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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

 

utfärdad den 1 juli 1999.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 i fråga om jaktförordningen (1987:905)

 

2

 

dels

 

 att 6, 11, 15, 29 och 31 §§ samt rubriken närmast före 6 § skall ha föl-
jande lydelse,

 

dels

 

 att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1998:1000)
om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att rubriken närmast före 9 § skall lyda ”Inskränkningar i jakten”,

 

dels

 

 att det skall införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse,

 

dels

 

 att det närmast före 7 § skall införas en ny rubrik som skall lyda ”Fö-
reskrifter om licensjakt”.

 

Tillstånd till jakt efter vissa rovdjur

 

6 §

 

För områden där det finns fasta stammar av björn, varg, järv eller lo,
får Naturvårdsverket efter samråd med länsstyrelsen genom föreskrifter eller
beslut i det enskilda fallet ge tillstånd till jakt efter ett begränsat antal sådana
djur.

En förutsättning för att jakt enligt första stycket skall kunna tillåtas är att
det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess natur-
liga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn
till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under
strängt kontrollerade förhållanden.

 

9 b §

 

I föreskrifter eller beslut som avses i 6, 11, 15, 23 a och 31 §§ skall
det anges

1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas och vilka kontroll-
åtgärder som måste vidtas,

2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses.

 

1

 

Jfr rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
(EGT L 103, 25.4.1979, s. 1, Celex 379L0409) samt rådets direktiv 92/43/EEG av den
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206,
22.7.1992, s. 7, Celex 392L0043).
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Förordningen omtryckt 1998:1000.

SFS 1999:712
Utkom från trycket
den 13 juli 1999
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SFS 1999:712

 

11 §

 

Fångstredskap skall vara av godkänd typ för att få användas.
Naturvårdsverket prövar efter samråd med Statens jordbruksverk frågor

om godkännande av fångstredskap.
Den som ansöker om godkännande skall betala en avgift enligt föreskrif-

ter som meddelas av Naturvårdsverket.
Om det inte finns någon annan lämplig lösning, får Naturvårdsverket i det

enskilda fallet medge att fångstredskap som inte är av godkänd typ används
vid sådan jakt som avses i 24, 25, 27, 29 och 31 §§. Verket får dock inte till-
låta användning av ett redskap som inte är selektivt eller som lokalt kan
medföra att beståndet av en art försvinner eller utsätts för en allvarlig stör-
ning.

 

15 §

 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om användning av andra jaktmedel än vad som följer av denna för-
ordning.

Sådana föreskrifter eller beslut får meddelas endast om det inte finns nå-
gon annan lämplig lösning. Naturvårdsverket får dock inte tillåta användning
av ett jaktmedel som inte är selektivt eller som lokalt kan medföra att bestån-
det av en art försvinner eller utsätts för en allvarlig störning.

 

29 §

 

Om det behövs för att hindra att andra djur än björn, varg, järv, lo, säl
eller örn orsakar sådana skador som avses i 23 a § får länsstyrelsen ge till-
stånd till jakt.

I beslutet om tillstånd skall bestämmas hur det skall förfaras med fångat
eller dödat djur av art som avses i 33 § första stycket.

Länsstyrelsen får med stöd av första stycket ge tillstånd till att bävrars bo-
plats och dammbyggnad förstörs. Tillstånd till sådan förstörelse under tiden
den 1 september–den 30 april får dock lämnas bara om det är absolut nöd-
vändigt för att förhindra allvarliga skador.

Utan sådant tillstånd som avses i tredje stycket första meningen och trots
att jakt med andra medel inte är tillåten får bävers dammbyggnad, men däre-
mot inte boplats, förstöras under tiden den 1 maj–den 31 augusti inom områ-
den med allmän jakttid för bäver.

Om beslutet rör arter som annars är fredade, är länsstyrelsen skyldig att
årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om jakten som verket begär.

 

31 §

 

Även om jakt annars inte är tillåten får genom föreskrifter eller beslut
i det enskilda fallet

1. Naturvårdsverket ge tillstånd till jakt om det behövs för forsknings-
eller utbildningsändamål, för återinplantering eller återinförande av en art
eller för den uppfödning som krävs för detta,

2. länsstyrelsen ge tillstånd till en selektiv jakt efter ett litet antal djur un-
der strängt kontrollerade förhållanden, om det behövs för att tillgodose vilt-
förvaltningen.

En förutsättning för att jakt enligt första stycket skall kunna tillåtas är att
det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess natur-
liga utbredningsområde.

Av föreskrifter eller beslut om tillstånd skall det framgå om ingrepp får
göras i fåglars bon och om fåglars ägg får tas eller förstöras.
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SFS 1999:712

 

Länsstyrelsen skall årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om
medgivna tillstånd som verket begär.

 

2. Inom kronhjortsområde beläget utanför Skåne län får jakten efter kron-
hjort bedrivas enligt äldre bestämmelser till utgången av februari 2001.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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