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Beslut om skyddsjakt efter en falkhybrid i Norrköpings kommun
Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på den märkta falkhybrid som
observerats i Norrköpings kommun.
Naturvårdsverket beslutar att ägg som finns i boet får omhändertas samt att
eventuella ungar som finns i boet får avlivas.
Naturvårdsverket medger att jakt med stöd av detta beslut får bedrivas på annans
jaktområde.
Skyddsjakten får verkställas av den som Naturvårdsverket uppdrar att genomföra
jakten.
Jakten får ske från dagen för beslutet och till och med den 31 maj 2018.
Naturvårdsverket beslutar att jakten får bedrivas med annars inte tillåtna
jaktmedel. Utöver redan tillåtna skjutvapen, får kulvapen laddat med
kulammunition klass 4, samt luftvapen med motsvarande prestanda, laddat med
kula som är tillverkad för att expandera, användas vid jakten på den vuxna
hybridfalken. Eventuella ungar får avlivas på lämpligt sätt, dock ska
bestämmelserna i 27 § jaktlagen (1987:259) följas.
Naturvårdsverket beslutar att detta tillstånd till skyddsjakt ska gälla även om det
överklagas.
Villkor
1. Hybridfalken ska vara säkert identifierad innan jakten får bedrivas.
2. Länsstyrelsen och region vid Polismyndigheten ska underrättas om
verksamheten innan den påbörjas.
3. Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska omgående
informeras om resultatet av skyddsjakten.
4. Den som genomför jakten ansvarar för att ha de nödvändiga tillstånd som
i övrigt krävs för genomförande av jakten, exempelvis medgivande från
länsstyrelsen för jakt efter fågel inom skyddat område.
5. Detta beslut ska medföras vid jakt som bedrivs med stöd av detta
tillstånd.
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6. Avlivad falk, omhändertagna ägg och avlivade ungar ska överlämnas till
Naturhistoriska riksmuseet.
Bakgrund
Det har kommit till Naturvårdsverkets kännedom att en hybridfalk häckar
tillsammans med en pilgrimsfalk i Ågelsjöns naturreservat, Norrköpings
kommun.
Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser m.m.
Av 7 § jaktlagen framgår att om det på grund av ett viltbestånds storlek finns
påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den
myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller
minska dessa risker. I myndighetens beslut ska bestämmas hur jakten ska
bedrivas och om den ska ske genom jakträttshavarens försorg, om denne har
åtagit sig det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet ska också
bestämmas hur det skall förfaras med djur som dödas eller omhändertas vid
jakten.
Av 8 § samma lag framgår att om förekomsten av en viss viltart innebär
betydande skaderisker, får regeringen i fråga om denna art föreskriva att den
myndighet som regeringen bestämmer får besluta om sådan jakt som avses i 7 §.
Enligt 25 § jaktförordningen (1987:905) prövas frågor om jakt enligt 8 §
jaktlagen av Naturvårdsverket. Ett sådant beslut får avse däggdjur och fåglar av
sådan art eller ras som inte genom naturlig utbredning tillhörde landets
viltbestånd vid utgången av år 1987, dock inte vildsvin och mufflonfår.
Falkar som omhändertas eller dödas tillfaller staten enligt 33 § jaktförordningen.
Naturvårdsverket kan besluta att ett skyddsjaktbeslut ska gälla även om det
överklagas, detta med stöd av 59 § jaktförordningen.
Av 16 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt
och statens vilt framgår att jakt efter falk får ske med kulpatron klass 3. Enligt 6
§ samma föreskrift får hagelgevär i kaliber 12, 16 och 20 laddade med
hagelpatroner användas vid jakt endast efter viltarter som enligt 16 § samma
föreskrift får jagas med kulgevär avsedda för patroner i klass 3.
Naturvårdsverket kan medge undantag från bestämmelserna om tillåtna
ammunitionstyper ovan med stöd av 43 § samma föreskrift.
Naturvårdsverkets bedömning
Falkar av olika arter kan reproducera sig med varandra och få fertil avkomma.
Avkomman, så kallade hybrider, kan därefter reproducera sig vidare med andra
falkar. I detta fall bedöms den aktuella falken ha inslag av präriefalk, som inte
förekommer naturligt i Sverige. Det vore både oönskat och olyckligt om det sker
en inblandning av främmande hybridgener i det redan hotade beståndet av
pilgrimsfalk som förekommer naturligt i Sverige.
Naturvårdsverket anser det därför angeläget att den aktuella falken avlivas så
snart som möjligt, och att de ägg som finns i boet omhändertas. Om det finns
ungar i boet bör dessa avlivas.
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Naturvårdsverket anser att den aktuella falken är att betrakta som vilt, även om
den kan ha hållits i fångenskap tidigare. Därmed är jaktlagstiftningen tillämplig i
detta fall.
Av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt
framgår att en falk får jagas med kulpatron klass 3 samt med hagelgevär i kaliber
12, 16 och 20 laddade med hagelpatroner. Vissa arter får även jagas med klenare
ammunition, vilket framgår av 16 § samma föreskrift. Då det är angeläget att den
aktuella falken avlivas så snart som möjligt är det motiverat att tillåta även
klenare ammunition vid jakten än vad som redan är tillåtet.
Av 20 § ovannämnda föreskrifter framgår även att det vid viss skyddsjakt är
tillåtet att använda luftvapen om projektilen är tillverkad för att
expandera/deformeras och om projektilens anslagsenergi uppfyller kraven för
klass 4 enligt 14 § samma föreskrifter.
Jakträttshavaren har inte förklarat sig villig att genomföra jakten därav behöver
jakten kunna genomföras av den som Naturvårdsverket uppdrar. Det innebär att
jakten kommer att bedrivas på annans jaktområde.
Naturvårdsverket anser sammanfattningsvis att den aktuella falkhybriden
innebär betydande skaderisker för pilgrimsfalkbeståndet i Sverige. Då falken är
en hybrid är den inte att betrakta som av sådan art eller ras som genom naturlig
utbredning tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 1987.
Naturvårdsverket gör därför bedömningen att förutsättningarna för jakt efter den
aktuella falkhybriden med stöd av 7-8 §§ jaktlagen och 25 § jaktförordningen är
uppfyllda.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande avdelningschef Gunilla Skotnicka
Ewing. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit vilthandläggaren
Per Risberg och vilthandläggaren Jen Edgren, föredragande.
För Naturvårdsverket

Gunilla Skotnicka Ewing
Per Risberg

Kopia till:
Norrköpings kommun
Polismyndigheten
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Naturhistoriska riksmuseet
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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 i
Stockholm.
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.

