturvårdsverket beslutar att ni får eller får låta jaga vissa vilda fåglar och
däggdjur samt deras ägg och ungar under fredningstid för forskningsändamål.
Vidare beslutar Naturvårdsverket att jakt med stöd av detta beslut får ske under
hela dygnet, att jakten får ske med hjälp av fast eller rörlig belysning, att ej
godkända fångstredskap förutom fotsaxar får användas samt att motorfordon får
nyttjas.
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 32 § jaktförordningen att jakt med stöd
av detta beslut får bedrivas på annans jaktområde.
Tillståndet gäller under tiden från och med den 1 februari 2019 till och med den
31 december 2022.
Tillståndet gäller för hela landet och för samtliga personer knutna till Sveriges
Lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö.
Detta beslut ska delges med kungörelsedelgivning.
Beslutet ska gälla utan hinder av att det har överklagats.
Tillståndet omfattar följande arter och följande högsta antal individer av
respektive art för hela tiden som tillståndet gäller:
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Älg – högst 400 individer
Kronhjort – högst 150 individer
Dovhjort – högst 150 individer
Rådjur – högst 200 individer
Mufflon – högst 50 individer
Vildsvin – högst 200 individer
Gråsäl – högst 100 individer
Vikare – högst 50 individer
Bäver – högst 60 individer
Bisam – högst 100 individer
Skogshare – högst 150 individer
Fälthare – högst 150 individer
Räv – högst 100 individer
Grävling – högst 100 individer
Mink – högst 100 individer
Hermelin – högst 100 individer
Vessla – högst 100 individer
Småvessla – högst 100 individer
Fjällripa – högst 200 individer
Dalripa – högst 200 individer
Orre – högst 200 individer
Tjäder – högst 200 individer
Grågås – högst 300 individer
Sädgås – högst 300 individer
Kanadagås – högst 300 individer
Vitkindad gås – högst 300 individer
Fjällgås – högst 50 individer
Samtliga simänder regelbundet förekommande i Sverige – högst 250 individer
Samtliga dykänder regelbundet förekommande i Sverige – högst 250 individer
Lavskrika – högst 250 individer
Gröngöling – högst 250 individer
Gråspett – högst 250 individer
Större hackspett – högst 250 individer
Mindre hackspett – högst 250 individer
Storspov – högst 250 individer
Morkulla – högst 250 individer
Individer som skadas i samband med fångst och som bedöms så svårt skadade att
de inte kommer att överleva bör avlivas.
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Som villkor för beslutet gäller att


vederbörande markägare och jakträttshavare i förekommande fall ska
underrättas, om möjligt före jakten, när det gäller all sådan jakt som
bedrivs med stöd av detta tillstånd,



i de fall syftet är att döda vilt ska jakträttshavaren ha medgivit tillstånd
till att bedriva jakten,



tillståndshavaren vid Statens Lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt,
fisk och miljö, ska ha lämnat skriftligt, personligt medgivande att bedriva
jakt enligt detta tillstånd,



berörda länsstyrelser och polismyndigheter ska hållas underrättade om
den jakt som bedrivs med stöd av detta tillstånd,



en kopia av detta tillstånd samt medgivande från tillståndshavaren ska
medföras vid all sådan jakt som bedrivs med stöd av detta tillstånd,



jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl annat vilt som
till friluftslivsutövande människor,



om djur som omkommer eller skadas och avlivas vid sövning eller
motsvarande ska Statens veterinärmedicinska anstalt snarast informeras
om händelsen och ges möjlighet att få in djuret för eventuell
undersökning,



senast den 31 december årligen ska en skriftlig rapport inlämnas till
Naturvårdsverket om vilka viltarter och hur många djur av respektive art
som fångats, insamlats och fällts samt i övrigt om var och hur
verksamheten bedrivits. Om sådan rapport inte inkommer enligt
ovanstående villkor kan tillståndet komma att återkallas.

Upplysningsvis kan meddelas att detta tillstånd inte innebär undantag från
skyldighet att inhämta eventuella andra behövliga tillstånd. Sådant tillstånd kan t
ex vara tillstånd från djurförsöksetisk nämnd och från Jordbruksverket för
användning av försöksdjur.
Slutligen erinras vikten av att de bestämmelser i övrigt i jaktlagstiftningen som
berörs av denna verksamhet iakttas noggrant. Observera att jaktvårdsavgift inte
behöver erläggas (49 § jaktförordningen).
Bakgrund
Statens Lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö har kommit in
med en ansökan om undantag från vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för
forskningsändamål.
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Skäl
Enligt 31 § första stycket jaktförordningen (1987:905) får Naturvårdsverket,
även om jakt annars inte är tillåten, genom beslut i det enskilda fallet ge tillstånd
till jakt om det behövs för forsknings- eller utbildningsändamål. En förutsättning
för att jakt ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning
och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Vid jakt med stöd av 31 § jaktförordningen får Naturvårdsverket medge
undantag från de inskränkningar i jakten och särskilt tidpunkt på dygnet för
jakten som gäller enligt 9 § jaktförordningen. Enligt 15 § tredje stycket samma
förordning får Naturvårdsverket i det enskilda fallet medge undantag från
förbudet i 10 § andra stycket och kravet i 11 § om att fångstredskap ska vara av
godkänd typ. Av 15 b § framgår att undantag endast får medges om det inte
finns någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos de berörda arterna. Vidare
krävs att beslutet behövs för t ex forskningsändamål.
I enlighet med 21 § andra stycket 3 punkten jaktförordningen får
Naturvårdsverket medge undantag från förbudet att bruka motorfordon vid jakt
som sker i begränsad omfattning och i enlighet med 31 § samma förordning.
Kungörelsedelgivning av beslutet får ske om en obestämd krets ska delges,
vilket framgår av 49 § delgivningslagen (2010:1932).
Med stöd av 59 § jaktförordningen får Naturvårdsverket förordna att beslut
enligt jaktförordningen ska gälla utan hinder av att det överklagas.
Bedömning
Naturvårdsverket bedömer att det finns skäl för att medge tillstånd för jakt efter
angivna arter i forskningssyfte. Detta förutsatt att varje jakttillfälle följer
villkoren i tillstånd inhämtad från djurförsöksetisk nämnd. Naturvårdsverket ser
att det krävs att en sådan nämnd prövat och godkänt försök där djur fångas med
ett i Sverige icke typgodkänt fångstredskap och bedömer därför att ett sådant
undantag enligt jaktlagstiftningen kan medges i detta beslut. Naturvårdsverket
bedömer att jakt efter djur bör kunna ske dygnet runt oavsett dagsljus varför
undantag från när på dygnet jakt får ske efter arter upptagna 9 § jaktförordningen
ska medges. Naturvårdsverket bedömer att dispens för att använda motorfordon
vid jakt efter djur kan avsevärt effektivisera hanteringen av djur varvid tiden
som djur utsätts för stress kan kortas och djurets lidande reduceras.
Delgivning
Beslutet ska delges genom så kallad kungörelsedelgivning. Beslutet finns under
överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Vallhallavägen 195 i
Stockholm alt. Forskarens väg 5 i Östersund och på vår webbplats
www.naturvardsverket.se
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_______
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Marcus Öhman. Vid den slutliga
handläggningen har i övrigt deltagit vilthandläggare Mikael Wallén,
vilthandläggare Nils Mårtenson samt vilthandläggare Elisabet Perming,
föredragande.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

Marcus Öhman
Elisabet Perming
Upplysning om hur man överklagar, se nedan. Beslut som har fattats med stöd
av 15 § jaktförordningen får dock inte överklagas.
Kopia till:
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Statens veterinärvetenskapliga anstalt
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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.
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.

