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statsrådetTill och chefen för

Jordbruksdepartementet

Vid sitt sammanträde den 17 november 1994 beslutade regeringen att
tillkalla särskild utredare med uppdrag jaktfrågor.utreda vissaatten

Den 17 november 1994 förordnade dåvarande chefen för Jordbruks-
departementet, statsrådet Margareta Winberg, före detta riksdagsledamoten
Ulla Pettersson särskild utredare.som

Såsom förordnades den 10 april 1995 avdelningsdirektörenexperter
Christer Borgh, Nina Edlund, jägmästaren Karl Henriksson, direktören
Gunilla Kärrbrand, förbundsjuristen länsjaktvårds-Bernt Lindqvist,
konsulenten Britt-Marie Nordquist, distriktsordföranden Irene Olsson,
dåvarande förbundsordföranden Jan-Olof Pettersson, ombudsmannen Börje

Ömstedt.Waldebring kanslirådetoch Bjarne

Den 12 januari förordnades1995 hovrättsassessorn Christer Ganelind att
fr.o.m. den l 1995 sekreterare i utredningen.mars vara

Utredningen, jaktfrågorantagit Utredningen vissanamnetsom om
Jo får1994:06, härmed överlämna betänkandet Jaktens villkor utred-en-
ning vissa jaktfrågor.om

Utredningsarbetet härmed avslutat.är

Stockholm den 30 juni 1997

Ulla Pettersson

/Christer Ganelind
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Sammanfattning

Utredningen behandlar i detta betänkande vissa jaktfrågor. Frågorna kan
med utgångspunkt från direktiven sammanfattas i följande punkter.

Undersöka hur fler skall kunna möjlighet jaga.personer attges
Analysera utvecklingen prisområdet för jaktupplåtelser.
Utvärdera besittningsskyddet vid upplåtelse jakträtt.- av
Utveckla jaktvårdsområdena så de bas för lokaltutgör inflytandeatt en
under demokratiska former.
Se ansvarsfördelningenöver mellan myndigheterna och jägarorganisa-
tionerna liksom mellan organisationerna.

Fler jakttillfállen

I kapitel 3 och 4 analyserar utredningen behovet fler jakttillfällen ochav
tillgången jaktmark.

De undersökningar utredningen gjort bland jägare och vad utredningen valt
kalla presumtiva jägare visaratt det finns behov fler jakttillfällen.att av

Genom bl.a. enkätundersökningar har utredningen undersökt hurjaktmark-
utnyttjas i dag och vilka möjligheter det finns skapa fler jakttillfäl-erna att

len där.

Utredningen konstaterar småviltjakten på markatt odlings-statens ovan
påochgränsen renbetesfjällen redan i dag det möjligt förgör antalett stort

marklösa jägare bedriva småviltjakt. När det gäller våraatt nationalparker
och utredningengör dennaturreservat bedömningen det inte möjligtäratt

skapa fler jakttillfällen där. frågaatt I statlig mark förvaltasom som av
Försvarsmakten föreslår utredningen reglerna vad gäller jaktupplåtelseratt

Utredningen föreslåröver. utökade möjligheter jaga fågel och minkses att
allmänt vatten.
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denmark ochskogsbolagensundersökning deUtredningens störstasexav
detför jaktutnyttjasvisar all jaktbar markmarkenkyrkliga attatt men

Även gäller dendetfler jägare i befintliga jaktlag.för närfinns utrymme
finnsoch detutnyttjadfulltmarken i detkommunala marken närmasteär

från under-Resultatetfler jakttillfällen.litet förendast utrymmeett
utnyttjas ivisar dessabrukningsenheternaprivatasökningen de attav

för jakt.gradmycket hög

jakt-jakttillfällen inomtillskapa flerdet möjligtutredningenEnligt är att
får till-små fastighetertillvårdsområdena. Detta kan ske ägareattgenom

skallfastighetsägareVarjefastighet.upplåta sinjakträttenbaka rätten att
upplåtelse sin jakträtt sättautredningen haenligt rätt annanenatt avgenom

ställe.i sittperson

verka förfår uppdragijägarorganisationemaföreslår attUtredningen att
faddersystem.införande ettav

upplåtelse jakttillnyttjanderättAvgifter för av

utfört förutredningen utrönaundersökningarderedovisas attkapitel 5I
jämförtharUtredningenupplåtelse jakt i dag.gäller vidvilka priser avsom

årgjordeviltvårdsberedningenJakt- ochundersökningarmed dematerialet
föravgifternuvarandefram tillUtredningen kommer1980.och1979 att

nivåacceptabeljakt samt attnyttjanderätt tillupplåtelse är enav
konsumentprisindex.följt1980avgiftsområdet 1979/sedanutvecklingen

godtagbar.utvecklingen ärUtredningen attanser

undersökningar,utredningensenligtanbudsförfarandemed är,Metoden
särskildaföreslå någraskälDärför finns det intedag.ovanlig i attytterst

prissättningförmetodanbudsförfarandetarbeta bortåtgärder för att som
jaktupplåtelser.

Besittningsskyddet

1987:259,jaktlageni 17 §reglernaföreslår i 6kapitelUtredningen att
jakträttsavtal i vissaförlängningtillnyttjanderättshavarens rätt ettavom

utredningenvillupplåtelsetiderfrämja längreupphöra. Förskallfall, att
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införa andra tvingande regler. föreslårUtredningen huvudregeln skallatt
tidsbestämda jakträttsavtal upphör gälla först efter uppsägningatt attvara

och det införs månader.lagstadgad uppsägningstid tolvatt en

Bestämmelsen i nuvarande enligt15 § vilken avtal inte sägsett som upp
inom tid förlängt på upplåtelsetidentidrätt dockmotsvararanses en som -

årlängst fem blir kvar oförändrad.-

Viltvårdsområden

föreslårUtredningen i förändringarkapitel relativt omfattande den7 av
jaktvårdsområdeslagstiftningennuvarande och döper samtidigt institutetom

jaktvårdsområde viltvårdsområde.till Bland har det äganderättsskyddannat
gäller enligt kap. europeiska2 regeringsformen och den konventionensom

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

frihetema Europakonventionen förändringar. Nedanföranlett vissa sam-
manfattas de viktigaste förändringarna punktvis.

föreslås förLagen omfatta landet. undantag gällthela Det som-
kronomark ovanför odlingsgränsen renbetestjället upphör.och mark

viltvårdsområdeVillkoren för tvångsvis skärps.kunna bildaatt ett-
Området får viltvårdenför angelägetbildas bara det tillgodoser ettom
allmänt intresse fyra fastighetsägarna, vilka skallfemtedelarsamt om av

minst fyra viltvårdsområdetsfemtedelar areal, medger det. Iäga av
mycket starkt områden särbestämmelse.ägosplittrade införs en

viltvården fårFastigheter på samordnatavtal eller sättannatsom genom-
inte anslutas till viltvårdsområde samtycke.ägarensett utan

fårVerksamheten viltvårdsområde tydligare. Vadinom reglerasett som-
får viltvårdsområdesförening skall tydligtrespektive inte beslutas av en

framgå lag eller underlydande författning.av
jaktutöv-möjligheter finns i för förening inskränkaDe dag attsom en-
inomningsrätten minskar. inskränkningar i jagaGenerella rätten att ett

viltvårdsområde får gälla älg, kronhjort och dovhjortendast samt avse
områdesjakt, avskjutningens omfatt-regler gemensamhetsjakt ochom

ning.
viltvårdsornrådesföreningenBeträffande småvilt får alltjämt besluta om-

områdesjakt upplåtelse sådan beslut omfattaroch jakt. Föreningensav
småvilt.områdesjaktinte fastighet sigmotsättersom
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möjlighet finns i dagDen inskränka vissa fastighetsägares rättattsom
förfoga jakträtten upplåtelse försvinner.överatt genom

jakträttsbevisSystemet med lagfästs.

områdesjaktblir möjligt i vissa fall frånDet undanta fastighetatt en om
ombildas eller nybildas.den

införs bestämmelse i lagen beslut med stödDet innebär atten avsom
får såinte ingripande pågående markanvändninglagen avsevärtattvara

försvåras inom berörd del fastighet.av
innehålla.Beträffande stadgarna ändras kravet vad de skall

så fastighets-Röstningsreglerna ändras endasttillkommerrösträttatt
frågor innebär i jakträtten.i viktiga inskränkningarägarna som

viltvårdsområde skall femtedel antaletupplösas flerEtt än avom en
fastighetsägare femtedelfastighetsägare eller äger än en avsom mer

två förenings-viltvårdsområdets areal följande ordinarievarandra

sig för upplösning.uttalarstämmor en
år förflutitområde får innan tio harBestämmelsen inte upplösasatt ett

försvinner.från bildandebeslutet
viltvårdsområde utökas.utesluta fastighetMöjligheten ettatt en ur

möjlighet för för-i utgår medStraffbestämmelsen lagen och ersätts en
från områdesjakt.besluta tillfällig avstängningeningen att om

skall vidoch förvaltningsdomstolprövning länsstyrelsenDen görasom
förvaltnings-allmänförändras. Länsstyrelsen ochöverklagandeett

laglighetbara beslutetsi fortsättningen intedomstol skall pröva utan
lämplighet.dessäven

jaktenAdministrationen av

administrationenutredningen kallasbehandlar vad kankapitel 9I avsom
jakten.

ha statsmakt-föreslår jägareförbundet inte skallSvenskaUtredningen att
viltvårdenden praktiskaför ledningenuppdrag att ensamt ansvara avernas

berördauppgift förbör i ställetoch jakten. Det gemensamvara en
verksamheti sinjägare och andra intressentermarkägare,myndigheter, att

viltvården uppnås.målen för jakten ochförverka att



SOU 1997191 17Sammanfattning

Ett fortsatt aktivt från bådamedlemmarna i de jägarorganisa-engagemang
tionerna allmänt intresse. Ett medlemsrelaterat bidrag skall därförär av
utgå till jägarorganisationerna för deras oegennyttiga allmänna verksamhet

frågori jakt viltvård.och föreslårUtredningen förordning bi-attom en om
drag jaktvårdsfonden till jägarorganisationema införs. bidragsbeslutetIur
skall preciseras vilka verksamheter jägarorganisationema skall främja för

erhålla bidrag. För verksamheten fastställas målbör och riktlinjeratt som
fortlöpande kan utvärderas. iJägarorganisationema skall sin ansökan om
bidrag redovisa hur denna verksamhet bedrivits. Utöver organisationsbidrag
grundat antal medlemmar skall möjligt bidragdet attvara ge ur
jaktvårdsfonden till jägarorganisationerna för specifika uppdrag.vissa

informations-, rättssäkerhets-Av och konkurrensskäl bör, enligt utred-
ningen, myndighet registeransvarig för jaktkortsregistret jägar-ochen vara

föreslår Naturvårdsverket,examensregistret. Utredningen statligatt som
faunavård viltvård, förtillsynsmyndighet för innefattande jakt och ansvarar

register.dessa

fram till finns behov opartisk in-Utredningen kommer detatt ett av
viltvårdens område. finns vidare behovformation jaktens och Det ett av

Naturvårdsverketföreslårbredare. Utredningeninformationen sprids attatt
område.får dettaskogsvårdsorganisationen aktiv roll inomoch en mer

myndigheternasjaktvårdsfonden tilldärför ställa medelRegeringen bör ur
informationsinsatser.förfogande för

länsviltnämndemaföreslår förändringen beträffandeUtredningen den att
politiskkompletteras medorganisationsrepresentationen i nämnden en

företrädare.





SOU 1997:91 19

Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i jaktlagen 1987:259om

Härigenom föreskrivs frågai jaktlagen 1987:259om
dels 17-22 §§ skall upphöra gälla,att att
dels rubriken före 15 § skall ha följandenärmast lydelse,att
dels 15 och 16 §§ skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Upplåtelse Upplåtelsejakträtt i vissa jakträttav av
fall

§15

Har jakträtt upplåtits fråga1 avtal, varigenommot om
ersättning och gäller avtalet för någon ersättning upplåtermot

tid år,viss jakträtt åtöverstiger skall utöverettsom annan,
skall alltid ske föruppsägning vad beträffande nyttjande-som

avtalet skall upphöra allmänhet följer kap.i 7att rättatt av
gälla vid avtalstidens utgång. jordabalken, gälla vad sägssom
Sådan påskall ske 16 16uppsägning § omfattar docki inte
det gäller för upplåtelser på två månadersätt elleruppsäg-som

enligt 8 kap.ning 8 § jordabal- upplåtelsenkortare tid inteom
ken. Vill fastighetsägaren eller på grund förlängning ellerav
nyttjanderättshavaren villkor- eljest fortlöper under längre tidatt

för avtalet ändras för två månader. Förbehållänen en ny som
upplåtelseperiod, skall han med- strider 16 § verkan.ärmot utan
dela detta den ord-imotparten

Senastelydelse 1996:1554
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

gäller för uppsägningning som
och be-avtalet. Uppsägningav

villkorsändring skallgäran om
två månader föreske senast
utgång.avtalstidens

avtal förstaOm isom avses
stycket inominte rättsägs upp

på tiddet förlängttid, enanses
upplåtelsetiden,motsvararsom

år,fem eller,dock längst om
villkorsändring harbegäran om

tid och de villkorpå dengjorts,
enligt 19bestämsövrigti som

integällerstycketFörstastycketoch andraFörsta upp-
rennärings-stödlåtelser medupplåtelser stödmedintegäller av
upplåtelserFör1971:437.lagen1971:437.rennäringslagenav

hyraarrende elleringår iingårupplåtelser iFör somar-som
bestämmelser.särskildagällersärskildagällereller hyrarende

bestämmelser.

på tidupplåtelse vissVidstriderFörbehåll motsom
föralltid skeskall uppsägningstycketeller andraförsta15 §

upphöraskalljakträttsavtal17-22 §§eller är attutanmot ver-
utgång.avtalstidensvidgällanyttjanderättshavarenkan attmot

bestämd tidpåJakträttsavtalträdahardeneller rätt attsom
år skall, inteöverstigandeställe. etthans omi

avtalats,uppsägningstidlängre
månadertolvsägas senastupp

utgång. Omupplåtelsetidensföre
inom rättavtalet inte sägs upp
på tidförlängtdettid enanses

upplåtelsetiden,motsvararsom
år.femlängstdock

tidpå bestämdJakträttsavtal
jakt-ochkortareår ellerettom

obestämd tid,pårättsavtal som
tidig-år, kanfortlöpt än ettmer

upphöraför attsägas attast upp
månadsskiftedetvidgälla som

månadertolvinträffar närmast
jakträtts-Ffrån uppsägningen. ör

år ellerfortlöptavtal ettsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

två månaderskortare gäller
uppsägningstid.

skall ske på detUppsägning
gäller för uppsägningsätt som

enligt 8 kap. 8 jordabalken.§

Denna lag träder i kraft den
fråga avtal ingåttsI har före ikraftträdandet, ochom som som

omfattas de äldre bestämmelserna i 15-22 §§, gäller de bestämmel-av nya
först efter då upplåtelsetidenden tidpunkt för avtalet förlängts efterserna

ikraftträdandet.
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Förslag till

Lag ändring i lagen jaktvårdsområden1980:894om om

Härigenom föreskrivs frågai jaktvårdsom-lagen 1980:894om om
råden

dels nuvarande 11 och 12 §§ skall betecknas 12att
respektive 12 §§,a

rubrikendels till lagen och1-5, 7 9-11, 12-17, 19-21,att samt nya
23-29 och 31-33 §§ rubrikerna före 26 och 32 skall ha§§närmastsamt
följande lydelse,

det idels lagen skall införas paragrafer, och10 35 §§att tre samtnya a
före 10, 12 och 35 fyra rubriker, följande11, §§ lydelse.närmast nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

jaktvårdsømråden viltvårdsømrådenLag Lagom om

Allmänna bestämmelser

1 §

jaktvårdensyfte främja Enligt denna lag kan beslutasI att
till fastigheteroch jakträttsinnehavamas inomägareatt ettge-

område viltvårdsområdeintressen visstmensamma genom en
ochsamordning jakten vilt- den jakt och deskall samordnaav

vården enligt denna lag två åtgärder områdetkan inomövriga
flera fastigheter eller delar främja vilt-eller behövs för attsom

vården.fastigheter sammanföras till genomförandeFörav av
jaktvårdsområde och jakt- sådan samordning skall ägarnaett

detta bilda ingårrättsinnehavare fastigheterinom de iav som om-
jaktvårdsområdesförening. viltvårdsområdes-rådet bildaen en

förening.

viltvårdsområdenjaktvårdsområde får BildandeEtt inte av
fårdessaomfatta mark, där har och verksamheten inomsamerna

till jakt enligt rennäringslag- inskränka tillinte rätträtt samernas



SOU 1997:91 23Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1971:437, såvitt fråga jakt enligt rennäringslagenären om
kronomark ovanför odlingsgrän- 1971:437.

står under statenssen som ome-
delbara disposition påeller mark
renbetesfjällen. Beträffande

mark, där harannan samerna
till jakt enligt rennäringsla-rätt
får någon inskränkning integen,

ske denna bildandei rätt genom
jaktvårdsområden.av

Den mark fastighetDenäger ägersom som som som
ingår jaktvårdsområde ingåri ihelt eller delvis vilt-ärett ett

i jakrvårdsområdesföre- vårdsområdemedlem medlem vilt-iär
vårdsområdesföreningen.ningen.

grund grundDen Densom av upp- som av upp-
låtelse under minst låtelse under minsthar harrätt rätt att ettatt ett
jaktår år eller delden 1 juli-den 30 jaga fastighetjuni av

ingårpå i ingår ijaga mark fastighet vilt-ett ettsom som
jaktvårdsområde skall be- vårdsområde skall begäran

i i viltvårdsom-medlem jakt- medlemgäran antas antassom som
upplåtel-undervårdsområdesföreningen under rådesföreningen

särskilda skälinte särskilda setiden, inteupplåtelsetiden, omom
föranlederföranledaskäl annat.annat.

bildandeBeslutbildandeBeslut ettett avomavom
viltvårdsområde meddelasmeddelasjaktvårdsområde avav

sambandilänsstyrelsen,sambandilänsstyrelsen, somsom
stadgarfastställadärmed skallfastställa stadgarskalldärmed

iviltvårdsområdesföreningenförjaktvårdsområdesföreningenför
i 21hänseendendeihänseendeni de som angesangessom

21

upplåten jakt-värdetupplåten jakt- OmvärdetOm avav
bildandetminskasminskas bildandet rätträtt avgenomavgenom

viltvårdsområde, skalljaktvårdsområde, ersätt-skall ersätt- ettett
nyttjanderätten sänkasförför nyttjanderätten ned- ningenningen

nyttjan-VillVill skäligt belopp.med skäligt belopp. tillsättas



24 Författningsförslag SOU 1997:91

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nyttjanderättshavaren derättshavarensäga avtaletsägaupp upp
avtalet med anledning bildan- med anledning fårbildandet,av av

fårdet, han det. Innebär hangöra det. Innebär bildandetgöra
jaktvårdsområdetbildandet viltvårdsområdet nyttjan-att attav av

nyttjanderättens värde ökas, får derättens värde fårökas, fastig-
fastighetsägaren avtalet, hetsägarensäga avtalet,sägaupp upp om

nyttjanderättshavaren inte nyttjanderättshavaren inte med-om
medger skälig höjning skälig höjningersätt- ersättning-av ger av
ningen. en.

Talan nedsättning Talan sänkning ersätt-om av om av
ersättningen skall väckas inom ningen skall väckas vid fastig-
två månader från det nyttjande- tvåhetsdomstol inom månader
rättshavaren erhöll del laga- från det nyttjanderättshavarenav
kraftvunnet beslut bildande erhöll del lagakraftvunnet be-om av

jaktvårdsområdet. Den slut bildande viltvårdsom-av som om av
vill avtalet skallsäga rådet. villgöra Den sägaupp som upp

fråndet inom tid det han avtalet skall det inomgörasamma sam-
fick del beslutet. Iakttas inte fråntid det han fick delav ma av
tiden, till talan ellerär rätten beslutet. Iakttas inte tiden, är
uppsägning förlorad. till talan eller uppsägningrätten

förlorad.

Villkor för bildande

7§

jaktvårdsområdeEtt får bil- viltvårdsområdeFör att ett
das endast majoritet fåskall bildas krävs bildandetattom en av
fastighetsägarna medger det. vårdenfrämjar berördaav
Majoriteten skall minstutgöra viltstammar,
två tredjedelar antalet fastig- lämpligt med hänsyn tillärav
hetsägare och dessa skall områdets omfångäga belägenhet och
minst hälften den mark viltstammarna.samtav som
det frågaär om.

För jaktvårdsontrådeatt ett Om fastighetsägarna inom
skall få bildas krävs bildandet området fåratt inte är överens ett

lämpligt med hänsynär till viltvårdsområde bildas endastmar-
kområdets belägenhet och om- om
fång, viltstammen förhål- det tillgodoser för vilt-samt ett
landena i övrigt. vården angeläget allmänt in-

ochtresse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

majoritet fastighetsä-en av
medger det.garna

Majoriteten skall minstutgöra
fyra femtedelar antalet fastig-av
hetsägare och dessa skall äga
minst fyra femtedelar vilt-av
vårdsorrtrådcts areal. I ett om-
arronderingsområde enligt
1 § jordförvärvslagen 1979:230
gäller i stället majoritetenatt
skall hälftenminstutgöra av an-
talet fastighetsägare oeh dessa
skall hälftenminstäga vilt-av
vårdsområdets areal.

Vid omröstning har varje
fastighetsägare, hanoavsett om

eller flera fastigheter,äger en en
Personer fastighetröst. ägersom

med samäganderätt har rösten
tillsammans.

9§

I jaktvårdsområde får inteett I viltvårdsområde får inteett
någonin fastighettas med någon fastighet eller deltassom

hänsyn till omfång eller använd- fastighet med hänsyn tillav som
ning eller orsak saknar omfång eller användningav annan eller av
betydelse för jaktvård. orsak saknar betydelse förannan

verksamheten viltvårdsområdet.i
Mark har ägare En fastighet eller flerasom medsamma

och lämpligen bör bestå lämpligensom kanägaresamma som
enhet för försig beståsom enhet fören viltvård,som en

jaktvård, får inte anslutas till får inte anslutas tillett viltvårds-ett
jaktvårdsområde ägarens områdeutan samtycke.ägarensutan
samtycke. Detsamma gäller då flera fastig-

heter med skilda ägare genom
påavtal eller samord-sättannat

viltvården.nat
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Verksamhet

ochrovdjurStora
klövvilt

§10

med hänsynbehövsdetOmellerupplåtelse över-För
viltvårdsom-viltvårdenfårtilljakträtt inomlåtelse enettav

jaktbeträffanderådesföreningfår föreskrivasjaktvårdsområde
dovhjortochkronhjortälg,efterjaktvårdsom-tillståndpåkrav av

beslutaföreningsstämmavidrådesföreningen.
bedrivasfårjaktenendastfårTillstånd attvägras

viltvårdsområdethelainomjakträt-till vilkendenom
fastighetsgränser-oberoendeöverlåts inteupplåts eller avten

områdesjakt,mark inomförfogar över na
fårområdesjakt intesådanjaktvårdsområdet attstor-av
till-endastenskiltbedrivas utanföreningensföreskrivs ilek som

jakträtts-med övrigastadgar, sammans
ellergemensamhetsjakthavareellerupplåtelsen över-om

omfatt-avskjutningensolämp-kanlåtelsen omansesannars
ning.jaktvårdentillmed hänsynlig

viltvårdsområdesföreningEntillpåeller sätt ärannat avse-
förstavad ifår, sägsmedlemmar- utöverförolägenhet somvärd

beslutastycket, omna.
ochområdesjaktJaktvårdsområdesföreningen gemen-

beträfandesamhetsjakt storajakttillupplåtafår rätt som
klövvilt näroch övrigtrovdjurinombedrivasskall gemensamt

förbehövsuppenbartdet attfinnsdetjaktvårdsområdet. om
sådant vilt,skadorbegränsaupplåtelsesådanföreskrifter avom

omfattningavskjutningensstadgarna.i
detrådjurbeträffande när upp-

bevarandetförbehövsenbart av
rådjursstammen.

10a§

10 §enligtområdesjaktOm
inombedrivasskallstycketförsta

viltvårdsområdes-fårområdet en
vid föreningsstämmaförening

1984:377lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

besluta regler attom
det krävs tillstånd jakt-

rättsbevis för sådanutövaatt
jakt,

föreningen får upplåta rätt
till områdesjakt.

frågaI jakträttsbevis fårom
föreningen uppställa krav på
minsta arealinnehav för fleratt

bevis skall utfärdasän ett per
fastighet. I fårövrigt jakträtts-
bevis inte fastighetsägarevägras
eller jakträttshavare.

Småvilt

ll§

På begäran fastighets- frågal småvilt fårav en om en
ideellaägare skäl motsät- viltvårdsområdesföreningsom vidav

sig jakt skall hans fastighetter föreningsstämma besluta regler
undantas från jakt inomsom om
jaktvårdsområdet skall bedrivas områdesjakt,

jakträttsbevisgemensamt. och upplåtel-
områdesjakt enligt 10se av a

Beslut enligt första stycket
gäller fastighetinte ägarevars
anmält till föreningen han in-att

vill delta områdesjakti påte
småvilt.

Allmänna regler

l2§

Enjaktvårdsområdesförening På begäran fastighets-av en
somfår bestämma avgifter skall ideellaatt ägare skäl motsät-av

betalas för jakten inom sig jakt skall hans fastighetter
jaktvårdsområdet och för ville- frånundantas områdesjakt.
bråd falls. Fastighet ombildas ellersom som

nybildas fastighetsbild-genom
undantasfårning från områdes-

jakt fastigheten har så-inteom
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före-bestäms istorlekdan som
stadgar.ningens

12a§

viltvårdsområdesföreningEn
avgifter skallfår bestämma att

viltvårds-inomför jaktenbetalas
fälls.för viltområdet och som

undantagitsfastighetFör som
stödområdesjakt medfrån av

förendastfår avgift1I § uttas
Med-klövvilt.rovdjur ochstora

undantagitsfastighetlem vars
fårideella skäl intefrån jakt av

avgiftsskyldighet.omfattas av
fårmedelFöreningens an-

verksamhettillendastvändas
ändamålmed detförenligärsom

tillgodose.skallföreningensom
medels-föreningensKan inte

sådanamedtäckasbehov av-
stycketförstaigifter avsessom

andrafår föreningen utta av-
detmedlemmama,gifter omav

stad-detbestämmelser ifinns om
garna.

viltvårdsømrådesföreningskyldig EnfastighetsägareEn är
verksamhetdriva ärfårbe- inteanläggningartåla somattatt som

ändamåldetfrämmande förpåutförsviltvårdenför somhövs
tillgodose. Före-skallföreningenjaktvårdsom-mark inomhans

förvaltningenvidskallmedför oläg- ningendetrådet, inteom
ochfastighetsägamastillgodosebetydelse.enhet av

medlemmarsandra gemensamma
skallförvaltningenVidbästa.

beaktas ienskilda intressen
omfattning.skälig

denna lagstödmedBeslut av
ingripandesåfår attinte vara

markanvändningpågående av-
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försvåras berördinom delsevärt
området.fastighet inomav

Förfarandet vid bildande

14 §

bildandeAnsökan bildande Ansökanett ettom avom av
viltvårdsområde fårjaktvårdsområde får dengörasgöras avav

fastighetden fastighet ägeräger som avsesen som som ensom
ingå området.ingå området. i Ansökan skalli Ansökanavses

länsstyrelsen.skall hos länsstyrelsen. hosgörasgöras

§15

AnsökningshandlingarnaAnsökningshandlingarna
innehållainnehålla skallskall

fastig-uppgift vilkauppgift vilka fastig- omom
ingå viltvård.:-ingå jaktvårds- iheter i heter som avsessom avses

området, ochderas arealområdet, deras areal och ägamasägamas
kartaoch adresseroch adresser karta samtsamt namnnamn

vilrvårdsområdet,jaktvårdsområdet, överöver
till stadgar förförslag till stadgar för förslag vilt-

vårdsområdesföreningen,jaktvårdsområdesföreningen,
fastighets-fastighets- utredningutredning omom
fråganfrågan inställning tillinställning till ägarnasägarnas omom

viltvårdsområdets bildande.jaktvårdsområdets bildande.

16 §

Frågan bildandeFrågan bildande ettett avomavom
viltvårdsområde skall utredas vidjaktvårdsområde skall utredas

förrättning under ledningledningförrättning undervid avenen
det inteförrättningsman,detförrättningsman, omom enav en

förutsättningaruppenbartfömtsätt-uppenbartinte ärär attatt
bildandet saknas.förför bildandet saknas.ningar

fårLänsstyrelsen dockfårLänsstyrelsen dock utanutan
föregående förrättning beslutaföregående förrättning besluta attatt

viltvårdsområde,jaktvårdsområde, bildabilda ettett omom
fastighetsägareallafastighetsägare äralla är ense omense om

detta.förrättningdetta eller annarsom
nödvändig.inte anses
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skallFörrättningsmannenskall medFörrättningsmannen
ansökningshand-ledningmedansökningshandlingar-ledning avav

i övrigtvadochlingarnaföre-i övrigt harvadoch somsomna
förekommit görahartill ettförslagkommit uppgöra ettupp

fastighetervilkatillförslagingå ibörmark somvilken som
viltvårdsområdet ochingå ibörstad-vilkajakrvårdsområdet och

förgällabörvilka stadgarjaktvårds-förgällabör somsomgar
viltvårdsområdesföreningen.områdesföreningen.

förrättningsmannen.införsammanträdebehandlas vidskallFörslaget

skall förut-förrättningenVidskall förut-förrättningenVid
vilt-bildandeförsättningarnabildandeförsättningarna avav

vårdsområdet utredas.utredas.jaktvårdsområdet
få till-skallFastighetsägarnafåskall till-Fastighetsägarna

framoch läggasigfälleförebringasig och att yttrafälle yttraatt
be-frågorutredning i ärbe-frågori avutredning är somsom av

bildandet.förtydelsebildandet.förtydelse

skallFörrättningsmannenskallFörrättningsmannen av-
viltvård.:-utlåtandelämnajaktvårdsom- ettutlåtande omett omge

stånd.tillkommaområdet börstånd.tillkommabörrådet
detförrättningsmannenFinner attdetförrättningsmannenFinner att

utlåtandetiskall hanske,bör tautlåtandetiskall hanske,bör ta
vilkafrågaiförslagom vilken mark omfrågaiförslag

omfatta,området skallheterochskall omfattaområdet somsom
förstadgarförslag tillochkartajaktvårds-förtill stadgarförslag

viltvårdsområdesfäreningen.områdesföreningen.
förrättningshand-övrigaochutlåtandetavslutasFörrättningen attgenom

vidbestämtsoch platstidfastighetsägarnaförfram somläggslingar
undergranskningförtillgängligahärefterhållsHandlingarnasammanträde.

månad.en
förrättningsmannen för-översändaskalltiddennautgångenEfter av

tillframställtshakanerinringardeochrättningshandlingarna som
länsstyrelsen.
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Stadgar

2l§

förstadgarna för stadgarna vilt-AvAv en en
jakrvårdsømrådesförening skall vårdsområdesförening skall

framgåframgå
områdesjakt ochutsträckning jaktenvilkeni gem-om

ensamhetsjakt skall bedrivas,bedrivasskall inomgemensamt
föreningen skall ha be-jaktvårdsområdet och grunderna om

frågorviltvården, stämmanderättför jakten och i övrigai övrigt
10-12 §§,isom avses

de förutsättningar som
beslutför föreningensskall gälla

frågor 10-12 §§,ii avsessom
övrigtvilka riktlinjer iriktlinjer i övrigtvilka somsom

för föreningens verk-verk- skall gällagälla för föreningensskall
samhet,samhet,

grunderna för bestämman-för bestämman-grunderna
avgifter till föreningen,föreningen. detavgifter tilldet avav
grunderna för beslut om

fråntillfällig avstängning om-
rådesjakt.

Organisation

23 §

viltvårdsområdesföre-jaktvårdsområdesföre- FörFör
finnas styrelse.skallstyrelse.skall finnas ningenningen enen

har kanstyrelsenkan Innanstyrelsen harInnan utsettsutsetts
rättig-förvärvaföreningen interättig-inte förvärvaföreningen

ikläda sig skyldig-ellerskyldig- heterikläda sigellerheter
fören-företräderStyrelsenfören- heter.företräderStyrelsenheter.

tredjeingentredjeingen motmot man.man.

24 §

deltaMedlemmarnasdelta rättMedlemmarnas rätt attatt
viltvårdsom-handhavandetjaktvårdsom- ihandhavandeti avav

angelägenheterrådesföreningensangelägenheterrådesföreningens
föreningsstämma.jaktstämrna. utövasutövas
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frågaI och beslut frågaI och beslutrösträtt rösträttom om
på jaktstämma gäller, inte föreningsstämma gäller,om om

följer särskild bestäm- inte följer särskildannat annatav av
melse i denna lag, bestämmelse i denna lag,

varje medlem har frågoriatt atten som avses
frågor åtgärderiröst under 10-12 §§ till-rör rösträttsom a

viltvårdenför och de kommer endast medlem ärnärmare som
föreskrifterna för fastighetsägare,jaktutövningen därvid harsom

någonmed undantag för föreskrifter sådaninteröst,enom om
avskjutningen, medlem begär röstetalet iatt

stället skall beräknas efter fastig-
heternas areal,

frågori övriga varje medlem harrösträttatt att en
frågor,tillkommer endast medlem i övrigaröstsom

fastighetsägare, därvidär som
någon sådanhar interöst,en om

begärmedlem röstetalet iatt
skall efter fastig-stället beräknas

heternas areal,
får får föringen ingenför del röstaatt att meregen

femtedel detför femtedel stäm-änrösta änmer en en avav
på företrädda röstetalet,det företräddastämman röste- man

talet,
den mening fått det högsta röstetalet gäller4. haratt som som
beslut,stämmans

frågor denvid lika röstetal val lottning och i andraavgörsatt genom
mening gäller biträds de flesta röstande eller, antaletävensom av om
röstande lika, ordförande,är stämmansav

ändringbeslut ändring beslutatt att avom av om
giltigt, det stadgarna giltigt det harstadgarna inte är ärom om

på två på varandra föl-biträds fattatsmajoritetinte av en av
jande och bestridsfastighetsägarna skall intestämmorut-som

antalettvå femtedeltredjedelarminst ängöra av avav mer en
fastighetsägare fastig-fastighetsägare ellerantalet och äga av
hetsägarehälften den markminst äger änsom mer enav som

viltvårdsområdetsingår jaktvårdsømrådet. femtedeli av
areal,

beslut ändringatt om av
endaststadgarna giltigtär om

medändringsförslaget funnits i
kallelsen till stämman.
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Jaktvårdsømrådes bestånd Viltvårdsområdes bestånd

Länsstyrelsen kan besluta viltvårdsområdeEtt skallatt
jaktvårdsområdesförening upphöra och dess föreningen upp-

Skall Upplösas. lösas fler femtedelänom en av
beslutFör enligt första styck- antalet fastighetsägare eller fas-

fordras flertalet de tighetsägareet ägeratt änav som mer en
röstande fastighetsägarna på viltvårdsområdetsfemtedelen av
jaktstämma uttalat sig för påtvåareal varandra följ-en
upplösning och detta flertal ande ordinarie föreningsstämmoratt
antingen tredje- uttalat sig för upplösning.än Vidutgör mer en en
del antalet fastighetsägare gäller 8 § tredjeomröstningav
eller hälften denäger än stycket.mer av

ingår jaktvårdsom- Beslut enligt första stycketmark isom
rådet. länsstyrelsen efterfattas av an-

jaktvårds- innehållaSaknas styrelse för skallmälan. Anmälan
områdesföreningen, får områdetslänssty- uppgift totala are-om

al, totala antalet fastighetsägare,relsen föranstalta jaktstämmaatt
uttalatvilka fastighetsägarehålls fråganför behandling somav

och denför upplösningföreningen. sigupplösning enom av
areal de företräder.totalaBeslut upplösningom av en

viltvårdsområdesfören-Omjaktvårdsområdesförening får
styrelse eller före-saknarår ingenmeddelas harinte innan tio

missköter för-allvarligtfrån ningenförflutit beslutetdet om
området skall läns-valtningenjaktvårdsområdetbildande avav

föreningenupplösastyrelsenlaga kraft.vann
viltvårdsområdet upphör.varvid

§27

förPå styrelsenPå för ansökanansökan styrelsen avav
viltvårdsområdesföreningarjaktvårdsområdesföreningar dede

länsstyrelsenberörs kankan länsstyrelsenberörs somsom
beslutabesluta attatt

flera vilt-flera förajakt-föra sammansamman
viltvårds-vårdsområden tilljaktvårds-vårdsområden till ettett

område,område,
viltvårdsom-jaktvårdsom- deladela ettett uppupp

viltvårdsområden.råde flerajaktvårdsområden. iråde i flera
sådan ombildning gällersådan ombildning gäller FörFör

vidoch förfarandetvillkoren förvillkoren för och förfarandet vid
viltvårdsområde.jaktvårdsområde.bildande bildandeav av
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viltvårdsom-På ansökanjaktvårdsom-ansökanPå avav
fårstyrelserådesföreningensfårstyrelserådesjföreningens

fas-beslutalänsstyrelsenfas- attbesluta enlänsstyrelsen att en
viltvårds-tillanslutasskalltighettill jakt-anslutasskalltighet

anslutningsådanområdet. Försådan anslut-vårdsområdet. För
fastig-medgivandefordrasmedgivande avfordrasning av

fastighetenoch,hetens ägarefas-och,fastighetens omägare om
viltvårdsområde,ingår ijaktvårds- annatingår i etttigheten ett

viltvårdsområdesföreningenjaktvårdsømrådes-område, avav
området.för detområdet.detförföreningen

fastighetensPå ansökaningår ifastighet,Om avsomen
viltvårdsområdes-ellergrund ägarejaktvårdsområde, avett

länsstyrelsenskallföreningenelleranvändningändrad annars
viltvårds-fastighetuteslutaförbetydelsesaknar urväsentligen en

områdetfastighetsägarenjaktvården samt
på grundfastigheten avjaktvårdsområdesföreningen omoch
elleranvändningändrad annarsskallfastighetenär attense om

förbetydelsesaknarväsentligenfårjaktvårdsområdet,uteslutas ur
viltvårdsområdetverksamheten idetta. Före-beslutaföreningen

eller,skallenighet,sådaninteligger
uppfyllerfastighetenuteslutning prövasfrågan omavom

stycketandra9 §vad isägslänsstyrelsen. som
fastigheter inomövrigaochskallFöreningen genast un-

vilt-lämpligtområdet utgör ettsittlänsstyrelsenderrätta om
vårdsområde.fastighetuteslutabeslut att uren

ochfastighetsägarenOmjaktvårdsområdet.
föreningenfårföreningen är ense

Före-uteslutning.besluta om
underrättaskallningen genast

beslut.sittlänsstyrelsen om

vilt-upplösningVid enupplösning avVid enav
gällervårdsområdesföreninggällerjaktvårdsområdesförening

§ lagen62ibestämmelsenlagen62 §ibestämmelsen

1987:2627 lydelseSenaste
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1973:1150 förvaltning förvaltning1973:1150om av om av
samfálligheter. samfálligheter.

Är viltvårdsområdesfören-en
försatt konkurs och avslutasing i

denna överskott före-ärutan
hinder förstaningen utan av

stycket upplöst konkursennär
avslutas.

ÖverklagandeAnsvar m.m. m.m.

32§

den fårBryter har En föreningsstämmarätt attsom
jaktvårdsområde besluta medlem eller jakträtts-jaga inom ett att

de regler enligt stad- havare, bryter regelmot motsomsom en
eller jaktstämmans beslut beslutats med stöd 10-11garna som av

områdetgäller för jakten och 35 §§, tillfälligt skallinom av-
områdesjakt.böter, fråndöms till Förinte gärn- stängasom

sådant beslutbelagd med straff skallingen iär att ett vara
lag eller författning. gällande krävs det stad-att avannan

Sådant får åtalas framgårbrott vilka avseendenigarnaav
åklagare får sådanaendast efter bestämmaangivelse istämman

målsägande. målsägande frågor.Somav
jaktvårdsområdes- dödats stridVilt iäven motanses som

viltvårdsområdesföreningensföreningen. av-
fångas villebrådFälls eller skjutningsregler tillfaller fören-

brott förstai ingen.genom som avses
villebrådetstycket, skall eller

värdet därav förklaras förverkat,
det uppenbart obilligt.inte ärom

villebrådFörverkat tillfaller
jaktvårdsområdesföreningen.

33§

föreningsstämmanmedlem BeslutAnser rätt avvarsen
viltvårdsområdesförening-berörs beslut på jaktstämma ellerav

fårjaktvårdsområdes- styrelse överklagas hoseller beslut ensav
medlem ellerföreningens styrelse beslutet länsstyrelsenatt av

tillkommit behörig berörs beslutet.har deninte i rättvars av
ordning eller det strideratt mot
denna lag eller författningannan
eller stadgarna eller kränkermot
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hans enskilda får hanrätt, över-
klaga beslutet hos länsstyrelsen

besvär. Den fåttgenom som
påavslag begäran enligt 3 §en

andra stycket medlemskapom
får anföra besvär avslagsbe-mot
slutet.

Besvärshandlingen skall inkommitha till länsstyrelsen inom fyra veckor
från dagen för beslutet. frågaI besvär styrelsens beslut räknasmotom
dock besvärstiden från den dag klaganden fick del beslutet.av

Jaktstämmans eller styrelsens F öreningsstämmans eller
beslut skall gälla hinder styrelsens beslut skall gällautan ävenav

det har överklagats, inte det har överklagats, inteatt om om om
länsstyrelsen förordnar länsstyrelsen beslutarannat. annat

Bemyndiganden

35 §

Regeringen eller myndighet
fårregeringen bestämmersom

meddela föreskrifter inärmare
frågor områdesjakt ochom ge-
mensamhetsjakt.

lag träderDenna i kraft den
Jaktvårdsområde bildats enligt äldre föreskrifter eller lagensom

1938:274 till jakt skall viltvårdsområderätt bildat enligtettom anses som
de föreskrifterna. jaktvårdsområdeFör och jaktvårdsområdesföre-ettnya en
ning bildats före denna lag krafti gäller de föreskrifternaträttsom nya
med de undantag nedan.som anges

Den särskilda forumregeln i 5 § gäller inte i de fall talan väckts vid
tingsrätt före ikraftträdandet.

förenings4. Om stadgar strider de föreskrifterna får stad-moten nya
i dessa delar inte tillämpas. dröjsmålStyrelsen skall lägga framutangarna

föreningsstämmanförslag till såändring stadgarna de över-attom av
med de föreskrifterna.ensstämmer nya

Bestämmelsen i 12 § andra stycket gäller inte fastigheter som
ombildats eller nybildats fastighetsbildning före lagens ikraftträd-genom
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ande.
upplåtenförutsättningar förföreskrifterna innebär ändradeOm de nya

får nyttjanderättsha-upplåtelsen minskasdärigenomoch värdetjakträtt av
det inomavtalet skallavtalet. Den vill görasägasäga uppsomuppvaren

tiden tillfrån i kraft. Iakttas intemånader det denna lag rättenärträtttre
förlorad.uppsägning
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Förslag till

Lag jaktkortsregistret och jägarexamensregistretom

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

§ de ändamåll För i 2 och 3 §§ skall med hjälp automatisksom anges av
databehandling föras register benämnda jaktkortsregistret och jägar-
examensregistret.

Registerändamål

2 § Jaktkortsregistret skall innehålla jaktkortsanknuten information om
erlagt jaktvårdsavgift enligt 49 §jaktförordningen 1987:905.personer som

Personuppgifter i jaktkortsregistret får behandlas endast för
verksamhet enligt lag eller författning åligger staten,som annan
forskning och statistik,
information viltvård och jakt,om

4. urval personuppgifter urvalsdragning.uttag av av

§3 Jägarexamensregistret innehållaskall jägarexamensanknuten in-
formation avlagts enligt 2 kap. 4 § vapenför-om personer som prov
ordningen l996:70.

Personuppgifter i jägarexamensregistret får behandlas endast för
verksamhet enligt lag eller åliggerförfattning staten,som annan
forskning och statistik,
information viltvård och jakt,om

4. urval personuppgifter urvalsdragning.uttag av av

Registerinnehåll

4 § Jaktkortsregistret och jägarexamensregistret får innehålla endast de
personuppgifter behövs för ändamålet med registret skall till-attsom
godoses. Regeringen meddelar föreskrifter vilken jaktkons-närmare om
och jägarexamensanknuten information registren innehålla.skall

Registeransvar, m.m.

§ Regeringen5 bestämmer vilken myndighet skall register-som vara
ansvarig för jaktkortsregistret och jägarexamensregistret.
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beaktasärskiltskallregisteransvarig attmyndighet är6 § Den som
frånriskerintegritet ochpersonligaintrång registreradsiotillbörligt

får därvid ställaMyndighetenuppkommer.intesäkerhetssynpunkt upp
ide 7villkorytterligare än angessom

bearbetningarochUrval

sammanställas ochfår intefödelsetidellerUppgifter§7 personnummerom
direktreklarn.adresseradanvändas förskalldeutlämnas om

fårdirektreklam,adresseradönskarinteanmält hanOm attpersonen
användanågontilllämnas attintehonomuppgift ut avsersomom

sådan reklam.föruppgiften

databehandlingpå automatiskförmediumUtlämnande

databehandlingautomatiskförmediumfår utlämnasUppgifter8 §
skalluppgiftenellerförfattningellerlagföljerdetendast omannanavom

statistik.framställningellerforskningföranvändas av

Avgifter

fårjägarexarnensregistretochjaktkortsregistret varaAnvändning9 § av
myndighetdenellerRegeringenföreskrivs.inteavgiftsbelagd, annatom

avgifter.föreskriftermeddelar närmarebestämmer omregeringen

kraft deniträderlagDenna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1980:895 ändring i lagenom om

1938:274 till jakträttom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1980:895 ändring i lagenom om
1938:274 till jakträtt tredje punkten övergångsbestämmelsernaattom
skall upphöra gälla.att

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1904:48 s.1 samäganderättom om

Härigenom föreskrivs i 19 § lagen 1904:48 s.1 samäganderättatt om
"jaktvårdsområde"ordet skall "viltvårdsområde".bytas ut mot

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till

Förordning ändring i jaktförordningen 1987:905om

frågaHärigenom föreskrivs i jaktförordningen 1987:905om
"jaktvårdsområde" "viltvårdsom-dels i 34 § ordet skall bytasatt ut mot

råde" "jaktvårdsområdesföreningen" "viltvårdsom-och ordet bytas ut mot
rådesföreningen",

dels i förordningen skall införas paragraf, 48 följandeatt a aven ny
lydelse,

46-48 skall följande lydelse.dels och 50 §§ haatt

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

bestårbestår länsviltnämndlänsviltnämnd EnEn avav
i Jämtlands,i Jämtlands, ledamöterledamöter tionio utomutom

Västerbottens och NorrbottensVästerbottens och Norrbottens
ingåringår ledamöter ii län där elvalän där ledamötertia

LänsstyrelsenLänsstyrelsen nämnden.nämnden. utserutser
år.för Enår. ledamöterna högstför högst Enledamöterna tretre

förslagefterefter förslag ledamotledamot utsesutses avav
tvåtvå skogsvårdsstyrelsen ochskogsvårdsstyrelsen och

efter förslag jägar-efter förslag jägar- ledamöterledamöter avav
organisationer för länet. Iförorganisationer länet. I nasnas

i Jämtlands,länsviltnämndenlänsviltnämnden i Jämtlands,
och NorrbottensVästerbottensVästerbottens och Norrbottens

län skall ledamotledamotlän skall representerarepresentera enen
efteri länet ochoch efteri länet renägarnarenägarna utsesutses

deSametinget. Avde förslagförslag Sametinget. Av avav
tvåskalltvå övriga ledamöternaskallövriga ledamöterna

frilufts- ochfrilufts- och natur-i representeranatur-representera
skallvårdsintresset. ledamotEnvårdsintresset. En ledamot skall

frågorfrågor särskild kunskap ihasärskild kunskap iha omom
leda-åter- trafiksäkerhet och vilt. Entrafiksäkerhet och vilt. De
frånförslagstående ledamöterna skall eftertre mot utses
0rd-jordbruks- och skallföreträda landstingetägarna varaav

återstående leda-förande.skogsmark. Bland Demark och tre

Senastelydelse1994:108
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

företrädaledamöterna skalllänsstyrelsen möterna ägarnautser av
ordförande. jordbruksmark och skogsmark.Nämnden utseren

inom sig viceinom sig vice ordförande. För Nämnden utser
varjevarje ledamot finns personlig ordförande. För ledamoten

finns personlig suppleantsuppleant iutses en somsom samma
ordningordning ledamoten. iutsessom samma som

ledamoten.
fårVid handläggning ärenden särskild sakkunskapkräver nämn-av som

den anlita lämplig sakkunnig.person som
Naturvårdsverket fastställer arbetsordning för länsviltnämnden.

47§

På sådant allmänt ochbeslut det enskildaGenom i vatten
sådana klippor och skärföreskrifter får holmar,ellerfallet genom

andra stycketi 12 §tillståndlänsstyrelsen meddela som avses
1987:259 skall läns-sådant jaktlagentill jakt allmänt vatten
upplåta påtill jaktsådana holmar, klippor och styrelsenoch rätt

fårfågel Länsstyrelseni 12 § andra och mink.skär avsessom
jaktlagen 1987:259. föreskrifter begrän-stycket dock genom

sådanjakttillstånd meddelas, jakt hän-tillNär rätten avsa
företräde till den bofasta befolkningen,bör ges personer syn

skärgårdenfast i naturvärden, eller fri-bosatta turismenärsom
vid och har luftslivet.eller kusten som

får, i deLänsstyrelsenoch godaerfarenhet jakt om-av
råden i 12 § andradjurlivet ochkunskaper avsessomna-om

1987:259,stycket jaktlagenturförhållandena dessai om-
påupplåta till jaktråden. rätt även

fågel och mink. Omvilt änannat
det skäl begränsafinns att an-

upplåtelser skallsådanatalet
åtföreträde ärpersoner somges

upplåtelseområdet.bofasta i

48

upplåtasfårJakt enligt 47 §Jakttillstånd 47 börenligt §
till den avlagt jägar-endasttidviss inte över- somsomavse en

upplåtelsen fårTillståndet fårår. be- Förstiger tre examen.
avgiftområde länsstyrelsentill visst utgränsas taatt en somavse

jaktår förgällerdjurarter.eller vissa ett

:Senastelydelse 1992:238
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Avgift för prövning administrationen dentas ut av av
ansökan enligt 47 § första enskilda upplåtelsen,en

stycket enligt bestämmelserna åtgärder viltvårdföri och
9-14 §§ avgiftsförordningen jaktbevakning.
1992:191, varvid avgiftsklass

skall tillämpas.tre

48a§

Naturvårdsverket meddelar
föreskrifternärmare om upp-

på sådantlåtelser allmänt vatten
sådana ochoch holmar, klippor

skär 12 § andraisom avses
1987:259.stycket jaktlagen

50§

Jaktvårdsavgiften Jaktvårdsavgiftenbetalas betalas
postgirokonto dis- till postgirokonto dis-till ettett som som

kammarkollegiet. kammarkollegiet.poneras avponeras av
Kammarkollegiet skall Kammarkollegiet skall bok-bok-

jaktvårdsavgifterinflutna jaktvårdsavgifter föra influtnaföra
jaktvårdsfonden.jaktvårdsfonden. Efter Efter bok-bok-
föringen skall kollegiet lämnaföringen skall kollegiet lämna
Naturvårdsverket uppgiftJägareförbundet uppgiftSvenska om

betalt avgiften. vilka har betalt avgiften.vilka har somom som

fråga den januariförordning träder i kraft, i 47-48 §§ lDenna om a
1999, och i övrigt den

vid för-jägarexamen § gäller inteKravet avlagd i 48 person som
skärgårdeni eller vidikraftträdande antingen fast bosattordningens var

tillstånd beslut i det enskilda falleteller hade jaktkusten utövaatt genom
i sinenligt 47 § äldre lydelse.
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Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1980:896om om

jaktvårdsoirtråden

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen jaktvårds-1980:896om om
områden rubriken till förordningen och 2 §§ skall ha följandelatt samt
lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

jaktvårdsom-Förordning viltvårdsøm-Förordningom om
råden råden

§l

Länsstyrelsen skall föra Länsstyrelsen skall föraett ett
register sina beslut enligt register sina beslut enligtöver över
lagen 1980:894 jaktvårds- viltvårds-lagen 1980:894om om
områden i enlighet med före- områden i enlighet med före-
skrifter meddelas Statens skrifter meddelas Statenssom av som av
naturvårdsverk. naturvårdsverk.

2 §

jaktvårdsfondenUr betalas jaktvårdsfonden betalasUr
kostnader för kostnader för

jaktvårdsom-bildande bildande viltvårdsom-av av
råden enligt lagen 1980:894 råden enligt lagen 1980:894

jaktvårdsområden, viltvårdsområden,om om
upplösning jaktvårds- vilrvårdsom-upplösningav av

områdesföreningar enligt rådesföreningar26 § enligt 26 §
nämnda lag, nämnda lag,

ombildning anslutning ombildning anslutningav, av,
till eller uteslutning jakrvårds- viltvårds-till eller uteslutningur ur
områden enligt 27-29 områden§§ nämnda enligt 27-29 §§ nämnda
lag, lag,

jaktvårds-ombildning av

Senastelydelse l992z427



46 ärfattningsförslag SOU 1997:91F

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

områden bildade enligt äldre be-
jaktvârdsområdenstämmelser till

nämndaenligt lag,
förlängning giltighets-av

jaktvårdsområden bil-tiden för
dade äldre bestämmelser.enligt

första Bidrag enligt första stycketBidrag enligt stycket
får får i 1-3lämnas i l-5 lämnasäven även om enom en

åtgärd åtgärd föranlett kost-föranlett kost- angivenangiven
genomföras.genomföras. nader kunnanader kunna attutan att utan

förordning träder i kraft denDenna
Äldre frågafortfarande i kostnaderföreskrifter gäller om som

uppkommit före ikraftträdandet.
avseendefår länsstyrelsen bevilja bidragFinns det särskilda skäl

före-kan beviljas enligt deför fastighetsutredning intekostnad nyasom
särskilt medgivande ochendast efterskrifterna. Bidrag lämnas ut-om

ikraftträdande.två år från förordningspåbörjats inom dennaredningen
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8. Förslag till

Förordning jaktkortsregistret och jägarexamens-om

registret

Härigenom föreskrivs följande.

bestämmelseInledande

l
innehåller§ förordning bestämmelser jaktkortsregistret ochl Denna om

jägarexamensregistret, förs med stöd lagen 0000:0O jaktkorts-som omav
registret och jägarexamensregistret.

Registerinnehåll

får innehållaJaktkortsregistret uppgifter erlagt jakt-2 § om personer som
sådanvårdsavgift jaktförordningenenligt 49 § 1987:905. För en person

får anges
personnummer,

2. namn,
adress,

jaktvârdsavgift.uppgift betalning4. om av

får innehålla uppgift avlagt3 § Jägarexamensregistret om personer som
sådanenligt 2 kap. § vapenförordningen 1996:70. För4 personenprov

får anges
personnummer,.
namn,.
adress,.
godkänt prov,.
provdatum,

.
provledare,

.
provbana.

.

Registeransvar

för jaktkortsregistret ochnaturvårdsverk registeransvarig§ Statens4 är
jägarexamensregistret.

Avgifter

avgifter.Naturvårdsverket meddelar föreskrifter5 § närmare om
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Föreskrifter

6 Ytterligare§ föreskrifter för verkställigheten Naturvårds-meddelas av
verket.

förordning träder iDenna kraft den
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Förslag till

Förordning bidrag jaktvårdsfonden till jägaror-om ur

ganisationer

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande föreskrifter

§ denna förordningl I meddelas föreskrifter jaktvårdsfondenbidragom ur
till kostnader för jägarorganisationers verksamhet.

j 2 § Med jägarorganisation förstås i denna förordning organisationen som
i har till främsta uppgift tillvarata jägamas intressen för jakt, vilt ochatt

viltvård.

3 § Bidrag jaktvårdsfonden lämnas årför i sänder måni tillgångettur av
på medel. bidragsårEtt det statliga budgetåret.avser

jaktvårdsfondenVillkor för bidrag ur

jaktvårdsfonden4 § Bidrag lämnas till jägarorganisationer uppfyllerur som
de villkor i 5-7 §§ och främjar viltvård påjakt och sättsom anges som
regeringen beslutar i bidragsbeslutet.

5 § Varje enskild delar jägarorganisationens grundvärderingarperson som
måloch godtar dess stadgar skall kunna ansluta sig till organisatio-samt

nen.

6 § Jägarorganisationen fler medlemmar.skall ha 5 000än
förståsMed medlem under deti denna förordning den närmastsom

föregående budgetåret lokalorganisation inom organisa-ansluten tillvar en
påverkationen och därvid haft stadgeenliga möjligheterhar attsom

räknasorganisationens verksamhet, inriktning uppbyggnad. Föroch att som
kalenderåretmedlem krävs dessutom fyllt eller underhon eller hanatt

fyller år föroch erlagt medlemsavgift till organisationen15 har stadgeenlig
budgetåret.det verksamhetsår föregåendeupphörde under det närmastsom

7 § Jägarorganisationen två tredjedelarskall ha lokalavdelningar i minst av
landets landsting. ingårMed landsting jämställs intehärvid kommun som
i landsting.

Med lokalavdelning förstås sådani denna förordning avdelning av en
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ochmedlemmarnagällerjägarorganisation för vilken utsesatt organ, som
räknasverksamhet. Föravdelningensbeslutarmedlemmarna, att somomav

tvågenomfört minstharavdelningendessutomlokalavdelning krävs att
detupphörde underverksamhetsår närmastunder detsammankomster som

budgetåret.föregående

jägarorganisationilokalavdelningarochantalet medlemmar8 § När en
då organisa-den dagförhållandenatillskall hänsynskall bestämmas tas

budgetåret.föregåendedetupphörde underverksamhetsår närmasttionens

storlekBidragens

ochgrundbidragi formlämnasjaktvårdsfonden skallBidrag ett9 § avur
kr. Det500 000utgår med 1Grundbidragetmedlemsrelaterat bidrag.ett

beloppbestämtregeringenutgår medbidragetmedlemsrelaterade ett perav
särskildaförjägarorganisationutgå tillkan därutövermedlem. Bidrag upp-

drag.

förordningenligt denna prövasjaktvårdsfondenbidrag10 § Ansökan urom
oktoberden 1ochskriftligenskallAnsökanregeringen. senastgörasav

budgetårets början.förenärmast
stadgarorganisationensfogaansökantill sinskalljägarorganisationEn

bestyrktrevisororganisationensmedverksamhetsberättelseoch aven
Organisationenverksamhetsåret. ärdetförkostnadsredovisning senaste

prövningenförkrävsuppgifterockså andraskyldig lämna avsomatt
ansökningen.

kraft deniträderförordningDenna
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10. Förslag till

Förordning ändring i fastighetsregisterkungörelsenom

1974:1059

Härigenom föreskrivs i 33 och 48 §§ fastighetsregisterkungörelscnatt
1974:1059 ordet "jaktvårdsområden" skall bytas "viltvârdsom-ut mot
råden".

förordningDenna träder i kraft den





SOU 1997:91

Utredningsarbetet

1 l Utredningsuppdraget.

Regeringen beslöt den november 1994 direktiv för utredningen dir.17

1994:127. Direktiven finns fogade till detta betänkande bilagasom
Sammanfattningsvis huvuduppgifter:kan utredningen haft följandesägas att

Överväga åtgärdervilka för möjligheterna jagabehövs ökaatt attsom-
till rimliga priser.

upplåtelseUtvärdera besittningsskyddet vid till jakt.rättav-
formernaSe för samverkan mellan markägare och jägare.över-

rollfördelningenUtvärdera den statliga administrationen jakten ochav-
jägarorganisationer.mellan myndigheter och

utredningen överlämna15 februari 1995 beslöt regeringen tillDen ettatt
naturvårdsverk följa och studera verk-Statens redovisat uppdrag attav

jaktvårdsområden för beaktandetill utredningensamheten med bildandet av
Naturvårdsverkets finns fogat tilli fortsatta beslutdet utredningsarbetet.

detta betänkande bilagasom

för slutförandeden 1996 förlängde regeringen tidenI beslut 31 oktoberav
utredningens till den juni 1997.uppdrag 30av

utredningen överlämnaRegeringen beslöt den november 1996 till21 att
be-Naturvårdsverkets redovisning uppdraget översyngöraatt avenav

utred-beaktande i det fortsattastämmelserna jakt allmänt förvattenom
Naturvårdsverkets redovisning finns iningsuppdraget. Sammanfattning av

avsnitt
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utredningsuppdraget1.2 Hur har bedrivits

inhämta underlag för utredningens ställningstaganden i förekomm-För att
frågor har utredningen gjort rad undersökningar. Bl.a. har följandeande en

utförts under nedan preciserade perioder.utredningar
beskrivai juni 1995 Statskontoret i uppdrag delsUtredningen attgav

medel förbundetfölja hur Svenska jägareförbundet använder deoch upp
erhåller från för leda den praktiska jakten ochi bidragstaten att
viltvården, för till riks-dels klargöra förutsättningarna bidraget Jägarnas

redovisades i maj 1996.förbund. Uppdraget
mellan oktober 1995 och januariMyndigheter och organisationer har,

från frågorutredningen med1996, inkommit med skrivelsesvar en
viltvård.arbetsuppgifter rörande jakt ochm.m.om

Umeå,i ochmed Owe Hedström, Handelshögskolansamarbete RI
utredningen,Svensson harpensionerade högskolelektom Sven August

tvåutfört omfattande enkät-1995 till 1996,under tiden december mars
frågor viltvård. riktad till urvali jakt och Enundersökningar ett avom

år till urval1995. Den andrajaktkortslösande jägare under2 000 ett av
börjaeventuellt intresseSverige boende med2 O0 i attett avpersoner

1996.Uppdraget redovisades i junijaga.
samtliga stift samtligaskogsbolagen, landetsDe största samtsex

1996, deltagit ioch februarihar, mellan oktober 1995kommuner en
viltvård.frågorpå bl.a. jakt ochundersökning och ombetts svara om

centralbyrån Skogsstyrelsen harochmed StatistiskaI samarbete
till 1996, utfört enkät-tiden december 1995utredningen, under mars en

frågor jakturval privata markägare iundersökning till 750ett omav
viltvård. 1996.Uppdraget redovisades i apriloch

utredningenKammarkollegiet landets länsstyrelser harMed hjälp ochav
jaktvårdsfondenutbetalatsseptember 1996 undersökt vadunder ursom

jaktvårdsområden tiden juli 1995 till juni 1996.olika undertill
redovisat1996 till utredningenLänsstyrelserna har under november

jaktvårdsområden.beträffandestatistiska uppgifter landets

1996, med hjälpUtredningen har under oktober och november av
jakti omfattning det förekommerlandets länsstyrelser, undersökt vilken

allmänt vatten.
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gångUtredningen har under arbetets haft eller sammanträffandenmöten
frånmed i övrigt hjälp i utredningsarbetet bl.a.samt

Naturvårdsverket-
Skogsstyrelsen-
Lantmäteriverket-
Länsstyrelser-
Skogsvårdsstyrelser-
Lantmäterimyndigheter-
Svenska kyrkan-
Kommuner-
Svenska jägareförbundet-

riksförbund jägareJägarnas Landsbygdens- -
Sveriges jordägareförbund-
Skogsbolag-
Naturvårdsorganisationer-

arrangeradeoffentligaUtredningen har därutöver deltagit i rad möten aven
frågorolika skrifter iutredningen mottagit radbl.a. jägare. Vidare har en

allmänhet.organisationer ochviltvård från myndigheter,jakt ochom

betänkandet1.3 Dispositionen av

område.frågor jaktensolika inomradUtredningsuppdraget inbegriper en
medolika begrepputredningen sindet inledandeI 2avsnittet synger

viltvård visat sigharviltvård. begreppetanknytning till ordet Just ettvara
lämpligtfunnit detdärförsvårdeñnierat Utredningen har attbegrepp.

centrala begrepp.jaktlagstiftningennågot förinledningsvis dettanämna om

undersökningarolikaradI 3 och 4 redovisar utredningen ut-avsnitt somen
jaktmark ochytterligareförts syfte vilket det finnsi klarlägga behovatt av
redovisar härUtredningenomfattning finns outnyttjad jaktmark.i vilken det

jaga.möjlighetsina överväganden hur fler kan attpersoner ges

analyseratjaktupplåtelser, undersökt ochgällerUtredningen har, vad ut-
utredningenprisområdet. undersökningaromfattandevecklingen De ut-

vidare vilkendetta avsnitt redovisasfört i denna del redovisas i Iavsnitt
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omfattning metoden med anbudsförfarande har i dag. I avsnittet redovisas
också det arbete jägarna och markägarnas organisationer någrasedansom
år bedriver för fram underlag för avtalsutforrnning och bestämningatt ta

Översynavgifter. pågår och hittillsvarande föreliggande arbetsmaterialav
redovisas i bilaga till detta betänkande.en

I 6 redovisaravsnitt utredningen sina utvärderingar besittningsskyddetav
och åtgärdervilka behöver vidtas åstadkommaöverväger för längreattsom
upplåtelsetider. innehållerAvsnittet utförlig redovisning det underlagen av
utredningen samlat frågori med anknytning till besittningsskyddet.

Nu gällande lagstiftning och statistik beträffande jaktvårdsområden redo-
visas utförligt i 7 har rubriken Viltvårdsområden.avsnitt Avsnittetsom
innehåller ingående överväganden vilket behov det finns förändring-om av

i denna lagstiftning. Viltvården innehålloch dess här avgörandeärar av
betydelse.

I föreslår8avsnitt utredningen jaktvårdbegreppet skall utmönstrasatt ur
lagstiftningen.

Den omfattande bakgrundsinforrnation utredningen samlat in vad gäller nu-
varande administration jakten redovisas utförligt i I dettaavsnittav av-
snitt lämnar utredningen förslag till hur verksamheten bör organiseras i
framtiden.

I 10avsnitt redovisar utredningen vilka konsekvenser utredningens förslag
får i olika avseenden. Avsnitt innehåller11 författningskommentarer.

I varje avsnitt med överväganden finns inledningsvis kort sammanfatt-en
ning utredningens överväganden förekommande fall, förslag. Efteroch, iav
sammanfattningen följer i korthet de direktiv gäller för avsnittet.som



SOU 1997:91

Viltvård

1 Inledning
i

Viltvård centralt begrepp iär jaktlagstiftningen. Trots begreppetsett be-
tydelse härvidlag har utredningen kunnat konstatera svårtdet äratt att

För utredningensavgränsa. vidkommande har intresseavvägningar mellan
K allmänna och enskilda intressen med beaktande detta begrepp kommitav

bli betydelsefulla. Inför dessa avvägningar i kommandeatt avsnitt vill
utredningen försöka definiera vad viltvård och vilka åtgärderärsom som
kan främja sådan vård.anses

2.2 Olika begrepp

Att de viltarter tillhör vårt lands fauna skall vårdasbevaras och påsom
lämpligt torde alla rådersätt Det dock oenighetöverens vilkavara om. om
åtgärder nödvändiga för bevara vårda våraär och viltarter. Vissaattsom
åtgärder otvetydigt nödvändiga från faunavårdssynpunkt.är åtgärderAndra
får dock tveksamma från bevarandesynpunkt och kommeranses vara mer
främst till utförande för främja det jaktliga intresset.att

viltvårdUttrycket mångaanvänds i sammanhang och ofta i kombination
med ordet jakt. Vad med viltvård varierar dock. Inte sällansom avses
används uttrycket med jaktvård och sällan, medäven,synonymt men mera
faunavård. Enligt utredningens uppfattning bör begreppen kunna skiljas
på följande sätt.

Som beteckningen omfattar faunavård alla frilevande djurarter,anger
medan viltvård endast omfattar vilt, dvs. alla frilevande däggdjurs- och
fågelarter.
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jaktvård exempelvisviltvård och lika självklar. ISkillnaden mellan inteär
jaktvård,frånUppslagsbok 1963 Asplunds förlagJägarens G. sägs, att
förstärkaåtgärder förbättra och"Omfattar i dag alla de förgörs attsom

viltvård, "Allavåra såväl ochviltstammar, kvantitativt kvalitativt.", omsom
skogsbrukets ochtillåtgärder syftar under hänsynstagandeattsom

såvälintressen öka viltstammarnalantbrukets andra näringarsäven som
såledesviltvård". skullekvantitativt, dettakvalitativt Avär mansom

hänsynstagandeviltvård kräver lite änkunna dra den slutsatsen att mer
åtgärder.jaktvård. deatt annars avser sammamen

viltvårdLexikon,uppslagsverk, Bra Böckersneutralt sägsI ett mer
jaktvård,fortbestånd,-- medan"åtgärder till viltets skydd ochomfatta, ,
viltstam-och förstärkaåtgärder syftar till förbättra"innefattar alla attsom

åtgärd för"oegennyttig"framstår viltvårdHärmarna,--". attsom en mer
medanbefintligaslå naturlig utvecklingoch vaktbevara arter,avom en

möjligt.så individrik viltförekomstjaktvården ochsyftar till an- somen

"Jägarskolan",jägarutbildning,kursbok förJägareförbundetsSvenska
Viltvård härjaktvård.inte uttryckethuvudnämner över taget anses vara:

lämplighålla viltbeståndenfauna",artrik "attoch"att bevara gynna en
tillgången jaktbartfrämjaoch "attnivå övriga intressen"med hänsyn till

åtgärder tidigaresådanaViltvård i detta fallomfattarvilt." även som
jaktbarapåinriktatfrämstjaktvård, intresset stöttatill ochhänförts är att

köttavkastning.och bättrejaktmöjligheter tillför utökadeattarter enge

syfte bevaravårdas iskallstadgas viltet1987:259§ jaktlagen attI 4 att
tillhänsynfrämja medviltbestånd ochlandetstillhörviltarterde att ensom

Iviltstammarna.utvecklinglämpligenskilda intressenochallmänna av
får skyddviltetåtgärder sörja försärskildaingårviltvården attatt genom

åtgärdernavilt.tillgången Förefterjaktenstöd ochoch attatt anpassa
jakträttshavaren. Härochsker markägarenanpassningutförs och svarar

också underbevarande,således i första hand krav attfinns ett men
utveckling viltstammarna.främja lämplighänsynstagandevisst aven

jaktvård lämpligen kunnaviltvård ochSammanfattningsvis borde begreppen

definitioner.följandeges
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åtgärderViltvård omfattar alla syftar till bevara våra viltstammarattsom
i bestånd mån,naturliga och i möjligaste under hänsynstagande tillatt
allmänna och enskilda intressen, sörja för dessa inte utvecklas negativtatt

grund mänskliga aktiviteter.av

sådana åtgärderJakrvård omfattar alla syftar till hålla beståndenattsom av
på nivåjaktbart vilt högsta möjliga lämpliga med hänsyn till övriga berörda

Då jaktvårdenintressen. huvudsyftet med skapa fler jakttillfällen ochär att
åtgärderhögre köttavkastning, avsikten med vidtagna i möjligasteär atten

mån få ståndtill och individtäthet åtminstonejaktbart vilt,art-en av som
från nivån.lokalt och tid till överstiger den naturligaannan

Åtgärder viltvården2.3 för främja respektiveatt

jaktvården

Viltvård jaktvård rådjur,främst till utfodringoch för i dagligt tal tanken av
utsättning avskjutning. hitsaltsten och kanske produktionsanpassad Menav

också biotopvård, rovdjurskontroll, uppfödning och utsättning vilt,hör av
skyddsåtgärder m.fl. åtgärder.Nedan beskrivs dessa

Biotopvård

åtgärdenBevarandet lämpliga biotoper den jämförelse viktigasteär utanav
tillgångviltvården. djurart framför allt föda in-i En beroendeär av

behållaVillklusive skydd och möjlighet till reproduktion.vatten, man en
Med beaktandedjurart krävs dess biotop dessa komponenter.att rymmer

på-detta krävs vissa hänsynsregler vid utövningen de näringarav somav
renskötsel och fiske.verkar faunan, främst jord- och skogsbruk ävenmen

många såsomockså verksamheter vid planer-Därtill krävs hänsyn i andra
samhällsplanering.ing för rörligt friluftsliv, vägdragning och Det ärannan

viltvårdbetydelsefull kan ochmed dessa hänsynstaganden verkligten
måste drivna näringarbedrivas. När dagens krav rationellt gör en nega-

månpåverkan svår måstetiv viltbiotoperna undvika, i möjligasteatt
åtgärder i form skyddsplanteringar,kompensatoriska vidtas. Det kan ske av

viltåkrar,viltstängsel, viltvatten, uppsättning boholkarav m.m.
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Stödugfodring

rådjur föremålframför allt blir för dennaDet ävenär som omsorg, men
förekommerexempelvis fálthare, fasan och rapphönsbeträffande hjort,

mycketvarierande omfattning. Värdet denna verksamhetutfodring i ärav
mångahjälpakontroversiell. Stödutfodring kan tveklöstdiskuterad och

hård djupavinter och därigenom lokalt motverkaindivider överlevaatt en
såvilttillgången, sundhetför utveckling ochi detsvackor artsmen en

Likasåpåverkan.för negativnaturliga urvalet samtidigtviktiga utsätts en
flockas tillmedföra antal individerverksamhetkan denna ut-att ett stort en

får möjlighetervarigenom dels predatorerfodringsplats större att taartens
risken för spridning parasiter ökar.byte, dels av

åtgärd föraldrig avgörande betydelseUtfordringen kan ha en popu-en som
exceptionellafortbestånd lokalt och undermycketlations änannat

jaktvård.måste främst hänföras tilldärföromständigheter. Den

Beskattning

ingen eller ringajakten hartorde i dagDe flesta överens ytterstattvara om
reproduktionskraft mycket och andrapå småviltet. Derasinverkan är stor

storlek.för populationernasnormalt helt avgörandefaktorer jakten ärän
viltvården. bio-del Genomvilt dock jakten viktigFör större är enaven

dessariktigt genomförd jakt kanlogiska grunder numerärstammars
främjande uppfylls.så bevarande ochjaktlagens kravregleras att

skyddsåtgärder

hotofta hot viltet. DetMänskliga aktiviteter innebär är naturenett mot som
måsteoch enskildaför. Både samhälletskulle viltetinte utsättaannars

dessa hot.åtgärder effekternaminskarberedda vidtadärför att avsomvara
vilt,åtminstone vadtrafikdödat vilt,Så exempelvis antalet störrekan avser

Giftdöden kansiktröjning.uppsättning viltstängsel ochreduceras avgenom
minskningochkemikalieanvändningenregleringminskas avgenom av

kanaliseringformer kan motverkasStörningar i olikagiftutsläpp. avgenom
skyddsområden I dettaoch avsättningrörliga friluftslivetdet m.m.av
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sammanhang kan också utsättning saltsten, dånämnas detta troligenav
bidrar till hålla viltet borta från saltade vintervägar.att

Åtgärder detta slag torde ha betydelse totalt och kan lokaltstor settav vara
avgörande för överlevnad.artsen

Rovdjurskontroll

Även detta kontroversiell åtgärd dåär den mänskligt ingrepputgör etten
i naturligt ekosystem. Men där mänskliga aktiviteter har detett stört
naturliga samspelet mellan predator och bytesdjur, kan givetvis efter-ett
hållande predatorn motiverad kompensatorisk insats underav vara en
förutsättning bytesdjuret Sådana"högvilt". förhållanden uppståräratt ett
dock sällan eller aldrig förhållandet småvilt-predatoroch på-kan knappast
verkas alls jakt under förhållanden.mycket speciellaänannatgenom

råderdet jämviktAtt mellan rovdjur och bytesdjur betyder inte för-att
hållandet konstant. Stora svängningar sker naturligt. Risken förär att en
rovdjursart skulle påslut sina bytesdjur obefintlig.dockgöra är

Utsättning

Utsättning tvåkan åtgärder,vitt skilda dels inplantering främmandeavse av
fångenskapdels utsättning efter uppfödning i i syfte förstärka ellerarter, att

återinföra naturligt förekommande arter.

Inplantering främmande har skett avsiktligt eller oavsiktligt i fleraarterav
fall under tid. Exempel detta fasan, fälthare, vildkanin, bisam,ärsen
kanadagås, mink rådjur.och Gotland Avsiktliga inplanteringar gjordes
i den då vällovliga avsikten berika vår fauna. dag kallas dessa inplan-Iatt
teringar för faunaförfalskning och skall längre förekomma. Tvärtom
föreskriver konventionen biologisk mångfald införda i möjlig-att arterom

mån skall eller i fall förhindras sprida sig vidare.aste utrotas vart att

Uppfödning och utsättning exempelvis fasan, rapphöns, änder och hareav
långsiktigti syfte förstärka redan befintliga har tidigare före-att artermer

åtgärderkommit i varierande omfattning. erfarenhet visar dessa inteAll att
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resultat. Nyinsatta individer blir bortmotade och dör vanligtvisavsettger
hållereller inom kort. viltbiotop producerar och detEnsättett annat

antal individer den lämpad för.är

från gäller eller undertryckts tillUndantag denna regel när an utrotatsen
hårt på-följd jakttryck eller dess biotop förstörts mänskligattav genom

fall återutsättning effekt förutsättningverkan. I dessa kan under atten ge
återfortfarande Exempel lyckadebiotopen eller har gjorts lämplig.är

återetableringar bäver, vildsvin, berguv.är

håll ochmånga uppfödningsödra delarna landet tillämpasI av
flerafasaner syfte Dettautsättning och rapphöns i skapaattav

effekt förutsättning inplanteringen skergivetvis avsedd under straxattger
så Sådan dock hänföraföre kallad and take". verksamhetjakten, "put är att

jaktvård.till

Övrigt

viljanviltvård förståelse samspelet i ochgod bygger förEn attnaturen
Avfall skallmänniskans uppträdande där kräver.den hänsynta ex-som

kanTaggtråd, plastförpackningar ochtillvaraempelvis rätt sätt. annattas
till rörligtVår rika tillfällenskada för viltet. allemansrättställa till stor ger

störningarmedför också risker förfriluftsliv, detta stora genommen
och nonchalans.okunskap

Slutsatser2.4

viltvård jaktvård kan konstate-definitionen ochMed den angivnaovan
jaktvårdenviltvården intresse, medanhar mycket allmäntatt ett stortras,

i berörd markägares och jakträttshavares intresse.ligger mer

viltvårdsåtgärder betydelse dethar jakten avgörandeBland nämnda nären
nivå bio-hålla bestånden vilt lämpliggäller störreatt genom enav

Likaså nöd-blir jaktgenomförd beskattning.logiska grunder riktigt en
skyddmån ske tillbeskattning rovdjur behövervändig insats i den aven

framhållits emellertiddeteller tamdjur. Som tidigareför vilt ärannat
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mycket sällan beskattning rovdjur till skydd för vilt behöverannaten av
genomföras viltvårdsskäl.av

Övriga viltvårdsåtgärder inte jägarspeciñka jägarkåren,är även om genom
sitt intresse för det vilda, i praktiken genomför mycket delstora storen av

pådessa eller verkar för de genomförs.sättannat att

För beskattning högvilt och rovdjurskontroll skall kunna skeatt av
effektivt, det betydelse jakten mindre enheter samordnasär stor attav

Övrigainom tillräckligt jaktområden. viltvårdsåtgärder kan normaltstora
på smågenomföras mycket arealer.även
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Fler jakttillfällen

Utredningens förslagöverväganden och i

sammanfattning

Utredningens förslag syftar till de jaktintresserade i dag saknaratt ge som
jaktmark möjlighet jaga.att

De undersökningar utredningen gjort jägare utredningenbland och vad valt
kalla presumtiva jägare visar dels relativt antal jägareatt ett stortatt uppger

påbristen jaktmark för möjlighet jaga i denhar betydelse derasatt att
omfattning de önskar, finns relativt antal svenskardels det stortatt ett som

intresserade tillgången till jaktmarkbörja jagaär att attav men som uppger
hindrar dem. Således det finns behov till-kan konstatera ett attatt av

efterfråganingående hurskapa fler jakttillfällen. Utredningen redovisar ser
kostnader för jakt,småviltjakt, älgjakt, antal jaktdagar,vad gäller bl.a.ut

avstånd till jaktmark m.m.

jaktmark-undersökt hurGenom har utredningenbl.a. enkätundersökningar
jakttillfäl-flerfinns skapavilka möjligheter detutnyttjas i dag och atterna

len där.

odlings-småviltjakten markUtredningen konstaterar att statens ovan
antalförmöjligtoch renbetesljällen redan i dag detgränsen gör ett stort
tordeTillgången jakttillfällenmarklösa jägare småviltjakt.bedrivaatt

påmycket god dessa marker.vara

iUtredningen jakttillfällenhar undersökt det finns för flerutrymmeom
våra nuvarandenationalparker utredningenoch Enligt ärnaturreservat.

Naturvårdsverketjaktpolicy naturvårdsverkutarbetats Statenssom av
invändningsfri. Utredningen den bedömningen det finns inga ellergör att
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små nationalparr-möjligheter hitta ytterligare jakttillfallen inom landetsatt
ochker naturreservat.

rådaUtredningen den allmänna principen bör mark atttatt statensanser
tillgänglig enbart för den förvaltande myndighetemsmarken inte skall vara

bakgrundför så möjligt.anställda allmänheten Motöppen även när ärutan
utformaföreslår utredningen Försvarsmakten i uppdraghärav attatt ges

nyttja jaktmöjligheter för jaktkunnigregler öppnar attenvar personsom
förvaltas Försvarsmakten.statlig mark avsom

tillutredningenhänvisarallmäntgäller utvidgad jaktNär det vatten
påavsnitt Jakt allmänt4 vatten.

mark och denskogsbolagensdeUtredningens undersökning störstaav sex
detutnyttjas för jaktmarkvisar all jaktbarkyrkliga marken attatt men

jaktlag.i befintligaför fler jägarefinns utrymme

finnsoch detfullt utnyttjadi detmarkenkommunala närmasteDen är
funnitdockUtredningen harjakttillfällen.för flerlitetendast utrymmeett

verksamhetnågrafrån kommuners närhämtaexempelfinns godadet attatt
jägare till-och marklösaungdomarjägare,presumtivaberedadet gäller att

föreningar medtillupplåter jakträttenfå kommunerjaga. Flerafälle an-att
kommunalafå nyttja denjägarorganisation. Motfrivilligknytning till att

fortbildning jägare.ochutbildningförföreningenmarken avansvarar
sinanvändaborde kunnaytterligare kommunerUtredningen attanser

marklösa jägare.presumtiva ochförtilldettamarkjaktbara sätt gagn

visarbrukningsenhetemaundersökningen de privata attfrånResultatet av
intedetUtredningengrad för jakt.högi mycket attutnyttjasdessa anser

beträffandeåtgärdervidtaförsökaeller skälmöjlighetersigfinns attvare
fördockfinnsDetför jakt i dag.utnyttjasinte utrymmefastigheterde som

utnyttjas.redanmarkarealer denpå relativtjaktytterligare stora somav
mycketendastdetför jaktupplåter sin fastighet ärintei dagdeAv ensom

Utredningenupplåta fastigheten.intresseradeandelliten är anserattavsom
förverksammakanupplysninginformation ochformiinsatser varaatt av

erbjuder.jaktmarkenjakttillfållendemed sigdelaförmå jägarna attatt av
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Det bör ankomma jägarorganisationema verka för sådan attityd-att en
fiörändring.

Enligt utredningen det möjligt tillskapa flerär jakttillfállen inom jakt-att
vrårdsonrrådena. Detta kan ske småtill fastigheter får till-ägareattgenom
baka upplåta jakträttenrätten sin fastighet. Varje fastighetsägare skallatt
enligt utredningen ha upplåtelse sin jakträtträtt att sättagenom av en annan

i sitt ställe. Nyttjanderättshavaren får då jakträtten underutövaperson
villkor gäller för fastighetsägaren. Om fastighetsägarensamma som upp-

låter sin jakträtt till uppkommer någoninte ökning antaletannan av per-
jakträtt inom jaktvårdsområdet.äger utöva Däremot kan ledigasoner som

jakttillfállen frigöras till marklösa jägare.

Utredningen får bättre utnyttjande jaktrnarkemaatt ettanser man av om
upplåtsmarken till jägare i stället för till enskildagrupper av personer.

Sådana jägare bör helst organiserade ideella före-grupper av vara som
ningar med stadgar. Utredningen därför det finns skäl förordaatt attanser
upplåtelser till föreningar, framför enkla bolag och enskilda närpersoner,
det gäller främja fler jakttillfällen och skapa för fler jägare iatt utrymme
befintliga jaktlag.

Utredningen föreslår jägarorganisationema fåbör i uppdrag verka föratt att
införandet faddersystem där jägare med sig blivande ellertarav en van
nyblivna jägare jakt. Allmänt ägd mark bör enligt utredningen kunna ut-
nyttjas i sådantutsträckning för ändamål.större

3.2 Utredningens direktiv

Jakt människans äldstaär kulturyttringar. Jakten har bred och djupen av en
folklig förankring vårti åtskilligaland. För människor, särskilt lands-
bygden, jakt väsentligär del livskvaliteten. Möjligheterna frittatten av
vistas i och i samband därmed för mångajaga viktignaturen äratt en
faktor vid val bostadsort. Den svenska samhällsstrukturen har sedanav
1900-talets mitt förändrats starkt. Förr i tiden mycket delstorvar en av
befolkningen bosatt landsbygden mångaoch jakten för människorvar

nödvändig försörjningen.del i För dagens landsbygdsbor jaktenären
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i denviktig och integrerad tillvaron. Tyngdpunktenfortfarande del aven
från till stad.jägarkåren dock med tiden förskjutits landsbygdsvenska har

rekreationstillfälle hög kvalitet.jakten i ställetstadsborFör är ett av

såledesför jakt000 jägare i Sverige. Intressetfinns 320Det äröver stort.
dessa haroch miljöintresseangeläget detDet är tasatt natur- som personer
svårtofta komma in ihar emellertidnyblivna jägarnatill De attvara.

fångasmåste bättrejaktintressejaktgemenskapen. Deras sätt änettupp
börEnligt direktivenkvinnor och ungdomar.gäller inte minsti dag. Det

såföråtgärder behöver vidtasvilkadärför utredningen överväga attsom
fallet.blir

bristmånga 000 de harså 50jägarnasvenskadeAv attsomuppger
undersökningarisvenskarungefär 100 000jaktmark. Ytterligare attuppger

tillgånghar tillde intebörja jagaintresseradede attär att menav
Tillgångenbor imänniskorgäller i synnerhet tätorter.jaktmark. Det som

den fysiskaoch främstpå olika Först sätterpå jaktmark begränsas sätt.
förstnaturliga skälmarkägarnavillbegränsningen Dessutomstopp. av

1986/87:58familjens jaktintressen. Iochtillgodose sina om nyprop.egna
någon outnyttjad älg-heltinte finnskonstaterades detjaktlag attm.m. I

markfler jägare denförfinns detjaktmark. Däremot utrymme som
fågiltighet.fortfarande Förkonstaterande haranvänds för jakt. Detta att en

skall utredningenefterfrågan jaktmarktillgång ochbalans mellanbättre
mark, kansärskilt de saknartill hur flerförslaglämna egen Jsompersoner,
markägarehurförslag lämnasExempelvis börjaga.möjlighet att omges

kunnautsträckning i dag skallutnyttjar sin mark isjälva inte änstörresom
börSärskild uppmärksamhetförmås upplåta mark för jakt andra.att

upplåta ägda marken,allmäntmöjligheterna den t.ex.ägnas att som
kyrkliga marker.kommunala och
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3.3 Redovisning utredningens undersökningarav

3.3. l Jaktmarker

Inledning

Sverige omfattar lite drygt 41 miljoner ha landareal, knappt 23varav
miljoner ha produktiv skogsmark,är drygt 5,5 miljoner ha impediment
myrmark eller berg och drygt 3,5 miljoner ha jordbruksmark. Det äri
främst dessa marker de svenska jaktmarkema.utgör När det gällersom
skogsmark och impediment visar den statistiken Källa: Skogssty-senaste
relsen och riksskogstaxeringen 28,2 miljoner ha skogsmark 22,5att av
miljoner ha produktiv och 5,7 miljoner. ha impediment det allmännaäger5
knappt 3 miljoner ha, aktiebolag drygt ll miljoner ha och övriga privata
drygt miljoner14 ha. Aktiebolagens marker har omfattning istörst
Norrland medan det allmännas mark relativt jämt fördelatär landet.över
Även övriga privatas marker har relativt jämn fördelning landet.överen
Störst relativ omfattning har de enskildas marker i Götaland.

Utredningen har bl.a. olika enkäter försökt hur delarutröna storagenom av
den redovisade marken används för jakt i dag. Nedan redovisasovan som
utfallet från dessa undersökningar och insamlat material.annat

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk central förvaltningsmyndighetär med uppgift atten
förvalta viss del fasta såsomegendom utrikesfastigheter, destatensav
kungliga slotten, Djurgårdsmarken, regeringsbyggnadema, vissa statensav
kulturfastigheter, fästen,gamla vissa älvsträckor och markom-monument,
råden vissa donationsfastigheter. Verket skall förvalta fastighetsbe-samt
ståndet på bl.a. innebär resurshushållningsätt god och hög eko-ett som
nomisk effektivitet långsiktigt till vårdar och utvecklar fastig-samt tar vara,
heternas värden.

Fastighetsverket för fastigheter med sammanlagd markytaansvarar en som
uppgår till cirka 6 miljoner ha. Av denna mark bedöms cirka 500 000 ha

produktiv brukningsbar skogsmark. Fastighetsverkets markinnehavvara
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renbetesfjällen.elleruteslutande ovanför odlingsgränsenfinns nästan
sammanlagt harområden förvaltar verket fastigheter15Utanför dessa som

uppgående 000 ha.till 10arealen

för jakt.utnyttjas all jaktbar markFastighetsverketEnligt

Naturvårdsverket

miljövårdsarbetetipådrivandesamlande ochskallNaturvårdsverket vara
verksamhetsområdesittinomVerket skallinternationellt.nationellt och

åtgärder förkostnadseffektivaändamålsenliga ochföreslå genomföraoch
Naturvårds-målen.miljöpolitiskabeslutadestatsmakternauppnå deatt av
skyddsvärdsäkerställamedverka tilluppgifttillbl.a.verket har attatt

skydda den,förmarkingår förvärvadet arbetet samtI att ansvaraattnatur.
länsstyrel-initiativsker bl.a.Markâtkomstenmark.förvaltningför avav
intrångser-betalarberörd mark ellerköperNaturvårdsverket antingenser.

till markägaren.sättningar

dåskonsammånga EttNaturvård bedrivs är naturresursersätt. att vara
med jord-förhållanden sambandiekologiskatillhänsynutnyttjas, att ta

Med lagensmineralbrytningochenergiproduktionvidskogsbruk,och m.m.
skyddsforrnNationalpark denskyddas.områden ärvärdefullahjälp kan

iemellertidVanligasttill. ärkänner naturreservat.människorflertaletsom
ioch syftetnaturvårdslagen 1964:822inskrivna iskyddsfonnemaBåda är

kraft-Nationalparkenvärdefull ärbevaradetsammaallmänt natur. enär att
uppmärksammad skyddsform än naturreservat.fullare och mer

National-ochnationalparkolika förområden naturreservat.Urvalet ärav
dem. Detfattar beslutriksdagenmark ochmåste liggaparker omstatens

landskapstyper.svenskaområdenorördaskall representerarstora somvara
friluftslivet. Naturreservat ärförockså tillgängligakanParkerna envara

kulturpåver-starktockså skyddkanskyddsfonn. Denflexibel engemer
botanisktellergeologisktsmåfrånskifta tillInnehållet kanmiljö.kad ytan

iområden. Markenvariationsrikatäckatillplatser störreintressanta att
beslutbåde och, ochiblandoffentligt ägd,ellerprivat omärreservaten

eller kommunen.länsstyrelsenfattasdem av
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Nedan redovisas vilka nationalparker finns, de belägna hurär samtsom var
destora

Tabell 3.1

Abisko 1909-05-24 7 700
Storasjöfallet BD 1909-05-24 127800 ll8 700
Sarek BD 1909-05-24 197000 193100
Pieljekaise BD 1909-05-24 15340 98813

f Såntjället Z 1909-05-24 10440 10400
Hamra X 1909-05-24 29 28
Ängsö AB 1909-05-24 188 73
Garphyttan T 1909-05-24 l ll 111
Gotskasandön l 6381909-05-24 500 34
Dalby söderskog M 1918-06-07 3737q

i Vadvetjåkka BD 8521920-03-01 2 630 2
Blå jungfrun H 1926-02-05 66191

kvillNorra H 1927-05-06 109111
Töfsingdalen W 1930-03-29 615 6131 1
Muddus BD 1942-03-24 49 340 47 880
Padjelanta BD 1962-05-09 167 100198400
Stone F 1982-05-06 7 850 7 491mosse
Tiveden 216R,T 1983-03-17 1 352 1
Skuleskogen 2 650Y 1984-05-10 2 950
Stenshuvud 242L 1986-04-30 302
Bjömlandet 130 1095AC 1991-02-07 1

315Djurö R 1991-02-07 2 400
i 8801970 1Tyresta AB 1993-07-01

7706 000Haparandaskärgård 1995-01-01BD
2 7222 909Tresticklan P 1996-05-07

693584642295Summa

31 decembermånga fanns denNedan redovisas hur naturreservat som
i hurredovisasareal. Vidare1996, i vilka län de belägna derasär samt
jakt-respektive totaltmånga råder idet inskränkningar jakträttenreservat

iförbud. Arealen redovisas ha.
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Tabell 3.2

48964 700 20 _w
22 361 13750

73833 427 9
209 9 07039

246668 44
565 3059 5
927 7 73324

46270 145 5
642 5 09510

6035 916 5
826 1042254
615 7 79310
630 1871538

9449 358 7
1040212 511
34 78488 974

6616 909 4
064760 1225
103206 201723

07 01115 118
109 89513726

639 0387413 310
922169 550681747 252
796325466 733 152804

907540223884749 538 22

och FörsvarsmaktenFortifikationsverket

Fortifikationsverketförinstruktion är1994:643 medförordningenEnligt
förvaltahuvuduppgiftförvaltningsmyndighet medcentral statensverket att

ändamålsfastigheter. Fastigheternaförsvarsändamålföravseddafastigheter
effektivitetekonomiskhushållning högså ochförvaltas godskall att upp-

tillhandahål-kanlokalresurseranläggnings- ochändamålsenliga mark-,nås,
långsiktigtvärdefastighetemasvillkorkonkurrenskraftigalas samt att

demedsamverkansformemahar regleratFortifikationsverkettilltas vara.
ramavtal. EnligtFörsvarsmakten,hyresgästerna, ramav-t.ex.stora genom
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skötertalet med Försvarsmakten Försvarsmakten drift och löpande under-
håll uppdrag Fortifikationsverket. Av ramavtalet, under rubriken Jaktav

fiske, framgåroch tecknar arrendekontrakt med berörda jakt-vem som
klubbar och jakt förbehållet personalär enligt Försvarsmaktens be-att
stämmande.

Försvarsmakten har den 5 maj 1995, efter samråd med Fortifikationsverket,
utfärdat interna bestämmelser upplåtelse jakträtt mark nyttjasom av som

Försvarsmakten. Enligt föreskrifterna upplåtasskall jakträttav statens
ändamålsfastigheter nyttjas Försvarsmakten fastigheterna ärsom av om
lämpliga för jakt. Jakträtt skall upplåtas till jaktklubb har anpassaten som

förhållandeantalet medlemmar i områdetstill storlek och i sina stadgar
bereder anställda i Försvarsmakten och andra främjar Försvarsmaktenssom
intressen möjlighet till kortjakt. upplåtasJakträtten skall för tid högsten av

årfyra till jaktklubb förband och skolor inom Försvarsmakten.en m.m.

råd upplåtelseAv allmänna för påjakträtt Försvarsmakten nyttjadeav av
fastigheter framgår syftet upplåtelsemed jakträtt följande.äratt av

"Möjlighet till jakt betydelse för rekrytering behållandeochär storav
personal. Alla möjligheter i och tjänsten skall förutnyttjasutom attav

skapa trivsel i anställningen. Jakträttsupplåtelser skall därför utformas
så, personalvårdbredast möjliga tillgodoses samtidigtkan jaktatt som

viltvårdoch skall kunna bedrivas ändamålsenligt Vissasätt.ett
upplåtelser förbehållasbör kommenderad personal."

frånI enkät utredningen redovisar Försvarsmakten sitt fastig-svar en
hetsinnehav och hur fastigheterna används för jakt. I Försvars-sägersvaret
makten vid konkurrens mellan olika intressen tillträde till övnings-att om
och skjutfält har primärproduktionen,alltid dvs. utbildning och övnings-

verksarnhet, företräde. medför tillgängligheten till mark för jaktDetta att
kan starkt begränsad. För vissa fält jaktmöjligheterna begränsadeärvara

omfattatill 10-15 dagar inklusive älgjakt. form begräns-Enatt annan av
ning endast mindre fältet tillgänglig för jakt. Nedandelär när ären av
redovisas utredningens enkät.svaren
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Tabell Areal redovisasi ha3.4
Län

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Kopparberg
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala

13737Stockholm
5024Södermanland

Östergötland 9 359
8 381Skaraborg
5 548ochGöteborg

Bohus
6602Älvsborg
1505Jönköping

Kalmar -
6 104Gotland

1913Kronoberg
6 098Halland -

935Blekinge -
87677004 0422 817316Skåne

127324903630 93950 29413 225Summa

inskrivetstadgar hari sinajaktklubbarupplåts endast till attJaktmark som
medlem.haförband förvid visst rättanställdskall attattett varavaraman
upplåts.markjaktbarvilka alljaktklubbar tillcirka 50Försvarsmakten har

Enligtenskilda. För-upplåts tillområden cirka 500 ha1mindreVissa
mark.all jaktbarutnyttjassvarsmakten

medanbudsförfarandetillaldriglämnasjaktmark öppet lLedigbliven ut
ochtill övnings-jaktenAnpassningjaktklubbar intressenter.civila avsom

sambandFörsvarsmaktenenligt närafordrarfältenskjutverksamheten ett
förbanden.ochmedlemmarjaktklubbarnasmellan

söker med-anställdalång köjaktklubbvarjefinns förDet somaven
finnsupplåtelse jakträttråd förallmännaFörsvarsmaktenslemsskap. I av
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rekommenderad arealstorlek jägare. I de sydligaste länen ochen per
Gotland den ha75är medlem, i Norrbotten och Västerbotten 200 haper

medlem och övriga landet 100 ha medlem.per per

De största skogsbolagensex

I den första tabellen 3.5 nedan redovisas hur skogsbolagens markareal i
ha fördelad på län ochär ägoslag. Vidare redovisas hur areal bolagenstor
bedömt jaktbar mark och i vilken omfattning ingårmarken i jaktvårds-som
område jvo. Slutligen redovisas hur markareal i ha jägarestor per som
bolagen eftersträvar upplåtelsevid till jakt inom respektive län.rättav

I den andra tabellen 3.6 redovisas i vilken omfattning bolagen utnyttjar
sin mark för jakt, den upplåts till utomstående eller för anställda inomom
bolaget och i vilken omfattning upplåtelse utomståendetill sker till enskilda
eller jaktlag.

Tabell 3.5
Län

Norrbotten l 243 1 815275 814788 6312 306 233 643
2 499Västerbotten 171 l 658917 547 2 203 374 499 921
l 427Jämtland 131 3261 538 721 7671 430 192418
l 141Västernorrland 423 865863 284 l 027445 91 840

Gävleborg 2 832 699 738 106798 809368 130717
Kopparberg 3 433 818215 223 125 0441 773 160586
Värmland 2 887 460 294 62583 546 836 275145
Örebro 946 222 8041 17422 242 172 l 059
Västmanland 013 1164 693 22 530 139223 0
Uppsala 6 262 145542 16206 168010 165
Stockholm 008 618l 20 4 057 25 683 0
Södermanland 130 416I 37 6 702 45 248 0
Östergötland 53 83 350 574 285 120691 3 000
Skaraborg 2 217 34 321 4 875 41341 0
Göteborgoch
Bohus 843 10348 4 875 16050
Älvsborg 3281 43 508 4 585 49 421
Jönköping l 415 52 959 8 883 63 257

85 14Kalmar 2 290 410 580 926110
Gotland 0 0 0 0
Kronoberg 857 67 840 7 863 76 196
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Län

18397281 15829 2 287Halland
496 18015 16 l 244 755Kristianstad l

161 S 168109 4 898Blekinge
256 3420 2 895 571Malmöhus

8 243 5241 459614 421 713 ll 174713Summa 604 571

1 från bolagUppgift saknas ett

Tabell 3.6

Bolag

ArealAntal
000 ha1

89223139430000323419 841000 3
200 000 1000000

658626160 498000O 000
978512HögviltHögvilt4 000

083423 098 899
SmåviltSmåvilt

542 094 780 087
43506582500 S52750 l
3563160000 604 000 l

4 789848/ 901333/419 2 780 7327Summa
899 844 7 782 3372

ellerinom närarenskötseleller liggeranvändsföringården imarkeninte utnyttjasAnledningentill är reservat.attatt
område.tätbebyggt

Östergötland ochde utgörgmnd2 utnyttjas inte är tätortsnäraStockholmochUppsala. attVissa arealerinom av
industrimark.
Sifferuppgift saknas.

jägare jaktlag.tillsammansmedandraenskildabildarDe ett
Konområden.

utnyttjas.för jakttillgängligframgår all marktabellen ärAv att somovan
upplåtaskommerytterligare markerockså uppgivit ingaharBolagen attatt

flerårskontrakt.ellerett-

korttidsjaktupplåtelse, dvs.huruvida det förekommerredovisatBolagen har
många kort-hurmarker,eller vecka, derasupplåtelse jakt dagperav

jakt kortenomfattar, vilkenareal dessajaktområden har, hurbolagen stor
jaktåret 1994/95.såldesmånga varjekorttill och hurrätt typ somavger

korttidsjaktupplåtelser pådet inte förekommeruppgivitbolag harTre att
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deras marker. Inte något bolag förändra hanteringen ochattavser av
inställningen till korttidsupplåtelser.

Nedan följer sammanställning bolagensöver uppgifter korttidsjakt.en om
Sammanställningen omfattar hela landet. Korttidsjakt förekommer i följan-
de län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg,

Örebro,Kopparberg, Vännland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Kristian-
stad och Malmöhus.

Tabell 3.7
Bolag

Antal Ha Allt vill Rådjur Smâvilt
36 141160 30 740 l 672

651 l 561000 6 500
6 6 346 492

693 l 708 506 30 60 740 8 664

Bolagen har frågoräven det finns för ytterligaresvarat utrymmeom
jägare deras marker i befintliga jaktlag, orsaken till detta eventuellaatt

såi fall inte utnyttjas, vilka åtgärderutrymme bolagen kan förgöra att
fylla och vilka åtgärderandra kan tänkas.utrymmet som

Fyra bolag det finns för fler jägare i befintliga jaktlagatt utrymmeuppger
det gäller jaktnär efter älg, rådjur småvilt.och bolagEtt det finnsävenatti

för jakt bäver och predatorer. tvåAv de kvarvarandeutrymme bolagen
har det inte finns för fler jägareett medan det andrasvarat att utrymme

det intesvarat att vet.

Orsaken till fler jägare inte i jaktlagen det finnsatt tas trots att utrymme
kan, enligt bolagen, många. Vanligaste uppfattningen dock jakt-ärvara att
lagen, redan etablerade, har oviljaär fler jägare. Andrasom att taen
skäl uppgivits "förgubbning" i jägarkåren mångaär där uppehållersom en
plats jaga aktivt, jaktvårdsområden ibland blockerar jägare,utan att att nya
ojämnt jakttryck, långa minskande älgstam.samtresor

försöka påverkaAtt jaktlagen till attitydförändring och ekonomiskprövaen
stimulans två åtgärder bolagenär uppgivit de kan vidta för fyllaatt attsom

Information dock den allraär vanligaste föreslagna åtgärden.utrymmet.
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vidta delakan tänka sigåtgärdsförslag bolagenAndra är att arren-som
jägar-visstupplåtelser och kravsmåvilt, individuellaälg ochdena ett

upplåtelsen.antal i

åtgärder kanpå andravilkamed synpunkterkommitBolagen har även som
jägarorga-Förslageni jaktlagen.fler jägare ärvidtas förtänkas attatt

jakt-utnyttjandeoch bättreökad rekryteringförnisationerna avagerar en
medprövoår, uppsiktsjaktfår frii jaktlagenmedlemmarmöjligheterna, nya

förjaktlagenpåverkanungdom, ständigjaktintresseradtill attkortlösare av
ungdomsplatser iarrende ochtillvaratas, högreskall kunnajakttillfällen

jaktklubbarna.

Kyrkan

markarealstiftenskyrkansredovisas hurnedantabellen 3.8förstaI den
stiftenarealredovisas hurägoslag. Vidareochfördelad län stori ha är

jaktvårds-ingår imarkenomfattningvilkenoch ijaktbar markbedömt som
jägarei hamarkarealredovisas hurSlutligenområde jvo. stor somper

respektive län.jakt inomupplåtelse tillvideftersträvar rättstiften av

sinutnyttjarkyrkanomfattningredovisas i vilkentabellen 3,9andraIden
inomanställdautomstående eller förupplåts tilldenjakt,mark för om

enskildatillutomstående skerupplåtelse tillomfattningvilkenoch ikyrkan

jaktlag.eller

Tabell 3.8
Län

64231Norrbotten
50827Västerbotten

200-25062 709Jämtland
75-20029 190Västernorrland

10046428Gävleborg
uppåt40och28 728Kopparberg

0039 977 ca.Värmland
40-10027 814Örebro
40-662l3 279Västmanland

8618 154Uppsala
30-75313953Stockholm
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Län

Södermanland 3 476 9 13576
Östergötland 6 750 13 21 830
Skaraborg 10476 17598 30 084
Göteborgøvch 672l 3 584 6 895
Bohus
Älvsborg 2 17871 22093 447
Jönköping 426 l 742 515

619Kalmar 611 626783 385
Gotland 2 598 6 998 59611
Kronøberg 6431 21 648 25 336
Halland 444 975 12969
Kristianstad 6002 5 250 600 8 450
Blekinge 650 2 039 163 2 852
Malmöhus 11 500 l 362 40 12902
Summa 76 720 389975 79 560 546255

Marken ingår i Skara,Karlstads,Västeråsoch Strängnässtift.
Marken ingår i Uppsalaoch Västeråsstift.
Marken ingår i Strängnäs,Uppsalaoch Stockholmsstift.
Marken ingår i Karlstads,Skaraoch Göteborgsstift.
Marken ingår i Växjö, Linköpingsoch Skarastift.
Marken ingår i Växjö och Linköpingsstift.3
Marken ingår i Göteborgsoch Växjö stift.

Tabell 3.9

Stift
Stiftens
131013373 -, .. ..mark Antal Areal Antal Areal-

Luleå Ja 0 1 043 58 107 6 100 129 58 679
59 150
Härnösand Ja 0 2 000 89 800 278 75 123 47 22 414
91 899
Uppsala Ja 0 5 247 51 320 326 41 279 28 15288
56 567
Västerås Ja 0 4 500 48 458 Uppgift saknas
52 958
Karlstad Ja 0 10670 41 872 91 8 605 84 33 267
52 542
Stockholm Ja 0 0 3 540 32 2 300 6 1 154
3 540
Strängnäs Ja 0 950 19 192 168 20 142 0 0
20 142
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Stift
Stiftens
jaktbara

AntalArealAntalhamark i

500l0 535 500175500500 390 lJaLinköping
00041

16 175l 37 896 7122249698 3730JaSkara
38 794

saknasUppgift30 1754000.laGöteborg
30 575

10551275100007554 3556 7500JaVäxjö
61 105

5 2932170057 4l0 000O0JaVisbyca.
00010

000l320 70016520 9009000JaLund ca.
21 800

875209674345243l 622592658 504350Summa
072540

anstilldastiftetför inomutnyttjasarealdenmarkochjaktbaruppgivenhamellanskillnad 277 somföreliggerDet en
utomstående.upplåtstilleller

ha.59 150änstörrejaktlag. Däravarrenderasälgjakten1 arealha vilkensmåvilt 629 summanlVarav av

utnyttjas.för jakttillgängligframgår all mark ärtabellenAv att somovan
upplåtaskommermarkerytterligareinga attuppgivitvidareStiften har att

flerårskontrakt.ellerett-

korttidsjaktupplåtelse, dvs.förekommerhuruvida detredovisatStiften har
många kort-marker, hurderasvecka,ellerdagupplåtelse jakt perav

jakt kortenvilkenomfattar,areal dessahurjaktområden stiften har, gerstor
Elvajaktåret 1994/95.såldesvarjemånga kortoch hurtill typrätt somav

korttidsjaktupplåtelser derasförekommerdet inteuppgivitharstift att
marker.

två stift. Detinom ärkorttidsupplåtelse endastsåledesförekommerDet
belägnakorttidsjaktornråde. De ärvardera haroch SkaraKarlstad ettsom

före-I detha000och cirka 1länSkaraborgsVärmlands och är stora.i ena
älgjakt.endastandrai detsmåviltjakt ochendastkommer

derasytterligare jägareförfinnsdetredovisatStiften har utrymmeom
förfinnsdetstiftEndast utrymmejaktlag. atti befintligamarker ett uppger
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fler jägare i befintliga jaktlag det gällernär jakt efter rådjurälg, små-och
vilt. Ytterligare stift det finns förtre fler jägareatt detutrymme näranser
gäller jakt efter småvilt. Fyra stift det inte finns något ytterligareattanser

medan resterande stift osäkra.utrymme är

Kommunerna

landetsAv 288 kommuner har 242 stycken besvarat enkäten. Av dessa 242
kommuner har 75 redovisat de inte mark kan utnyttjas förägeratt som
jakt. Svaren nedan bygger alltså från 167 kommuner. Endast 15svar
kommuner har 5 000 ha jaktbar mark eller Genomsnittsarealen för demer.
kommuner uppgivit de mark kan utnyttjas för jaktägeratt ärsom som om-
kring 1 800 ha. Den sammanlagda arealen någonberörs formsom av av
upplåtelse cirka 250 000 ha.är

Det bör anmärkas vissa kommuner underlåtit besvara delfrågorvissaatt att
i utredningens enkät. har fåttDet till följd siffrorna nedan inte alltidatt
"går ihop".
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Tabell 3.10
Län

lNorrbotten
19 80:5Västerbotten
24 0125Jämtland
18 83-4Västernorrland
127110Gävleborg
14 55 lKopparberg

49910Värmland
672 1

10 252Västmanland
46:65Uppsala
74914Stockholm
7459Södermanland
6708Östergötland
02:53Skaraborg
57823GöteborgochBohus
44417Älvsborg
43:85Jönköping
83139Kalmar

0Gotland
6709Kronoberg
4550Halland
512l0Kristianstad
41 53136Blekinge
135180Malmöhus
083525122321119Summa

intemarkjaktbarallstyckentillfrågade 70de kommunernaAv attuppger
45Omkringmånga.användsför jakt. till de inte ärutnyttjas Orsaken att

varför dentillskälnågra följande outnytt-någotkommuner eller avanger
fritids-ingår imarken inte kan användas: marken tätortsnära, ettjade är

kommunerEndast 18rekreationsområde ingåreller ieller naturreservat.ett
för jakt.markerupplåta ytterligarede kommeratt attuppger j

det finnskommuner8markergäller jakten befintliga attdetNär anser
beträffandejaktlagbefintligaimarkför ytterligare jägare derasutrymme

små-beträffandekommunerrådjur och 14beträffandekommuner12älg,

vilt.



SOU 1997:91 83Fler jakttillfällen

Korttidsupplåtelse jakt inte vanligär den kommunala marken. Endastav
15 kommuner det förekommer sådan jakt. De kommunerattuppger som
uppgivit det förekommer korttidsupplåtelseratt följande: Piteå iär Norr-
bottens län, Vilhelmina i Västerbottens län, Berg, Krokom, Ragunda och
Strömsund i ÖsteråkerJämtlands län, Gävle i Gävleborgs län, Haninge och

Älvsborgsi Stockholms län, Vänersborg i län, Jönköping i Jönköpings län,
Västervik i Kalmar län, Karlskrona och Olofström i Blekinge län samt
Malmö i Malmöhus län.

Enskilda markägare

i Genom enkät till slumpmässigt urval privata markägare, enskildaetten av
och dödsbon, i hela landet har utredningen försökt hurutrönapersonerZ

marken utnyttjas i fråga Utgångspunktjakt. för urvalsramen har varitom
Skogsstyrelsens skogsdataregister. Registret innehåller samtliga fastigheter

taxerade jordbruksfastighet.är Ramen utgjordes 240 897 bruk-som som av
ningsenheter med sammanlagd påareal drygt 14 miljoner ha.en

Nedan kommer resultatet från undersökningarna redovisas regioneratt
och storleksklasser. När det gäller regionerna ingår följande län.

Stockholmsområdet: Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Väst--
manlands län
Göteborgsområdet: Hallands och Göteborgs och Bohus län samt-
Älvsborgs län Dalslandutom
Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län-
Övriga Östergötlands,Götaland: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Got--
lands och Skaraborgs län Dalslandsamt
Övriga Örebro,Svealand: Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län-
Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län--

Undersökningen visar tydligt det flertaletabsoluta brukningsenheter äratt
förhållandevis små från jaktsynpunkt. tabellenI nedan redovisas antalet
brukningsenheter i olika storleksgrupper dels uppdelat regioner, dels sett

hela landet.över De regioner skiljer sig Sydsverige ochärmestsom
Norrland. Procentuellt finns det fler små brukningsenheter i Sydsverige än
i Norrland.
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Tabell 3.1l

Storleksgruppertotal areal
100 200 400 1 000

ha 000 ha Totaltha 25-49ha 50-99ha -199ha -399ha -999ha -4 999 524 --

brukningsenheterBEAntalRegion

Stockholms-
16885596 214 38 0området 3 678 3 329 8377 103 1

Göteborgs-
26 23854 9 0området 6 641 655 698 32812 853 4 1

2360 15868 170 57 15569 3 166 2 391Sydsverige 8
Övriga 60 379366 34 0634 206 6 216 715Götaland 200 14 13 124
Övriga 60 511366 34 0842 9 119 5 067 1751Svealand 32 332 11

61 648224 2736 5 376 1 895328 10982 12 105 9Norrland 21

361 2 240 8973 951 525 621 10335106361 51 033 44 805Hela landet

såha ochmindre 100brukningsenheterna85 änNästan är storprocent av
små fastigheter indikerarAntaletmindre 25 ha.andel 44 änärprocentsom

geografisk struk-uppgifterEmellertid saknassamordning.behovett omav
omöj-detsmå i vilketoch enheter ligger gördvs. terrängen,storatur, var

egentliga behoven.ligt bedöma deatt

gmindrebrukningsenheterna93 ängäller SydsverigeNär det är procent av
endast 73ha. I Norrland56 mindre 25ha och är100 än procentprocent

Skillnaden indikerar25 ha.mindre100 ha och 35mindre än attän procent
antaletNorrland. OmSverige ii södrasamordningsbehovet änär större

för-dockmått på samordningsbehovetjaktvârdsområden äretttas som
jaktvårdsornråden i Norrland,finnshögsta antalethållandet Dettvärtom.

lSydsverige.idet lägsta l

lupplåtit tilljaktde harfrågat markägamade enskildaUtredningen har om
lförstföljandeharår Markägama sätt;utomstående under 1995. svarat

fastighetsstorlek.därefterregioner i landetuppdelat
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Tabell 3.12

Bruknings- Regionområde
enheter BE ÖvrigaStock- ÖvrigaGöte- Södra Norr- Hela

holm borg Sverige Götaland Svealand land riket

Antal BE
medupplåtelse 3 325 ll 542 1824 26 333 20 264 21 987 87 544
ingenupplåtelse 13604 69614 ll 054 32 151 40 214 38 112 149830

areal i ha
medupplåtelse 308769 562 676 2ll 394 l 439 633 359206l 2 878 138 6 759 815
ingenupplåtelse 699 050 501 966 363719 794l 407 l 389913 2 797 815 5467 870

i Uppgift saknas,BE 46 0 0 895l 33 1 549 3 523

s Tabell 3.13

Brulmings- Areal mark i ha
enheter BE 25 100 Hela

24 -99 399 400- riket- -

Antal BE
medupplåtelse 29 959 38 729 17052 l 804 87 544
ingenupplåtelse 75 081 55 461 17944 3441 149830

areal hai
upplåtelsemed 367 290 868l 470 3 232 193 291 862 6l 759 815

ingenupplåtelse 628 169 3 030605 3 010 558 877538 5467 870

Uppgift saknas,BE 3441 1 648 362 168 3 523

Undersökningen visar 37 antalet fastigheter jakträttenatt ärprocent av
upplåten medan den inte upplåten 63 Om iär ställetprocent. man
jämför hur upplåtenareal respektive inte upplåtenär blirstor ärsom pro-
centsiffroma 47 respektive 53. Arealmässigt alltså intedet skillnadär stor
på mark upplåten respektive inte upplåten.är ärsom

Större brukningsenheter har genomgående frekvens upplåtelserhögre än
mindre. Jämför fastigheter mindre 25 ha medänt.ex.man gruppen gruppen
fastigheter 400 ha visarstörre det sig fastig-än endast 29att procent av
heterna i den första upplåtna medan det för denärgruppen senare gruppen

så andelär 57 upplåtna.ärstor procentsom som
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Under-skillnader.finns det inte lika klara teckenregionerSett över
upplåtnaandelen fastigheterfår visa ärsökningen dock äratt somanses

övriga landet. För-Stockholmsområdet södra Sverige iochmindre i än
utgår från areal.hållandet detsammaär om man

upplåtna ha ökatandelen fastigheterlandethela ärSett över somsynes
fram tillviltvårdsberedningen komochl980-talet. Jakt-börjansedan attav

upplåtna tilli landetfastigheternade enskilt ägdaendast 23 procent varav
siffra i dag 37Motsvarande104. ärutomstående SOU 1983:21 procent.s.

utredningenfastigheter harsamarbete mellangäller förekomstenNär det av
omfattningenochförekommersamarbetsformervilkaförsökt utröna som

frågadennajustinte ärbrukningsenheterAndelendessa. svaratsomav
ingår ifastighetfrågangällerdet ettNärmycket t.ex.stor. enom

iunderlåtitenkätenbesvaratjaktvårdsområde tredjedel dehar attsomaven
underlåtitsvårt tolka.därför AttResultatet attär att svaramansvara.

frågan,förståttintejaktvårdsområden tyderfrågan närmast att manom
jaktvårdsområdeimedinteförklaras medkan äri sinvilket ettatttur man

fråganjaktvårdsområde de besvaratAvvaddärför inteoch ettvet som
jaktvårdsområde. Detmed ideras fastighetungefär hälften är ettattuppger

storleks-i söder. Inomivanligaresarnarbetsformen äntydligt ärär att norr
jaktvårdsområden blandingår i störstfastigheterandelenär somgrupperna

och 99 ha.mellan 25fastigheter ärsom

kringframgår frivilligt samarbetesamarbetsformergäller övrigadet attNär
samarbetsformtyder denna ärResultatetvanlig.älgjakten är att van-

förekom-kring älgjaktensamarbetejaktvårdsområden. Frivilligtligare än
frågan. Settbesvaratbrukningsenheterde65knappt procent somavmer
i Blekinge,förhållandena desammalandetregioner iolika är utomöver

mindreälgjaktkringsamarbete ärlän därMalmöhusKristianstad och
densammatendensenfastigheternastorleksklasser ärvanligt. Sett över

jaktvårdsområden.försom i

bort-partiellasmåviltjakten detkringsamarbete ärfrivilligtgällerdetNär
frågande besvaratosäkra.således Avuppgifternaoch ärfallet somstort
bruk-tredjedelsamverkanfrivilligförekommerframgår det avenatt
Norr-regionernavanligast iSådant samarbeteningsenheterna. varasynes
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land, övriga Götaland och Stockholmsområdet. Sett storleksklasser kanöver
ingen skillnad skönjas.större

Utredningen har försökt i vilken omfattningutröna jakt förekommer de
enskilda fastigheterna och, jakt förekommer, bedrev jakten.om vem som
Utfallet redovisas nedan.

Tabell 3.14

Vem jagar Regionområdeå
Övriga ÖvrigaStock- Göte- Södra Norr- Hela

holm borg Sverige Götaland Svealand land riket

Antal bruknings-
enheterBE
Ägare 9 613 ll 482 6227 22 788 34 624 26 835 ll2 964, Nyttjanderätts-;
havare 2 256 10 325 2 785 20 558 12780 13034 61 738
Ägare/Nyttjande-
rättshavare 1 029 1 217 1 398 5 079 7 517 9 072 25 311

jaktIngen
bedrevs 3 987 3 213 3 428 9 363 590 365 11 143 723

Uppgift saknas 0 0 2 592 5654 0 l 4 160

Totalt antalBE 16 885 26 238 15236 60 379 60 61 648511 240 897

Total haareal i
i Ägare 577077 118 342 612 836 6 869474 734 l 185 1 349927 2 513 877
i Nyttjanderätts-

havare 192278 414 136 l2l 800 929 133 624915 945 570 3 227 832
1 Ägare/Nyttjande-

rättshavare 133364 3 597397148540 89 594 488200 757 282 19804l7
jaktIngene

116 786 601706bedrevs 012 27 848 18852 182222 39 986 216

348 291 130Uppgift saknas 0 0 2 133 73 649 0 215

871957 587941Summaareal 1018 731 575113 285389 2 772110 S 143
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Tabell 3.15

Vem jagar Areal hamark,
25 100 Hela
-99-24 -399 400- riket

Antal bruknings-
enheterBE
Ägare 156 638 96445 970 48 17 1201 112
Nyttjanderätts- -

636 61havare 26 141 27 7 261 700 738
Ägare/Nyttjande-
rättshavare 818 396 9 837 260 25 3113 10 1
Ingenjakt

0 36 723bedrevs 29 112 7 305 306
161 236Totalt antal 93 35 042 3 737BE 105041 513

160Uppgift saknas 2 345 316 155 41 344

Total areal haI
Ägare 6 869 877445 682 2 657004 2 964939 802251
Nyttjanderätts-

862 227 832havane 688 808 382 3310 1 349474 1 184
Ägare/Nyttjande-

397rättshavare 56 602 296 985 801 3 597496697 2 058
Ingenjakt

706bedrevs 601182 600 45 619 0487 373
Summa 296 811areal 663 170914 14995459 4 876775 6 253 2

påAv totalt cirka förekommer det inte jakt241 000 brukningsenheter
knappt 37 000. 600 000 ha mark. DetDetta i det ärnärmastemotsvarar
alltså knappt brukningsenheter inte16 landets privataprocent somav
utnyttjas för intejakt. endast drygt 4Arealmässigt detär procent ut-som
nyttjas för jakt.

Av de knappt bedrivs drygtdär jakt inte37 000 bmkningsenheter är
36 000 mindre mindre fastigheterSammanlagt dessa100 ha.än motsvarar

areal arealen där jaktknappt 560 absoluta000 ha. Den merpartenen av
inte bedrivs däralltså 100 ha. Arealandelenbrukningsenheter mindreär än
ingen någotjakt bedrivs förhållandevis fördelad landet. Enjämt överär
högre Stockholmsområdet.grad outnyttjande dock skönjas ikanav

fastighetAv undersökningen också omfattningframgår i vilken ägare av
brukningsenheterjagar tillsammans i antalnyttjanderättshavare. Räknatmed

jaktdet betydligt jagarnyttjanderättshavareär vanligare än attatt ensamma
ungefärdet däremotbedrivs tillsammans arealtermerSett imed ärägare.
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lika vanligt. Slutsatsen detär vanligareär jaga tillsammans påatt att större
enheter små.än

Utredningen frågathar de enskilda markägarna dels hur många personer
jagat fastigheten under år 1995, dels mångahur dagarsom antalet

jägare gånger antalet jaktdagar jagade fastigheten årunder 1995.man
Nedan redovisas utfallet.

Tabell 3.16

Antal Regionområde
jägare ÖvrigaStock- ÖvrigaGöte- Södra Norr- Hela

holm borg Sverige Götaland Svealand land riket

1- 5 5 412 10946 8 913 19315 22 810 12 892 80 289
6 10 4 014 4 083 1 039 7 455 3 042 6 325 25 959-
11 20 596 2 031 1 325 5 272 1161 7 592 17932-
fler 20än 504 5601 81 2 215 7 346 5 931 63817
Antal BE med
uppgift 10 526 62018 11 358 34 258 34 316 32 741 141818
Antal jägare

BE 8 7 5 7 20per 12 11
Areal jägareper
i ha 33 24 31 39 26 11 21

Uppgift saknas 2372 4 405 451 16758 20 606 17765 62 356

Gäller endastbrukningsenheterBE därjakt bedrivits någonsarnarbetsfonnutanmen

Tabell 3.17

Antal Areal mark i ha
jägare 25 100 Hela

24 -99 399 400- riket- -

1 -5 26 933 41 056 11731 569 80 289
6 10 7 135 ll 543 6 488 793 25 959-
11 20 6 750 2 712 7 922 548 17932-
fler 20 4 578 7 900 4 278 882 17638
Anal BE med
uppgift 45 395 63 211 30 420 2 792 141818
Antaljägare
perBE 11 10 13 21 ll
Anal jägareper
i h: 10 13 66 71 21

Uppgiftsaknas 31 878 25 322 6324 524 62 356

GällerendastbrukningsenheterBE därjakt bedrivits någonsarnarbetsforrnutanmen
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skallnedantvådebåda tabellernade närmastVid analys samtovanav
skatt-kommerförekommerjaktligt samarbetedärde enheterbeaktas att

enheter,samtligajägareinkludera samtligajägareantaletningen attav
antaletkommermed totalt 8 jägaretillsammansfem enheter jagart.ex. om

bli 8x540 jägare.jägareredovisade att

samtligaoch inomregionersamtligainomdetkanMan attnotera
fem jägarefinns tilldetvanligast399 hatillstorleksklasser är att enupp

förbrukningsenhet skattasMedelantalet jägarebrukningsenheten. per
beskrivnaingår dendock härjägare. Observeratill llhela riket att ovan

flertrendklarfinns detsamarbetsformer. Som moteffekten väntat enav
Även harjägarearealenhetenbrukningsenhet störrejägare perper

samarbetsform. Inågonbrukningsenheterförenbartdockberäknats, utan
Även finnshärmark.21 hajägare i denhar varjegenomsnitt engruppen

areal.med enhetensökarjägarearealentrendklar mot att per

regionervissaÖver finnstrend. Detuttaladklartfinns ingenregioner som
flertydanämligen ärkanfrån Resultatet attandra.sigskiljer man

iSvealand ochÖvrigai regionen attbrukningsenhet manjägare per
på.jagajägarearealmindreharNorrland attper

Tabell 3.18

områdeRegionAntal
Övriga HelaÖvriga Norr-SödraGöte-Stock-jaktdagar

riketlandSvealandGötalandSverigeborgholm

2415777928 011213422 542 53112001-10
149275845881746 471723616559812011 - 043348 73616368 32894632 994875321 50- 22 39969476 8483 9802551 8787451fler S0än

medAntal BE
748107794902 2425268346 2510019138 419uppgift

jaktdagarAntal
869719135243145BEper

antalAreal /
6944768jaktdagari ha

96 426711019 2529748462 25l00610480saknas 4Uppgift

samarbetsfonnnågonbedrivitsjaktdärbrukningsenheterBE utanendastGäller men
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Tabell 3.19

Antal Areal mark i ha
jaktdagar 25 100 Hela

24 -99-

1 10 12524 9 432 2 174 27 24 157-
11 20 6 720 17276 3 090 63 27 149-
21-50 10465 13250 9917 411 34 043
fler 50än 5784 0907 9 136 1 596 22 399
Antal BE med

N uppgift 34 286 47 048 24 316i 2 097 107748
Antal jaktdagar

BEi 119 65 77 127per 86
Areal / antal
jaktdagari ha 6 3 ll 6

Uppgift saknas 42 987 41 485 10736 l 219 96 426|

Gäller" endastbrukningsenheterBE därjakt bedrivits någonsamarbetsformutanmen

Det bör det partiella bortfallet högt det gällernoteras att är antaletnär
jaktdagar. Dessutom tillkommer det faktum jaktligt samarbete förekom-att

på fastigheterna. går såledesDet inte något det totalasägamer att om
antalet jaktdagar i landet, i region eller för storleksklass.en en

Sett landet ochöver inom regionernaäven det vanligast attsynes vara
brukningsenheten har 21-50 jaktdagar. Enda undantaget Göteborgsom-är
rådet. Sett storleksklasser tyder resultatetöver antalet jaktdagaratt per
brukningsenhet ökar med storleken brukningsenheten.

Utredningen har försökt vilket det finns förutröna ytterligare jaktutrymme
på enskilda marker. tillfrågadeDe har det finns förangett utrymmeom
ytterligare jakt den tillfrågades mark rådjuravseende älg, och övrigt vilt.
Resultatet redovisas nedan.
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Tabell 3.20

områdeRegionförUtrymme
ÖvrigaÖvriga HelaNorr-SödraGöte-Stock-jaktytterligare

riketlandSvealandGötalandSverigeborgholm

Älg
finns,Utrymme

590143 9914876 247 19101265690antal BE
527 736696487 1673195372 27434 471941105890 122areal hai

saknas,Utrymme
757076 17845640697 47415821729147115antal BE
573245 5457 9085884l 431377725 4BEej, antalVet

Rådjur
finns,Utrymme

26 716573768 11123782 617568812 43antal BE
311 091405 291 2766312007 597660 1507 124190270 270areal hai

saknas.Utrymme
06015743 155449697 4234165250 11343 1312antal BE

30 5243906582278 1154295 115 1730antal BEej,Vet
Övrigt vilt

finns,Utrymme
22 9446 74047419 881531748 l6392antal BE

8723 1986208301385444755802585 81 204107007248haareal r
saknas,Utrymme

64015236 4657744136 098340867 ll1409712antal BE
56335337005 911968689115 1532091ej, antal BEVet

Tabell 3.21

mark i haArealförUtrymme
Hela10025jaktytterligare
riket400-399-9924 --

Älg
finns,Utrymme

59014311554569140334antalBE
527 7361160664080 153042 122165 878haareal i

saknas,Utrymme
757178755224 1113347455677BEantal
5732472 4151378014antal BE 14ej,Vet

Rådjur
finns,Utrymme

26 71638959479 4469 287antalBE
0912 3117223001 403 324499 844200107areal hai

saknas,Utrymme
06015794211898966 20492669antalBE

30 52424715548 875247antal BE 17Vet
Övrigt vilt

finns,Utrymme
22 944751109306 3738904BEantal

19887232246901354302301917 32448areal hai
saknas,Utrymme

640152l 587169547086239171antalBE
5633533308140421219 108antalBEej,Vet
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Av cirka 241 000 brukningsenheter finns det för ytterligare jaktutrymme
på knappt 15 000 beträffande älg, 27 000 beträffande rådjur och 23 000
beträffande övrigt vilt. Omräknat till areal brukningsenhetemamotsvarar
drygt 1,5 miljoner ha, 2,3 miljoner ha och 3,2 miljoner ha.

För samtliga viltarter förefaller arealen mellanstoramerparten av avse
enheter från 100-399 ha. Fördelat på regioner, för älg inga storasyns
variationer. För rådjur återfinns knappt halva arealen i övriga Götaland. När
det gäller övrigt vilt står Norrland för cirka halva arealen.

Utredningen har frågat fastighetsägarna deras intresse för upplåtaom att
jakt till utomstående. Som framgår nedan överväldigande majori-anger en

knappt 200 000 cirkatet 241 000 de saknar intresse för upplåtaattav att
j jakt till utomstående. Uppgift saknas från drygt 20 000 enheter.

Tabell 3.22

Intresse för Regionområde
upplåtelse till ÖvrigaStock- Göte- ÖvrigaSödra Norr- Hela
utomstående holm borg Sverige Götaland Svealand land riket

Intressefinns 1 558 1 845 52 7 308 4 189 5 943 20 895
Intressesaknas 15287 20 215 15003 48 041 51 864 45 774 196 183
Uppgift saknas 40 4 178 182 5 030 4 458 9 931 23 819

Tabell 3.23

Intresse för Areal mark i ha
upplåtelse till 25 100 Hela
utomstående 24 -99 399 400- riket- -

Intressefinns 2 961 9 420 7 676 838 20 895
Intressesaknas 88 961 80 764 24 477 1 981 196183
Uppgift saknas 14463 5 654 3 205 489 23 819

I tabellerna nedan har gjorts specialbearbetning de i dag inte haren av som
upplåtit sin mark för jakt intresserade.är Totalt det sigrörmen som om
cirka 2 500 brukningsenheter med total areal drygt 550 000 ha.en
Medelfelen för dessa skattningar torde relativt höga. Den slutsatsenvara
torde dock kunna dras de i dag inte upplåter sin fastighetatt förav som
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upplåta sinintresseradliten delmycketendast är attjakt detär avsomen
fastighet.

3.24Tabell

upplåtelseförjakt och intresseytterligareupplåtelse förmedFastighet utrymmeutan
områdeRegionhos ägaren

ÖvrigaÖvriga HelaNorr-SödraStock- Göte-
riketSvealand landGötalandSverigeborgholm

Areal i ha
245 5200055896 51Älg 104028 85460 714
268 38421 31231724116 817526433 29160 714Rådjur

810480210215090151516 104526Övrigt 1940 48 514vilt
576273090 2102151044371634 52633 21960 714sådanarealTotal

699245147493121255537sådanaBEAntal
238 228197037 616044859Övriga 1521525 98316348BE

3.25Tabell

upplåtelseföroch intressejaktytterligareupplåtelse förmed utrymmeFastighet utan
haAreal mark ihos ägaren

Hela10025
riket400-399-9924 --

Areal i ha
245 52029 532186Älg 17342 8010
268 3848704717771380142ORådjur

801822 480150979Övrigt 32900vilt
926 57627316654636680142areal 0sådanTotal

669222 29721476sådana 0BEAntal
238 2280943Övriga 33 38636295106385BE

Jägare3.3.2

jaktkortslösandeurvaltillriktade sigtill jägarnaUndersökningen ett av
och93,3 mänsvarandeår. deAvtill 50 procentåldrarna 18ijägare var

helt ellertredjedelägdeoch kvinnordessakvinnor. Av män6,7 enprocent
sådanägdetredjedelar intetvåövrigamedanlantbruksfastighetdelvis

fastighet.
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Utredningen har inte funnit det föreligger några skillnader mellanatt
åldersklasser. Tidigare undersökningar utredningen har jämföra medatt
visar utfall. I beräkningarna nedan antalet jägare har utredningensamma av
utgått från hela populationen jaktkonslösare.

Med hänsyn till andelen kvinnor få i undersökningen fåräratt utredningens
redovisning fördelat kön osäker. När markanta skillnaderanses vara
förekommer indikerar detta dock skillnad föreligger i uppfattningatt en
mellan könen. Sådana skillnader, dock förekommer sällan, redovisassom
nedan.

Eftersom uppgiftslämnarna till 93 beståröver skiljer sigmänprocent av
inte frånmännens nämnvärt samtliga tillfrågades. Utredningen redo-svar
visar därför inte uppgiftermännens särskilt.

frågat såvälUtredningen har jägarna urval den svenska be-ettsom av
folkningen deras föräldrar eller svärföräldrar jagar. Skillnaden mellanom
de båda markant. Blandär jägarna 74 derasgrupperna procent attuppgav
föräldrar eller svärföräldrar jagade. Motsvarande siffra för den svenska be-
folkningen åldersgruppi 30 Bland jaktkorts-procent.samma var gruppen
lösande kvinnor så många 84 deras föräldrar ellerprocent attuppger som
svärföräldrar jagade. frånResultatet jägarundersökningen tyder tradi-att
tionen familjeninom har betydelse för jagar.stor atten en person

de jaktkortslösandeAv jägarna två de inte jagar längre.procent attuppger
Av övriga tillfrågade jägare drygt 58 de har jagatprocent attuppger mer

år,tio 32 de jagatän mellan åroch tio sjuprocent att tre samt procent att
de två årjagat eller mindre.

de jägareAv slutat jaga knappt hälften de inte har tid,attsom angav en
femtedel de förlorat intresset och tiondel de förlorade jaktmarken.att atten
Tre orsaken för långa eller det för dyrt.procent att attuppgav var resor var
Övriga tjugo orsak. Det kan det enbartprocent ärnoteras attuppgav annan

uppgivit de slutat.män attsom
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eller dennesdennesfrågat andeljägaren hurUtredningen har stor av
småvilt disponeradesjaktområde för älg respektivenormalajaktlags som

följandefördelade sigår sätt.avtal under 1995. Svarengenom

3.26Tabell
Älgjakt Småviltjakt

22 %mark 17%Enbartegen
14% 12%Mindre

13%13%S0%Mer än
29 %29 %Allt
24 %27 %Vet

eller hennesgäller för hanshuvudsakligenfått besvara vadharJägarna som
frågan föl-småvilt. har besvaratDerespektivejaga älgmöjligheter att

jande sätt.

Tabell 3.27
Älg AlternativSmåvilt

motsvarandejaktlag elleriJagar9,1 % 19,2%Upplåtelse ett genom
markägarefrån enskildupplåtelse
motsvarandeelleri jaktlagJagar13,7%7,2 % ett genom

kyrkaskogsbolag.kommun,frånupplåtelse
etc.

upplåtel-jaktvårdsområdeiJagar10,5%9,8 % ett genom
markägarefrån enskildse

upplåt-jaktvärdsområdeiJagar4,6 %9,2 % ett genom
kyrkakommun,från skogsbolag,else etc.

disponerasmarkJagar1,1%9,5 % genomsomensam
avtal

korttidsupplåtelseköpaJagar0,9 % att3,2 % genom

50,0 %48,0 %Summa:

familjemedlem/ägareeller medÄgande Jagar19,3 8,0 %% ensam
jag/vimark ägersom

motsvarandeellerjaktlagiJagar14,4%13,5% ett genom
ingår dettaimarkägaatt som

jaktvårdsområde ägaiJagar att%7.3 % 11,1 ett genom
ingår dettaimarksom

33,5 %40,1 %Summa:

påjaktÖvrigt bjudenBlir2,9 12,5%%
markägarefrånefter löfteJagar4,0 %9,0 %

16,5 %11,9 %Summa:

100,0%
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Undersökningen visar omkring hälften jägarna, sig det gälleratt vareav
småvilt eller älg, jagar på mark någon form upplåtelse.de nyttjar genom av
Omkring 12 småviltjägama 16 älgjägama blirochprocent procentav av

Övrigaantingen bjudna på jakt eller jagar efter från jagarlöfte markägaren.
mark de äger.

Av undersökningen framgår småvilt.jägarna jagar Drygt 55att mest
de jagar småvilt. övriga jagar 26Av deprocent att mest procentuppger

lika älg småviltmycket och 18 kvinnornaälg. Avprocent mestsom uppger
42 de jagar småvilt, de jagar lika mycket17procent att mest attprocent

småviltälg 41 de jagar älg.samt procent att mestsom

När det gäller antalet jaktdagar inte19 jägarna deprocent attuppger av
jagade älg huvud årunder jagade l-3 dagar,över 1995. 20taget procent
29 4-7 dagar, 19 8-14 dagar och 13 14änprocent procentprocent mer
dagar. Motsvarande fråga småvilt Niobeträffande följande resultat.gav

de inte småvilt hadejagat 1995, 12 1-3underprocent att procentuppger
jaktdagar, 18 jaktdagar och 384-7 jaktdagar, 8-1423procent procent

kvinnorna jagarjaktdagar.14 Undersökningen tyderänprocent attmer
småvilt nämligen 28mindre kvinnorna svaradeAvän männen gör. procent

hade 14de inte jagade dealls och endast 18 änatt procent att mer
Övriga från helajaktdagar på småvilt. siffror sig inteskilde nämnvärt

populationens svar.

förändratsför jakthar ocksåUtredningen undersökt jägarens intressehur
oförändratde åren. intresseOmkring deras är50senaste attprocent uppger
12såväl småviltjaktför älg- småviltjakt. det gällerNär procentuppgersom

någotnågot. Ettökatintresset intressetökat mycket och 26att procent att
derasminskat intresse 2finns hos och endast10 attprocentprocent uppger
för 6älgjakten visarintresse minskat förmycket. siffrorMotsvarande att

något, för 21har intresset ökatökat mycket, för 17 procentprocent procent
något gäller intressetminskat och för 6 När detminskat mycket.procent

för älgjakt intresse ökathar 13 deraskvinnorna uppgivitprocent attav
Ävenmycket medan endast minskat mycket.intressetprocent atten uppger

i någotdenna delen tyder resultatet attitydkvinnorna haratt annanen
till älgjakten också börjatDet kan tyda fler kvinnorän männen. att

tid.senare
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under deförändratsredovisat hur antalet jaktdagarharJ senasteävenägarna
mycket, 21ökatantalet jaktdagaråren. jägarna 7Av procent attuppger

någotminskat ochnågot, oförändrat, 29ökat 35 procentprocentprocent
mycket.minskat8 procent

angivit följandejägarenförändrats harför jakten harfall intressetdetFör
viktigaste.såsom denorsak

Tabell 3.28
Ökade 9 %kostnader

9btillgång på vilt 11Minskad
7 %få markSvårare tag

jaktmark ökat 4 %Avståndtill
6 %äldreHar blivit

0 %kostnaderMinskade
Ökad 7 %tillgång vilt

6tillgång till mark %fåLättareatt
minskat 5 %jaktmarkAvståndtill

41%orsakAnnan

förhamark skulletillgång tillvad ökadundersöktharUtredningen
år.fler dagarvilja jagajägarensbetydelse för att per

tillgånghadeälg/småvilt duvilja jagaår skulledumångafler dagarHurTabell 3.29 omper
markytterligaretill

Älg Småvilt
38 %54 JbIngen
8 7012 %dagarl-3

%12l7 %dagar4-7
42 %17 %eller8 dagar mer

för jakt.harjägarenkostnadervilkaredaförsöktharUtredningen ta
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Tabell 3.30Vilka kostnaderi kronorhardu haft för bedrivajakt älg/småviltår 1995att
Ingenting -500 500-2000 Mer 2 00än

Kostnaderför
Resor 22%/25% 4795/4370 25%/25% 6%f7%
Mark, fallavgiñer. jakt-
kort 3%/2l l % 34%/45% 3396/2296 20%/l 3%

Ingenting i 200-500 Mer 500än
Viltvård 35%/44% 33%/29% 22%/18% l0%/9%

Undersökningen uppdelat kön tyder kvinnorna har lägre kostnaderatt
för jakten. När det gäller kostnader för 31 de inteprocent attresor uppger

någrahade kostnader alls för i samband med älgjakt och 43 procentresor
de inte någrahade i samband småviltjakt.med Motsvarandeatt pro-

centsiffror för kostnader för viltvård 52 respektive 63 procent.var

fick fråganJägarna besvara hur mycket de skulle kunna tänka sig betalaatt
år inklusive köttandel för få tillgång till mark för älg/småvilt.attper mera

60 svarade de inte småvilt.behövde mark för älg ellerprocent att mera
Övriga jägares dvs. 40 motsvarande 130 000 jägare,nästanprocentsvar,

påfördelade sig följande sätt.

Tabell 3.31
Ingenting -500 5002 000 Mer 2 000än

Kostnaderför
Resor 39%/29% 29%/35% 27%/30% 5%/6%
Mark. fallavgifter. jakt-
kort 35%/25% 17%/23% 35%/37% 13%/15%

Ingenting i 200-500 Mer 500än
Viltvård 3l%/24% 20%/24% 30%/32% 1996/2096

Undersökningsresultatet fördelat på drygt hälftenkön tyder att av
kvinnorna inte beredda något få tillgångbetala alls för tillär att att mera
mark för älgjakt. Knappt hälften inte beredda betalade är attattuppger
något alls för få tillgång till småviltjakt.att mer

Av jägarna låga jämfört7 kostnaderna för jakt medärprocent attanser
kostnaderna för lågaandra fritidsaktiviteter, de varken38 ärprocent att

Övrigaeller höga och 43 kostnaderna höga. 12 harärprocent att procent
ingen uppfattning.

Utredningen har frågat jägaren vilken kategori jaktintresserade dennesom
skulle kunna tänka sig jaktlag han eller honi det äratt ta permanent
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60 de inte in-del jägarna, harmedlem En ärstor procent, svarat attav
övriga flesta hellrein ytterligare de detresserade Avatt ta personer. serav

nybörjare erfaren jägare.den medlemmen är änatt nye

ellerskälen till varför hanombetts de viktigasteharJägama att treange
mellan.haft tio olika alternativ väljabedriver jakt. Jägarna harhon att

följande.efter antal blev resultatetRangordnat svar

Tabell 3.32
AntalSkäl svar

Naturupplevelser 995
672Kamratskap
655Avkoppling
626Spänning

hundar 329förIntresse
270Viltvärdsintresse
254jaktbyte/köttGer

medsläktingarKontakt
harbygdendärjägarenoch

199rötter
160Nöje
l l4för skytteIntresse

den markviltvård bedriverdefått för vilkenredogöraharJägarna som
fördisponerasgäller markför jakt. detdisponerar Näreller honhan som

viltvårdsåtgärden utsättningförekommandeendai principälgjakt denär av
småviltjakt rangord-fördisponerasBeträffande marksaltstenar. sersom

saltstenar,Utsättningföljandeefter antal sätt:ningen, ut avsvar,
holkar,rovdjurskontroll, uppsättningviltåkerodling,vinterutfodring, av

utsättningskyddsplanteringarövrigt,viltvatten,iordningställande samtav
rapphönsfasaner, m.m.av

nuvarandetillgång sinafått tilljägarnaundersökt hurUtredningen har
sigfrån fördelarsmåvilt. jägarnaSvarenälg respektivejaktmarker

följande sätt.
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Tabell 3.33
Älg Småvilt

Genombekanta 30,6% 29.4%
Äger marken 27,9% 27,4%
Annat sätt 20,l % 20,8%
Genomerbjudandefrån
markägare 13.5% 14.2%
Genomanställning 3,9 % 4,2 %
Genomkölista 3,0 % 3,1 %
Genomanbud 0.4 % 0.3 %
Genom annonsering 0,3 % 0,4 %egen
Genom 0,2 % 0,1 %att svara annons

Utredningen för århar 1995 undersökt intresset för korttidsjakt och
kostnaderna för sådan jakt. nedanstående frågorSvaren fördelade sig
följande sätt.

Tabell 3.34 Bedrev du komidsjakt under 1995köp korttidsupplåtelse. dag ellertypav
vecka
Nej 83.4%

och kostadeJa mindre kr500 10.7%än
ochJa kostadeSOO-l000 kr 3,7 %

Jaoch kostadel 0Ol-2 000 kr 1.2%
och kostadeJa 2001kr 0,9 %änmer

Tabell 3.35Skulledu intresserad bedriva årkomidsjaktkommande till 1995årsattvara mera
kostnader
Ja 32 %
Nej 68 %

3.3.3 Presumtiva jägare

Enligt direktiven finns det i Sverige antal människor skullestortett som
intresserade börja olika anledningar inte gjortjagaattvara av men som av

det. I försök vilket intresse dessa presumtiva jägare harutrönaett att ut-
förde utredningen under slutet år år1995 och början 1996 enkät-av av en
undersökning. Undersökningsgruppen skulle i Sverige boenderepresentera
individer med eventuellt intresse börja jaga. Den undersöktaett attav

frånpopulationen i Sverige boende åldern år.i 18-50 Resultatet under-är
sökningen redovisas nedan.

Enligt direktiven skall tittautredningen företrädesvis de ärsom
intresserade börja jaga förhindrade till det eftersom deärattav men som

tillgånginte har till jaktmark. utredningen, i anslutning tillNedan redovisar
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förhållande till hela referens-övriga resultat, vad denna har Isvarat.grupp
visar resultaten saknar jaktmark är överrepre-attgruppen gruppen som

Svealand och mindresenterad i Norrlands glesbygden itätorter, tätorter
i Götaland.

föregående föreliggerredovisningen i avsnitt jägarnajämförelse medI en
och den svenska befolkningenrelativt skillnad mellan jägarestor som
föreligger dock ingen skillnad mellanvad gäller jakttraditioner. Dethelhet

vad gäller intresseföreligger skillnader mellan könenkönen. Däremot stora
avlägga jägarexamen.attav

lagar/jagadenågra dinatraditioner.3.36 svenskajakten byggaTabell Den sägs av
föräldrar/svärföräldrar

Kvinnori ylän
30,3 32 % 29 %Ja %

6868,7 % % 71 %Nej

jägarexamenhållerdu avläggaTabell 3.37 du avlagtellerHar att
000styckenSaknarjaktmark138Kvinnor5113 Mi

60020 % 277.6 12% 3 %%Ja
inteNej, och är

10089 24 % 3366 % %intresserad 77.3 %
Nej, ärmen

56 % 77 30022 8 %intresserad l5,l % %

underår 19953.38Deltog du i jaktTabell
KvinnorAlla Män
1,3%6,5 % 11 %Ja

98,7 %93,5 89 %Nej %

enkäten eftersomår ombads avbrytadeltog i jakt under 1995De attsom
populationen 18-50Helainte jagar.inriktadesstudien gruppen som

och utredningenBortfallet 35926 000 individer.bestod 3 procentvarav
saknar intresseheltinnebär dennautgår från antagande attett gruppsom

560 000dvs. 2populationen,65innebärjakt. Detta procentatt avav
könsfördelningen ibakgrundjämförelsegrupp. Motutgör attavpersoner

många kvinnor.likaochfinns det 280 000helt jämn 1populationen mänär
1,3ochhade llkonstaterats männenSom procentprocent avavovan

och harrelevansår saknarunder 1995. Dessadeltagit i jaktkvinnorna
och blandåterstår således 139 000lfrån studien. Avplockats bort männen

263 000.kvinnorna 1
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Studien visar det finns knappt och 150 000 kvinnor400 000 mänatt som
intresserade Fördelningen vadjaga förutsättningar funnits.är attav om

gäller intresse olika slags jakt följande tabell.visas iav

Tabell Om förutsättningarfunnitsskulle intresserad jaga3.39 du attavvara
i SaknarjaktmarkMän Kvinnor

Älg 3,6 9 % 12 400% 4 % 3 %
Småvilt 6.2 9b 31 % 42 80070 10% 3

älg/småvilt 700i Både 13.0 20 % 6 % 57 % 78Jb
66 100lngeldera 77.1 % % 88 % 3 7a 43

11

föreligger förfrågaväsentlig för utredningen vilka hinderEn är attsom
olika svarsalter-Nedanstående fördelningendelta i jakt. tabell redovisar

tillöverförtsrelativa frekvensemanativ. i tabellen har deInom parantesen
famjljesituatio-skälblandabsoluta tal. frekventaDet annatmest svaret varil nen.

från delta i jaktdet hindrardigTabell 3.40Vad är attsom
Kvinnor3% Mi

89,0 9b78,2 67,0%intresse %Saknar
4,7 %13,0%tid 8,7 %inteHar

59 000148 000207 000
9,6 % 2,3 %6,0 %jakrmarkSaknar
000 29 000109138 000

3.6 1,0%%råd 2,2 %Har inte
000 13 0004154 000

långaFör resor
0,2 %0,7 9bjaktmarken 0,4 %tillI

3 00000811 000
jagVet inte vart

2,7 b1,3%skall vändamig -
31 00031 000

3,6 2,8 %%skäl 3.2 %Annat
000000 3576 000 41

uppgivitför densigsärskilt intresserat attUtredningen har somgrupp
i jakt.från deltahindrar demjaktmarkavsaknaden attav

antaluppfattningredovisas förharpresumtiva jägarendenNedan om
upplåtelseavtalstid vidjaktrnark,reseavstånd till samtår,jaktdagar per

jägare.presumtivaantaletinomSiffranför jakt.kostnader parentes anger
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Tabell många3.41Hur dagar år skulledu vilja jaga älg/småviltper
§3 Småvilt
Alla Män Kvinnor Saknar Alla Män Kvinnor Saknar

Jaktmark Jaktmark
Ingen 30,4% 27 % 39 % 31 % 13,9% 11 % 24 % 7 %

163 000 105 000 58 000 42 800 79 000 3643 000 000 9 700
dagar1-3 29,2 29% % 32 % 26 % 18,3% 18% 21% 9 %

162 000 113 000 49 000 35 900 101 000 70 000 31 000 12 400
dagar4-7 24,8% 27 % 18% 20 % 21,4% 21 % 20 % 23 %

136 000 109 000 27 000 27 600 16l 000 85 000 31 000 31 700
8 dagareller 15,6% 17% ll % 23 % 46,4 % 50 % 35 % 61 %mer

86 000 69 000 17 000 31 700 250 000 198 000 52 000 84 200

Tabell 3.42Vilket det längstaavståndenkel till älg/småviltär resa jaktmarkenför du kan tänkadigsom
gg Småvilt
Alla Män Kvinnor Saknar Alla Män Kvinnor Saknar i

Jaktmark Jaktmark
5 mil 36,0% 35 % 38 % 48 % 43,3 % 43 % 45 % 50 %-

196 000 139 000 57 000 66 200 238 000 69170 000 68 000 000
N5-15mil 36,4 36% % 36 % 28 % 37,0% 37 % 37 % 38 %

197 000 000143 54 000 38 600 203 000 000 56 000147 52 400
16-30mil 14,5% 15% 15% 9% 11,3% 12% 9% 5%

92 000 59 000 23 000 6212 400 000 48 000 14 000 6 900
merän30mil 13,2% 14% 15%11% 8,4% 8% 9% 7%

72 000 55 000 17 000 20 700 46 000 00032 14 000 9 700

Tabell 3.43Mångajägaresaknari dag jaktmarkeller har inte tillräckligt mycket jaktmarkochskriverdärför avtalegen egen
disponera mark vilken avtalstid du lämpligastattom annans anser vara-

i MÅ Kvinnor Saknarjaktmark
15: 19,7% 20 % 20 7; 12 % 3

108 000 78 000 30 600000 16
2år 28,3% 31 % 21% 36% g

155 000 123 000 32 000 49 700 1
l3-43: 31,1% 31% 31% 24%

000170 123 000 47 000 33 100
år5 eller 20,9 % 18% 28 % 28 %mer

114 000 72 000 42 000 1 400
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älgjakt/småviltjaktundersju dagarunderTabell mycketskulledu kunnatänkadig maximaltbetalaför deltai3.44Hur att att
får behållabytet eller del däravförutsättning duatt

SmåviltKostnad gg
Alla Män Kvinnor SaknarAlla Män Kvinnor Saknar

jaktmarkjaktmark13:55
13,6 15,0 11% 25 % 15%Ingenting % 12% 18% 11% %

38 000 20 700000 48 000 27 000 15 200 82 000 44 00075
6162 62,1 66 % 50 % %l-500 kr 60,9 % 63 % 55 % % %

600 000 262 000 75 000 84 200333 000 250 000 83 000 85 337
26 20,4 % 21 % 20 % 23 %500-2000 kr 23,8 % 24 % 24 % %

70036 13000 83 000 30 000 31131 000 95 000 000 35 900 l
2% 5% 1%Merän2000kr 1% 3% 1% 2,5%1,7%

40016 000 8 000 8 000 l9 000 000 5 000 1 4004
Mark m.m.

23 %9 17.2% 15% % 11Ingenting 14,7% 13% 19% %
000 35 000 15 20012 400 94 000 5981 000 52 000 29 000

49%48,9% 48% 51%1-500kr 44% 32% 42%40,1%
600190 000 77 000 6748 000 58 000 267 0O222 000 174 000

33 % 24 % 35 %41 % 30,5%500-2000 kr 40,9 % 39 % 47 %
36 000 48 30056 600 167 000 131 000226 000 155 000 71 000

4% 2% 5%2% 8% 3,4%Merän2000kr 4,3% 5%
000 6 900000 16 000 300 3 000 11 000 1923 000 20

Älg SmåviltKostnad
Kvinnor SaknarSaknar Alla MänAlla Män Kvinnor

jaktmarkjaktmark
Viltvård

18% 12 %14,3% 14%17,6 15 14%Ingenting % 17% %
16 60055 000 27 00019 300 82 000100 000 67 000 23 000

36 40 % 30 %26 37,1 % %33 %1-200kr 31,9 % 32 % %
60 000 400000 143 000 4135 900 203177 000 127 000 50 000

36 24 % 40 %33,3% %39 35 % 45 %200-500kr 37,4 % %
36 000 55 200000 143 00053 000 62 100 179208 000 155 000

18% 18%14%15% 15,3%Merän500kr 13,0% 12% 17%
80055 000 27 O0 24700 82 000000 48 000 26 000 2074

fadder-tyckerpresumtiva jägarenundersökt vad denUtredningen har om
småvilt. Nedanrespektivevilja jaga älgdenne helst skulleoch hursystem

detSiffrorna inomfrågorna hur de besvarats.redovisas och parentes anger
ungefärliga antalet personer.
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Tabell 3.45Omjägarorganisationemaskulle faddersystems.k. medjägare blivandejägareen jaktett tararrangera van en
skulle du intresserad sådantarrangemangettvara av-

i Män Kvinnor Saknarjaktmark
Ja. till priset högst300kr dag 59,7 61% % S6% 64 %av per

326 000 242 000 84 000 88 300
tillJa, priset högst500 kr dag 14.8% 614% 17% %av per

81 000 55 000 26 000 8 300
Ja. till priset högst l 000 kr dag 1,2 % 2 % 3 %av per -

8 000 8 000 4 100-
Nej, inte intresserad huvud 24.3över % 23 % 27 % 27 %taget

132 000 91 000 00041 37 300

Tabell 3.46Vilket följandealternativ bäst meddin uppfattning hur du vill jaga älg/småviltstämmer överensav av
§5 i
Alla Män Kvinnor Saknar Alla Män Kvinnor Saknar

jaktmark jaktmark
villJag jaga 12,9 16% % 3 49,6% 17% % 54 % 39 58% %

68 000 63 000 5 000 23 500 000 000273 214 S9 000 80 000ensam
vill jaga iJag 66,7 % 62 % 83 % 69 36,9 % 33 48% % % 35 %ett j

jaktlag 371 000 246 000 125 00 95 200 203 000 131 000 30072 O0 48
inteJag 20,4 22% % 14% % 13,6% 13% 13 8 %14 %vet

108 000 87 000 21 000 19 300 72 000 52 000 20 000 00011

överväganden3.4 och förslag

3.4. 1 Inledning

helaI likhet med andra betraktas den vilda faunannaturresurser som en
imåstefolkets vår faunasvenska angelägenhet. Vid förvaltningen vildaav

Ökadhänsyn till alla partsintressen. möjlighet jaga förutsätter därförtas att
det med hänsyn till samtliga berörda finns förintressenatt ett utrymme

ytterligare jakt.

antal jakttillfállen får långsiktigEtt ökat inte ekologisk balans,äventyra en
och individrik fauna eller hota skydd för utrotningshotadenuvarandeart-en

förutsättning för utökningen inteEn utvidgning jakten ärarter. atten av
skadar viltstammarna i deras förnyelsebar Naturmiljöer,egenskap resurs.av

måste så fårbiotoper, förekommer naturligt chansentryggas att arter som
leva vidare under förhållanden i tillräckligt antal.ursprungliga ochatt

accepterad Debatten jaktenJakten del samhällslivet.är äromsom en av
område där åsikternaofta intensiv, förmodligen beroende detta äratt ett
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övrigt. Liksom i debatteni går vitt oberoende lojaliteter ibland isär manav
både skeptiskajaktfrâgor för jaktvänner och dei skall ärutrymme somge

hänsyn till dessaöverväganden och förslagmåste utredningen i sina ta
åsiktsinriktningar.olika

folklighar bredäldsta kulturyttringar ochmänniskansJakten är enaven
fritidsaktiviteter,många människor jakt, liksom andraförankring. För är en

förmågan tillharlivskvaliteten. Jakten kräverväsentlig del att manav
det i dag kallasbidrar tveklöst tillnågon fysisk prestation ochform somav

hälsa. Jaktenalltså fysisk och mentaltill bättrefriskvård. Jakten i sig bidrar§

l viktig social funktion.erbjuder dessutom en

j främjar denbeskrivnafriluftsaktiviteter, sättJakt, liksom andra som nu
sida finnsFrån det allmännasallmänt intresse.enskilda individen har ett

förslagöverväganden ochsådana aktiviteter. Utredningensfrämjaskäl att
förut-nyttja de godaså många tillfällemöjligtsiktar attattmot ge som

framgårerbjuder. Somvårt landtill jakt vidsträcktasättningar ovansom
måsteavvägningarvilket pris helst görasske tillfår detta inte utansom

andra intressen.mot

jakttillfällen,flerdet finnsutredningen vilket behovredovisarNedan av
avslutnings-jakttillfällenflerderas möjlighetjaktmarkerna och samtatt ge

fångaskanjaktintressede nyblivna jägarnasförslag hurvis upp.

jakttillfällenBehov fler3.4.2 av

de svenska jägarnaframgår 000direktiv 50utredningensAv att uppgerav
svenskar000ungefär 100jaktmark. Ytterligarebristharde uppgeratt

inte hardebörja jagaintresseradedeundersökningari attär attatt menav
riktade tillundersökningarjaktmark. Utredningen hartillgång till genom

flerbehovvilketförsöktpresumtiva jägarnaoch de utrönajägarna av
fråga jakt.efterfrågas ioch vadföreliggerjakttillfällen omsomsom

harhälften jägarnaomkringriktad till jägarna visarUndersökningen att av
jägareBland övrigaälgjakt.såväl småvilt-förintresseoförändratett som

utifrån antal jaktdagarför småviltjakt ökat. Settfrämst intressethar uppger
åren, 35dejaktdagar ökat underantalet attprocent28 senasteprocent att



108 Fler jakttilljfällen SOU 1997:91

antalet dagar oförändrat och 37är antalet jaktdagar minskat.procent att
påMycket tyder det samlade intresset för jakt bland de jaktkortslösandeatt

jägarna inte förändrats mycket. I sammanhanget viktigt detär att notera att
mångaungefär lika jägareär det blivit svårare 7 procentattsom uppger

respektive lättare 6 fåprocent mark och det dettaäratt tag att som
påverkat deras intresse för jakten. Resultatet tyder brist jaktmarkatt
sällan orsaken till minskat jaktintresse.är ett

tillgångEn ökad till mark för den enskilde jägaren har dock betydelse för
dennes vilja jaga fler år.dagar När det gäller älgjakt tyderatt per
undersökningsresultatet sådan tillgångökad skulle ha mindreatt en
betydelse för jägaren. tillgång påDäremot skulle ökad påverkamarken

småvilt.jägarens vilja jaga För drygt 40 jägarna skulleatt procent av
sådana förhållandenändrade påverkakraftigt antalet jaktdagar.

Resultatet i denna delen skall dock ställas i relation till vad jägaren är
beredd betala för tillgång till ytterligare mark. Utredningensatt att
undersökning visar 60 de jaktkortslösande jägarna inteatt procent av
behöver mark för älg småvilt.eller Det betyder det finns i detattmer

tillgång130 000 jägare i Sverige vill ha till mark.närmaste som mera

En del dessa 130 000 jägare någotdock inte beredda betalaärstor attav
få tillgångför till ytterligare mark. Undersökningsresultatet visaratt t.ex.

ungefär 45 000 älgjägare 000 småviltjägareoch 32 intresseradeäratt
endast marken gratis. framgårVidare antal dessaär att ett stortom av
jägare vill tillgångha till ytterligare mark inte beredda betalaär attsom

år500 kr för ytterligare Sålunda framgår ungefärän mark. attmer per
hälften jägarna, dvs. 65 000, inte någotvilliga betala eller högstär attav

år upplåtelseavgift500 kr för få tillgångför till ytterligareattper m.m.
mark. Vidare framgår omkring 85 000 jägare inte beredda betalaäratt att
något eller högst år tillgång500 kr i ökade för fåresekostnader tillattper

Endastytterligare mark. knappt 10 000 jägare kan tänka sig betalaatt mer
2 000 kr i resekostnader för få tillgång till ytterligare mark. När detän att

gäller kostnader för upplåtelseavgifter och fallavgifter kan knapptm.m.
20 000 jägare tänka sig betala kr.2 000änatt mer
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jägare i Sverigeleder till slutsatsen det finns drygt 100 000Det anförda att
i behov ytterligare mark. Kostnaderna hade äratt av synessom uppger

de drygt 100 000 jägarebetydelse för dessa jägare. Ett antalstortstor av
sådana härvidlag derasytterligare mark har kravi behovär attavsom

fåkankan realiseras. osannoliktbehov inte Det är attt.ex. att tro man
tänka siggratis. Endast mindre del jägarna kanmarkytterligare attaven

tillgångfå till ytterligareför mark eller för2 000 krbetala än attresormer
årbetala högst 500 krjägama kan tänka sigmark. Majoriteten att perav

j tillgångfå till ytterligare markmarkför eller Intresset attm.m. av2 resor
jägarensberoende marken belägenför dessatorde näraärattvara av

jaktmarken billig.bostadsort ärsamt att

tillgångfrågan ökad till markvadMed till vad jägarnahänsyn svarat
sannolikt ökadvilja jaga detför betydelse för jägarenshar är attatt en

småviltjakt.påverkar förtillgång främst jägarens intressetill jaktmark

åldrarna 18-000 kvinnor i400 000 och 150Sverige finns det knapptI män
vanligasteintresserade jakt. Denår jagar50 inte är avmen somsom

inte har tid.jagarintresse inteorsaken till är atttrots ettatt manman
på jaktmarkbristkvinnorUngefär 000 och 30 000 är100 män attanser

utredningeni jakt. dennade inte deltar Detorsaken till ärf att grupp som
i åt.uppmärksamhetskall särskildägna

li intresseradedessa intedrygt 30 000Undersökningen visar är attatt avav
i börja jagamöjlighetinnebära derasjägarexamen. Det tordeavlägga attatt

i skulle viljamånga presumtiva jägaredessasmå. det gäller hur dagarNärär
000 skullesmåviltjakten Drygt 100intressantast.tydligtjaga det ärär att

småvilt.alls jagafåtal vill inteEndastfyra dagar ellervilja jaga ettmer.
villdrygt 50 000siffror för älgjakt detmotsvarandedet gällerNär är som

inte vill jagaså många 40 000och drygtellerjaga 4 dagar somsommer
huvudälg över taget.

ha längreinte tänka sigpresumtiva jägarna kanOmkring hälften de attav
småviltjaktenjaktmarken. det gälleravstånd 5 mil till Närän uppger

drygt 50 000ytterligarevill ha längre 5 mil och000 de inte70 än attatt
får visaUndersökningenåka högst 15 mil.tänka sigde kan attatt anses en
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del de presumtiva jägarna endast kan tänka sig jaga i närhetenstor attav
bostadsorten.av

presumtiva jägarna,Av de uppgivit brist jaktmark orsaken tillärattsom
de inte jagar, omkring 100 000 villiga betala förhögst 500 kräratt att

och drygt 80 000 högst 500 kr för jaktmark Resultatet tyderresor m.m.
mycket del denna inte någrakan eller inte vill läggaatt stor uten av grupp
kostnader jakten.större

Sammantaget konstaterar utredningen relativt antal jägareatt ett stort l
bristen jaktmark har betydelse för deras möjlighet jaga iatt attuppger

den omfattning de Likasåönskar. finns det relativt antal svenskarett stort
tillgångenintresserade börja jaga tillär att attsom av men som uppger

jaktmark hindrar dem. bakgrund utredningen den slutsatsenMot härav drar
utifrån utgångspunkterdessa finns behov tillskapa flerdetatt ett attav

finnsjakttillfällen. Utredningen har därför undersökt vilka möjligheter det

få ståndtill fler jakttillfällen i landet.att

3.4.3 Jaktmarkema och deras möjlighet fler jakttill-att ge
fällen

efterfråganfå tillgång jaktmark skallFör bättre balans mellan ochatt en
direktiven förslag till hur fler särskiltutredningen enligt lämna personer,

saknar mark, kan möjlighet jaga. Utredningen börde attegensom ges
själva inte utnyttjar sin mark ilämna förslag till hur markägare störresom

förmås upplåtautsträckning i dag skall kunna mark för jakt andra.än att
upplåta den allmäntSärskild uppmärksamhet bör möjlighetenägnas att

förslagmarken. Nedan redovisar utredningen sina överväganden ochägda

härvidlag.

Mark förvaltas Fastighetsverketsom av

den förvaltarenSom redovisats inledningsvis Fastighetsverketär största av
ochfasta förvaltas mark odlingsgränsenegendom. Bl.a. statensstatens ovan

från verket utnyttjas i dagpå renbetesfjällen verk. Enligt uppgiftdettaav
någonsålunda outnyttjad markför jakt. finns inteall jaktbar mark Det

förvaltning.under Fastighetsverkets
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Småviltjakten odlingsgränsen renbetesfjällen föremåloch har varitovan
frånför omfattande utredning det allmännas sida. En intensiv debatt haren

såvälförekommit i massmedia mellan olika intressegrupper. Ut-som
upplåtelsesystemhar inte haft anledning dettaredningen granskaatt

ändå utifrånvill de utredningen har hänsyn tillaspekternärmare att tamen
följande.säga

småviltjakt påtotala arealen tillgänglig för markDen är statenssom ovan
på renbetesfjällen uppgår till 6 000 ha Utred-odlingsgränsen och 231

småviltjakten och handredskapsfisket odlingsgränsen ochningen ovanav
frågapå ff.. mycket arealerrenbetesfjället 27 Det därmedär storaoms.

tillgängliga för Utredningen konstaterargjorts allmänheten. attsomj
upplåtelsesystem således möjligt för antal jägarei nuvarande detgör ett stort

Ävensmåviltjakt. jaktmark härde jägare saknarbedrivaatt egen gessom
Tillgången nuvarandejakttillfallen, medmöjlighet bedriva jakt.att upp-

alltsålåtelsesystem, god.torde mycketvara

från beredda betala förutgångspunkt vad jägarna uppgivit sigMed attvara
alltfå tillgång aktuell jaktför till jakt tordejaktkort och trotsatt nuresor

borflertalet. dentillgänglig för det Förinte närastora upp-somvara
nivå.på acceptabel Denlåtelseområdet avgifter tillämpaslär de varasom

svårt utnyttjaupplåtelseområdet dockharjägare inte bor nära attsom
torde kostsamdetjakt. Rent allmänt kan konstaterasdenna att vara en

för den inte borfriluftsaktivitet orten.som

Nationalparker och naturreservat

nationalpark i syfte bevarakan tilltillhörMark avsättas ettattstatensom
naturligaområde landskapstyp i dessvisssammanhängandestörre av

nationalparksärskildoförändrat varjetillstånd i väsentligen skick. Föreller
ändamålet med parken skallföreskrifter behövs förmeddelas de attsom

NaturvårdsverketSådana får meddelasföreskriftertillgodoses.kunna av
Även vården och för-föreskriftersamråd med länsstyrelsen.efter om

samråd medNaturvårdsverket efterparken meddelasvaltningen avav
länsstyrelsen.
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Syftet med nationalparkerna såsomsamtid och eftervärld helaär att en
nationens tillhörighet skydda områden,sammanhängande vilkastörre utgör
karakteristiska ursprungliga eller kulturinflytelser relativt obe-prov av
rörda landskapstyper med tillhörande ytbildning, växtvärld och djurvärld.

Parkerna tänkta bilda centralhärdar för vetenskaplig forskning; härär att
framträder referensområdenalltmer deras roll orörda för forskningen.som

också ståskall principMen de i för SOU 1951:5 85.öppna envar s.

Naturvårdsverket har utarbetat policy för jakten i nationalparker. Dennaen
Naturvårdsverketspolicy följs nationalparker inrättas i dag. grundin-när

bådeställning nationalparker skall skydd flora och fauna. Iär att enge
idealisk park förekommer inte jakt. viktigaste motiven för dettaDe är
följande.

områdenskyddadeNationalparkens höga status som-
Historiskt konsekventa svenska regler-
Internationella regler-

referensområden för forskningNationalparkernas funktion orördasom-
miljöövervakningoch

Etiska motiv-
friluftslivtillHänsyn annat-

så låg nivå påverkan möjligtefter störningar ochSträvan av som-

fall andra aspekter. DessaDenna grundinställning dock i vissavägs mot
följande.aspekter är

fåroch lokalnationalparken lokaltFördelarna med accepterasatt-
förankring

från naturvårdssynpunkt jakt djurartEventuellt fördelar av en-

frånNaturvårdsverketsenligt policy, vissa undantagnationalparker bör,I
så länge dejaktförbud kunna lokalbefolkning eller tidigare ärägareges

området. vissaboende i anslutning till Alternativt kanverksamma, eller
övergångsperiod. ochunder bestämd Eventuella undantagundantag ges en
frånfår nationalpark till nationalpark.villkoren härför bestämmas

fått särskiltframgår områdennationalparkerSom är natur ettvarsovan
innebär givetvisskydd. syften nationalparkerna harkvalificerat De att

områden mycket lätt. Denfler jakttillfällen dessaintresset vägerav
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Naturvårdverketpolicy utarbetat beträffande jakten dessa särpräglade
områden enligt utredningens såuppfattningär kan begära.generös man

såledesUtredningen inte tillåtakan eller bör jakt i national-attanser man
Naturvårdsverketsparker i utsträckning vad policy medger. Omstörre än

från områdenbortser jakt i vissa förekommer jakt i ettman sarnemas par
parker. NaturvårdsverketDetta väl med den policystämma överenssynes
utarbetat.

Nationalparker På både statligkan bara bildas mark. enskild ochstatens
mark kan däremot Institutet skall endastbildas naturreservatnaturreservat.

område sådanaanvändas begränsningarskyddet kräverettom avav
pågåendemarkutnyttjandet med markan-det inte kan kombinerasatt

vändning. förklara område detLänsstyrelsen kan naturreservatett omsom
behöver vårdas sin betydelse för känne-särskilt skydd eller grund av

beskaffenhet ellerdomen landets sin skönhet eller eljest märkliganatur,om
eftersom området väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.är av

får förfogaLänsstyrelsen föreskriva de inskränkningar i rätten överatt
ändamåletfastigheten nödvändiga för medär att trygga reservatet.som

Bildande med nödvändiga föreskrifter förutsätter detattnaturreservatav
åtgärdintresse motiverar denna prop.finns starkt allmäntett som

1985/86:90 176 f..s.

Naturvårdsverket för jakten i Dennahar utarbetat policy naturreservat.en
Naturvårdsverkets förpolicyinrättas i dag.policy följs när naturreservat

punktfonn.följande redovisas iochjakt i ärnaturreservat
jakt skallavgörande förskallSyftet med ett naturreservat omvara-

Är rik floraskyddasyftettillåtas eller inte inom attreservatet. t.ex. en
någotsåledes inteerfordrasformationeller värdefull geologisken

jaktförbud.
värdesjömindreområdet värde för djurlivet,Har stortt.ex.stort aven-

påtagligtinomjaktutövningenrastande sjöfågel, och kanför reservatet
tillgrips.jakteninskränkningar idetta värde det rimligtförsämra är att

iJakten kantotala.nödvändigtvisinteJaktförbud behöver dock vara-
särskiltbehöverså deförbud endast berörstället arteratt somanpassas

året, vissviss tidfår förekomma underskydd eller jakten enbartatt
delarfår inom vissadel dygnet eller endast ske reservatet osv.avav
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få tillgripas för undvikajakten kan iblandAnpassning även attav-
ocksåibland gällaövrigt friluftsliv. Anpassningen kankonflikter med

jaktmetoder eller jaktmedel.
småfällfångst ellerförbud markerexempel kanSom nämnas mot

användning blyhagel i grundaområden friluftsfolk,med mycket av
sådanaområdenjakttorn i därvattenområden, förbud sättamot att upp

områdensiktgator inomförbudsäkerhetsskäl,inte behövs mot somav
urskogsområden, förbudutveckling framför allttill friskall lämnas mot

i myrrnarker därbarmarksfordonmedfällda djuruttransporteraatt
driv-förbud användandebefaras,spårbildning kanoacceptabel mot av

undvika irritationmarkområden föralltför småhundande att osv. j
Är faunaintressetför skyddanödvändigajakten inteinskränkningar i att-

jakt-friluftsliv skallmedpåtagliga konflikterför undvikaeller annatatt
intrångskarak-sig dettainomförbud inte tillgripas ärreservatet avvare

innebärnaturvårdsfonden. Dettaoch bokförtellertär ägt statenav
regeringensi enlighet medinskränkningarskall skebl.a. jakt utanatt

yngel-underfår dock inte skeNågon jaktjakttidsbestärnmelser. artens
tid.

inteandra skallflera djurarterSkyddsjakt för skydda eller motatt en-
Sådana ingripanden i all-undantagsfall. ärförekomma iänannat rena

effekt.kortvarigofta hareftersom deföga meningsfullamänhet
år. Valetlångtidsupplåtelser, vanligen femJakten skall ske enligt av-

före-Korttidsjakt skall inteskallnyttjanderättshavare noggrant.vara
komma inom naturreservat. j

inomgäller jaktpolicy vadNaturvårdsverketsUtredningen attanser
främja.skalländamålutifrånavvägd deväl naturreservatenärnaturreservat
syftentillåta jaktsådan möjligt närdetPolicyn naturreservatetsärär attatt

tillåtas.jaktsjälvfallet inteså tillåter. börDärutöver

statistikframNaturvårdsverket tagitfrånbiståndhar medUtredningen
NaturvårdsverketfrånMed hjälpochnationalparkerrörande naturreservat.

bedömts.ochgranskatsföreskrifter förmängdhar naturreservatstörreen
fyrapå mindreendastjaktförbud änråderdetUtredningen noterar att

000 ha,900eller drygtPå 33areal. procent, avnaturreservatensprocent av
ha900 000drygtdessa ärAvi jakträtten.inskränkningarråder detmarken
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tvådet Vindelfjällens och Sjaunareservat, naturreservat naturreservat, som
står för huvuddelen arealen, nämligen drygt 835 000 ha.av

föreskrifternaAv för Vindelfjällens drygt 550 000 hanaturreservat
framgår inskränkningama i jakträtten förbudendast gäller jaga and-att att
fågel måsteoch vadare inskränkningama därför betraktasoch att som mar-
ginella i detta reservat.

Sjauna tillsammans med nationalparkema Padjelanta,är,naturreservat
Sarek, Stora sjöfallet Muddus Stubba, Europas ioch samt naturreservatetI

3 såsärklass sammanhängande orördmedstörsta yta gott natur.som

g Området innehåller förekommerbl.a. rika där och djur iväxternaturtyper
mångfald. områdets rikaTack denna orörda och storslagnastor natur,vare

år 1996biologiska liv och dess historiska värde för samekulturen har det

FN-organet UNESCO till World Heritage Site.världsarv,utnämntsav
världsarvLapplands utmärkelsen förpliktar SverigeNamnet ochär att

det i skick för generationer.bevara kommandeorört

från Naturvårdsverket genomfört relativtUtredningen har med assistans ett
försökt plocka framantal stickprovsundersökningar och detta sättstort

på jaktförbudet tvek-exempel där eller inskränkningama kanreservat anses
några sådanafinnaeller omotiverade. Utredningen har inte lyckatssamma

exempel.

småsålunda ellerden bedömningen det finns ingaUtredningen gör att
nationalparker ochhitta ytterligare jakttillfállen inom landetsmöjligheter att

naturreservat.

Försvarsmaktenförvaltas Fortifikationsverket ochMark som av

för-lagstiftning på FortifikationsverketEnligt gällande ankommer det att
ändamål. har bl.a.används för militära Genom avtalvalta mark rättensom

förfogaröverlåtits Försvarsmaktennyttja jakten Försvarsmakten.att
jämtMarken relativtsålunda drygt 100 000 ha jaktbar mark.över är

finns ingenUppsala länfördelad landet. I Kalmar, Västmanlands ochöver
jaktbar militär mark.
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Av den undersökning utredningen låtit framgår råderdet speciellagöra att
förhållanden på denna mark. Marken har primärt syfte och användsannat

övnings- och skjutfält. förklarligaAv skäl kan jakt inte bedrivassom
under dåmarken perioder den föranvänds sitt huvudsakliga ändamål. Mot

bakgrund detta har Försvarsmakten beslutat upplåtasmarken skall tillattav
jaktklubbar där anställning vid förband krav för medlemskap.ärett ett

utredningen ifrågasättaEnligt kan det lämpligt jaktenär attman om nu
förbehållsaktuell mark endast anställda inom Försvarsmakten. Om andra

statliga myndigheter tilläts tillämpa motsvarande regelverk skulle allt.ex.
jakt mark förvaltas naturvårdsfonden upplåtas Naturvårds-tillsom av

sådantverkets anställda. Skulle bli utbrett skulle jakt-synsättett stora
förlorade förmarksarealer den breda allmänheten.

allmän princip för statligt ägd mark bör denEn inte tillgängligärattvara
såenbart för statligt anställda för allmänhetenöppen även när ärutan

jakt, med till ändamålmöjligt. Kan hänsyn det marken har i statlig ägo,
också tillåterbedrivas torde det möjligt hitta lösningaratt attvara som

får råder förhållandenjaga. Utredningen inserallmänheten det särskildaatt
mark nyttjas Försvarsmakten. kräver sannolikt jakten,Det attsom av

såsom i dag, administreras jaktklubbar med anknytning till för-näraav
banden i landet. Som utredningen det finns det emellertid ingetser som
hindrar de inte anställda vid försvarsmakten skulle kunnaäven äratt som
bli i dessa klubbar bedriva jaktmedlemmar och under överinseende deav
medlemmar anställda vid Försvarsmakten. Det innebär delarär attsom av
föreningens i jaktklubbenmedlemmar skulle kunna marklösa jägarevara

närområde.boende inom förbandets

sådantutformningen bör handhasDen För-närmare ett systemav av
så förhållanden råder.svarsmakten hänsyn kan till de speciellaatt tas som
föreslår fårUtredningen Försvarsmakten i uppdrag utforma regleratt att

möjlighet för allmänheten nyttja jakt statlig marköppnar attsom en som
används Försvarsmakten.av
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Allmänt vatten

Regeringen har i beslut den 21 november 1996 beslutat utredningen iatt
sitt arbete skall beakta Naturvårdsverket redovisat uppdrag jaktett av om
på allmänt I beslutet sådana områdenutvidgad jaktsägsvatten. att en
kan förbättra tillgången jaktmark. Arbetet isätt denna delett attvara
har krävt särskilda såöverväganden och blivit omfattande utredningenatt
funnit det lämpligt redovisa sina förslag och överväganden i särskiltatt ett
avsnitt. Utredningens förslag innebär fler får möjlighet jagaatt attpersoner
på allmänt Förslaget redovisas mångai avsnitt För marklösavatten.

efterfrågarjägare jaktmark bostadsorten innebär förslaget utökadenärasom
jaktmöjligheter.

Mark förvaltas kyrkansom av

Utredningens undersökning visar kyrkan förfogar knappt 540 000överatt
jaktbarha mark. Enligt kyrkan utnyttjas all jaktbar mark för jakt. Därav

används 500 upplåtelser utomstående.000 ha för till Endast mindreett
markinnehav används Undersökningen visaranställda inom kyrkan.av
också det inom vissa stift finns för ytterligare jägare i befint-att utrymme
liga jaktlag. framgår främst på småvilt.Det det gäller jakt Utredningenatt
återkommer frågatill fördenna nedan i avsnittet Utrymme ytterligare

jägare i befintliga jaktlag.

Mark förvaltas kommunersom av

Under-Av landets 288 kommuner har 242 besvarat utredningens enkät.
någonsökningen visar mark kan75 dessa kommuner inte ägeratt av som

Övrigautnyttjas förjakt. 167 drygt 300 000 hakommuner har tillsammans
jaktbar mark.mark. I 70 kommuner utnyttjas inte all jaktbar Hur stora
arealer det sig inte eftersom de flesta kom-utnyttjas osäkertrör ärom som

inte docklämnat upplysning detta. Mycket tyder attmunerna om
svårmarken tillgänglig för vanligaste orsakernaallmänheten. Deär göraatt

ingår itill marken inte används nämligen den är tätortsnära,äratt att
rekreationsområde ingårfritids- eller eller i naturreservat.
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Mindre 20 kommuner de kommer upplåta ytterligareän att attuppger mar-
för fråga småker jakt. Arealmässigt det enheter. Sammantagetär om ger

undersökningen anledning den kommunala marken i det närmasteatt tro att
fullt utnyttjad och det endast finns litet för fler jakt-är att ett utrymme

tillfällen.

Utredningen flera goda exempel finns frånhämta kommuner-att attanser
verksamhet det gäller bereda presumtiva jägare, ungdomar ochnär attnas

tillfälle få upplåtermarklösa jägare jaga. Flera kommuner nämligenatt
föreningar frivilligjakträtten till med anknytning till jägarorganisation.en

Ändamålet sådant torde i flertalet fall beredamed samarbete att ivara
jaktföreningen möjligheter utbilda jaktintresserade i ochökade att personer

få föreningen förviltvård. nyttja den kommunala markenMot att ansvarar
ocksåOfta föreningen förutbildning och fortbildning jägare.av ansvarar

viltvården.erforderligt fältarbete med

kunde använda sindet önskvärt flera kommunerUtredningen anser vara om
marklösa jägaremark detta till för presumtiva ochjaktbara sätt gagn

möjlighetsina kommunmedlemmarinom kommunen. Förutom att man ger
friluftsaktivitet kan kommunenmeningsfull och berikandebedriva gatt en

ifrån bådesådant förfarande. kandra fördelar Kommunerna ett,ettav
viltvårdsan-fördelaktigt avlastas detpraktisk synpunkt,ekonomisk och sätt

åvilar markägaren.svar som

skogsbolagenförvaltas de störstaMark som av sex

förfogarskogsbolagenundersökning visar deUtredningens störstaatt sex
jaktbarEnligt utnyttjas allmiljoner ha jaktbar mark. bolagendrygt ll göver

anställdamark utnyttjasOmkring fjärdedel dennamark för jakt. avaven
Övrig utomstående. Majoriteten bolagenupplåts tillinom bolagen. mark av

befintliga jaktlag detför fler jägare idet finns närutrymmeattuppger
återkommer tillsmåvilt. Utredningen dennaefter rådjur ochgäller jakt älg,

i befintliga jaktlag.fråga för ytterligare jägarenedan i avsnittet Utrymme
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fastighetsägareenskildaförvaltasMark avsom

enskildafastigheterdeundersökning visar ägsUtredningens att avsom
fyradet endastbrukningsenheterlandets privata ärgrad.utnyttjas i hög Av
000dessa 37för jakt. Avutnyttjasinteeller 600 000 ha,procent, som

36 000 mindredrygtha och änmindre 25brukningsenheter 29 000 änär
privatalandets16därmed knapptdetha. Antalsmässigt100 procentär av

jaktdär ingenArealandelenjakt.utnyttjas förintebrukningsenheter som
gradnågotlandet. En störrefördeladförhållandevis jämt överbedrivs är

Stockholmsområdet.idock skönjasoutnyttjande kanav

6 ha.25 haunder ärfastigheterknappt 30 000 ärMedelarealen de som
svårafastighetertorde dessauppfattning attutredningensEnligt vara

emellertidDefastigheter.andra ärmedjakt samverkanutnyttja för utan
måsteaktuellblikansamverkandäroch de fallhela landetspridda över

privataför landetsarealenfå. omkring 95Att procentytterst avvara
synpunktfår från jaktligför jaktutnyttjasbrukningsenheter varaanses

härvidlagundersökningenfrånresultatetUtredningenmycket bra. attanser
gradmycket högjakt iförutnyttjasbrukningsenhetemade privatavisar att
inteutredningen,enligtfinns,Detmycketkan begärainteoch att mer.man

debeträffandeåtgärdernågravidtaeller skälmöjlighetersig attvare
dag.jakt iförutnyttjasintefastigheter som

enskildajaktytterligarefördet finnsvilketdet gällerNär utrymme
förfinnsdetundersökningar utrymmeutredningens attmarker visar

markupplåta sinförareal. Intressetrelativt attjaktytterligare storen
deslutsatsendendrarUtredningen attlitet. somutomstående dock avtill är

dellitenmycketendastdetför jaktfastighet ärupplåter sini dag inte en
upplåtelser.sådanaintresseradär avsom

förfinnsdär detupplåts ochdag utrymmeifastighetergällerdetNär som
kanåtgärderfinnsdetutredningenjakttillfällenytterligare somattanser

upplysningochinfonnationverksamåtgärd kan ärvidtas. Den varasom
med sigförmås delaPå så kan dessaattityd. attändra jägarnas sättför att
enskildaFörjaktmark har. störrejakttillfällen derasöverskottdetav

vadtillhänvisautredningendockjaktmark villupplåtermarkägare som
jaktlag.befintligaiför fler jägarerubriken Utrymmeundernedansägssom
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Jaktvårdsområden

lämpligmindresynpunktfrån jaktlighari SverigefastigheterFlertalet en
årenunderframvuxitsamverkan harformerstorlek. Olikaochform av

negativaägosplittringensupplevtfrån fastighetsägareinitiativ somgenom
harsamarbetetSyftet medsamarbete.behovetoch insettkonsekvenser av

ståndtillfastighetsägarejaktutövandemellansämja samtskapavarit att
harhärsamverkanjakten. Denutövandetvidordningbättre avsessomav

privataochsidafrån fastighetsägarnasinitiativfrivilligaofta byggt
emellan.överenskommelser dem

perspektivhistoriskt sägaskan ijaktvårdsområdesinstitutetmed ettMotivet
ochmindretillmellanjaktutövningen ägaresamordnaförsökaattvara

sammanhängandetilldemihopföra störrefastighetersplittrade attgenom
jaktvårdsområde ärbildamed attsyftetjaktornråden. primära ettDet att

mellansamverkanpositivtillmöjligheterviltvården och skapafrämja att
falla inomskallåtgärdvissförAvgörandefastighetsägarna. ansesenom

främjas.viltvårdenalltidändamåljaktvårdsområdets ärför omramen

jagamöjligheternaförbetydelse atthaftJaktvårdsområden och harhar stor
kunnatinteområdenMindrejakttillfällen.tillskapaoch annarssomatt

tillslagitsviltvårdenfrämjasyftetmedjakt harför sammanutnyttjas att
viltvård.ochtill jakttillfällengodaskapatdärigenomområden ochstörre

uttalatsidafrån det allmännasfinns ettDetfriluftsintresse.Jakten är ett
innehåller lagenExempelvisi allmänhet.friluftslivetfrämjaintresse attav

hänsynsreglersärskildamedhushållning1987:12 naturresurser m.m.om
Ut-friluftslivet.betydelse förharvattenområdenochmark- storsomom

visser-jakttillfällenskapandetunderstrykadettavill med attredningen av
likaandrafinnsdet tungtävenintresseallmänt attharligen ett men

främja.harallmännadet attfriluftsintressenvägande som

tvångsåt-medfrämjasjaktintressetkanjaktvårdsornrådesinstitutetGenom
Medviltvården.främjandetmedsammanfallerdet intressetgärder avom

inomviltvården fattas ettintebeslut rörkanlagstiftning ävengällande som
innebärDetmedlemmar. attsamtligaförbindandeblijaktvårdsområde och
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det jaktintresset ibland tyngd frihetenstörre för fastig-rena änges en
hetsägare förfoga sin fastighet.överatt

Förfogandefriheten för fastighetsägare innebär bl.a. denne skallen att vara
fri han elleravgöra hon vill jagaatt sin fastighet. Markägaren skallom
också fri bestämma skall jagaatt fastigheten och frittvara vem som
kunna överlåta denna tillrätt annan.

I avsnitt 7 föreslår utredningen relativt genomgripande förändringar detav
nuvarande jaktvårdsområdesinstitutet. Detta gammalt och harär inte följt
med den tidens utveckling lagstiftningsområdet. Bl.a. harsenare
Sveriges inkorporerande den europeiska konventionen angående skyddav
för de mänskliga rättigheterna och förändringarna äganderättsskyddet iav
regeringsformen inneburit ändrade förutsättningar berör jaktvårds-som
områdesinstitutet. Utredningen den bestämdaär uppfattningen deav att
ändringar utredningen föreslår förutsättningar för det skall kunnaattger
skapas fler jaktmöjligheter goda villkor. Sammantaget innebär förslaget

jaktvårdsområdena såutvecklas deatt bas för lokaltutgör inflytandeatt en
under demokratiska former.

Utredningen vill i detta sammanhang särskilt peka förändringen som
påverkar antalet jakttillfállen.

Idag finns möjlighet för jaktvårdsområdesförening upplåta tillrätten atten
jakt inom jaktvårdsområdet det finns föreskrifter sådan upplåtelseom om
i föreningens stadgar. En förutsättning dock jakten skallär bedrivasatt

inom jaktvårdsomrâdet. Enligt utredningen svårtgemensamt detär att
vilken effekt dennaavgöra bestämmelse har haft för antalet jakttillfallen.

Utredningen emellertid det finns vissa möjligheteratt mätaanser att
effekten dessutom vilken möjlighetavgöra innebär församt systemet
marklösa jägare få tillgång till jaktmark.att

Landets jaktvårdsområden fåmed undantag, medlemmarär, i Svenska
jägareförbundet. Svenska jägareförbundet har sedan 1966 i tidskriften
Svensk jakt publicerat sitt register korttidsupplåtelser Någonstansöver att
jaga. aktmarksutredningenJ har i sitt betänkande Jaktmarker SOU 1974:80
redovisat antalet jakttillfällen utbjudits jaktvårdsområdenassom genom
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försorg och registrerats Svenska jägareförbundet. Uppgifterna isom av
frånutredningen års1973 register.är

dettaI sammanhang det viktigt betona vid denna tid förutsatteär att att en
upplåtelse jakt samtliga fastighetsägare därom. Numera kanattav var ense

enskild fastighetsägare inte förhindra sådana upplåtelser. En majoriteten
fastighetsägarna kan i dag besluta sådana minoritetensregler motav om

vilja.

jaktvårdsområdenasUtredningen har jämfört medutbud jaktmark i dagav
Årjaktmarksutredningens fanns jaktvårdsområdenresultat. 1973 det 480l

i landet med total areal 6,3 miljoner års register fanns detha. I 1973en
jaktvårdsområden42 erbjöd jakt jaktintresserade, bl.a. marklösasom

jaktvårdsområdenjägare. Jämtland,Av dessa fanns 2 i Värmland, 5 i 33
Åri Norrbotten Västernorrland. 1996 fanns detVästerbotten, l i och 1 i

jaktvårdsområden miljoner ha. Svenskl 890 med total areal 7,3 Ien
årför 1996 jägareförbundet redovisatjakt 8 har Svenska senastnummer

framgår årNågonstans detjaga. sammanställningenregistret Av attatt
jaktvårdsområdenfanns erbjöd jakt. Av dessa1996 sammanlagt 28 som

fanns 3 i Norrbotten och 25 i Västerbotten.

utifrån innehållet jägareförbundetsUtredningen konstaterar i Svenska
dåjakttillfällen intresserade jägare ochregister antalet erbjuds ävenatt som

årfå. förhållandena 1973 visar dess-jägare Jämförelsen medmarklösa är
till bl.a.på offentligt utbjudsantalet jakttillfällen detta sättutom att som

förvånande betänker antaletmarklösa jägare minskat. Detta är attom man
jaktvårdsområden areal ökat kraftigt underoch dess sammanlagda samma

jaktvårdsområdesföreningarna fått möjlighetdessutomperiod och attatt
fler jakttillfällen.tvång upplåta till jakt för just kunna erbjudamed rätt att

jaktvårdsområdesinsti-iutredningen det införas förändringarEnligt behöver
till denså utnyttjas verkligen kommerde jakttillfällen inte utatttutet som

för föreningnuvarande möjlighetenjaktintresserade allmänheten. Den en
redovisasupplåta finnas dock med vissa justeringarjakt bör kvaratt som

föreslår följande för-Viltvårdsområden. Utredningen emellertidavsnitteti
enlighet medfler jakttillfällen och iändringar i syfte skapa ut-att som,

utnyttjar sininte självadirektiv, innebär markägareredningens att som
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Jaktvårdsområdesinstitutetupplåtaförmås mark för jakt andra.kanmark
upplåta sin mark för jakt.markägarenämligen i daghindrar att

jaktvårdsområdena. Detjakträttsbevis inommedIdag tillämpas systemett
får till fastighets-jaktvårdsområden jaga hänsyndäriinnebär utanatt man

fördelnings-arealinnehavetjaktutövningsrätten medfördelasgränserna som
jaktvårdsom-få inomerfordras för jagajakträttsbevisInnehavgrund. attav

fastighetsinnehav,sittstorlekenfastighetsägare har,rådet. Varje oavsett
få flerskall kunnafastighetsägarejakträttsbevis. Förtill minsträtt attett en

i stadgarna.skallarealtalfordras visstjakträttsbevis än ett angessommer
lösaharjakträttshavare rätti stadgarnaOm det att ettattt.ex. anges en
100 hamedså fastighetsägarepåbörjat ha har100-talför varjebevis en

harjakträttsbevis. fastighetsägare änEntillmindreeller rätt ett mersom
exempletjakträttsbevis Ifår tvålösa200 hamindre100 ha än osv.men

samtidigtkan jagatvå familjemedlemmar intealltsådetinnebär att om
således avgörandeArealtaletunderstiger 100 ha. ärfastighetsinnehavderas

jakttrycket.därmedjaktvårdsområdet reglerarochinomantalet jägareför

funnits reglerjuni 198415jaktvårdsområden sedan denharlagenI om
upplåtelser. Föravtalainskränker fastighetsägarens rätt att omsom

jaktvårdsområde fåröverlåtelse jakträtt inomupplåtelse eller ettav
fårTillståndjaktvårdsområdesföreningen.tillståndkravföreskrivas av

överlåts förfogarinteupplåts eller övervilken jakträttenden tillvägras om
föreningensföreskrivs isådanjaktvårdsområdet storlekmark inom somav

fåskall haavtalgrund rättjakträttstadgar. har attdenFör att avsom
antalminst detjaktdisponerardennefordrasjakträttsbevis attut ett

innebär dethatill 100arealtalctOmi stadgarna. ärhektar sattangessom
sin markutnyttjarintesjälvmindre markmedfastighetsägareatt somen

tillfastighetenupplåta jakträttenför inte kanjakt annan.

inskränkning kanaktuellkombination medjakträttsbevis imedSystemet nu
fastighetsägarestadgarnaOm det ikonsekvenser.få egendomliga attanges

så detinnebär100-tal hapåbörjatvarjejakträttsbevis förlösahar rätt ettatt
ha haruppgår till 103areal rättfastighetmedfastighetsägareatt varsenen

upplåtamöjlighetharfastighetsägaretvå jakträttsbevis. Denne attlösaatt
för dennajakträttsbevisupplåta lösaeller100 ha rättenjakten attatt
berättigar3 haarealenöverskjutandeutnyttja densjälvareal och som
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honom till jakt inom området.hela praktikenI kan dock lika gärnaman se
det fastighetsägaren upplåter 3 ha behållermark ochatt själv.som resten
En fastighetsägare har 80 ha har dock ingen möjlighet upplåtasom att
jakträtten eller upplåta lösa jakträttsbevis.rätten att

Antalet presumtiva jägare inom jaktvårdsområde reglerasett genom
reglerna jakträttsbevis. Genom tillåta jaktvårdsområdesföreningattom en

bestämma arealkrav för till jakträttsbevis överlåts föreningenrättatt att
bestämma jakttrycket inom området. Att därutöver inskränka fastighets-

möjligheter förfogaägarens sin fastighet inte behövligt frånöver äratt
iviltvårdssynpunkt. Dessutom hindrar dessa regler fastighetsägareen som

själv inte utnyttjar sin mark upplåta sin mark för jakt andra. Ettatt
hinder gäller jakten skall bedrivas inomoavsettsom gemensamtom om-
rådet eller

,

Enligt gårutredningen det inte i undantagsfall motiveraänannat att ett
ingrepp i den enskilde fastighetsägarens utnyttja sin egendomrätt sättatt

beskrivits. svårtDet finna det föreliggerär rimlig balansatt attnu en
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar grund av
inskränkningen. Det allmänna intresset det inte förekommer föratt ettav s

ihögt jakttryck inom jaktvårdsområdet regleras redan reglernagenom om
jakträttsbevis. Enligt utredningens direktiv finns det allmänt intresseett av

flertillskapa jakttillfällen. Detta kan jaktvårdsområdesinstitutetinom skeatt
iismåtill fastigheter får tillbaka upplåtaägare jakträttenatt rätten attgenom

sin fastighet.

Utredningen föreslår varje fastighetsägare jaktvårdsområdei skall haatt ett
upplåtelse sin jakträtträtt i sitt ställesättaatt genom av en annan person

under villkor gäller för honom eller henne själv. fastig-Omsamma som
hetsägaren upplåter sin jakträtt till någonuppkommer inte ökningannan av
antalet jakträtt inom jaktvårdsområdet. Upplåtel-äger utövapersoner som

kan därför inte heller medföra för övriga fastighetsägaresen anses men
inom området.
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Utrymme för jägare i befintligafler jaktlag

riktade tillUndersökningarna olika markägargrupper visar i princip allatt
utnyttjas det många håll finns för flerjaktbar mark att utrymmemen

jägare jaktmarken. En vanlig uppfattning jaktlag etableradeär äratt som
Ävenflerhar ovilja in jägare. tidigare jaktutredningar har funnitatt taen

många hålljaktmarkema utnyttjas betydligt lägre antal jägareettatt av
motiverat med jagandes behovvad hänsyn till viltet och deän är avsom

har funnit jaktmarkema används ensidigt,jaktmöjligheter. Man även att
inte utnyttjas för jakt älgjakt SOUarealer seän t.ex.t.ex. att stora annan

kvarstår1983:21 299. uppenbart detta problemDet är att trots atts. man
åtgärdertidigare föreslagit för komma till med detta.rättaatt

så många håll jaktlag undvikertorde alltså etableradeDet att taattvara
anledningmedlemmar befintliga medlemmar ellernärnya av en annan

jaga. undersökning visar hela 60slutar Utredningens procentatt att av
i det jaktlaginte intresserade medlemmarjägarna är permanentaatt taav

där jägaren medlem.är

stånd attitydförändring hostillUtredningen det behöver kommaattanser en
många för få komma i jakt-jägare nyblivna jägare skall det lättare attatt

Det ligger dessutom ijägamas intressengemenskapen. värnaatt omegna
från deras sidajägare. skulle generositetoch med Bl.a. störreta nya en

påverkaefterfrågan därvidmedföra jaktmark ochtroligen mindre
varithittills har inteprisnivån jaktupplåtelser. arbete bedrivitsDet som

ståndfå attitydförändring.tillräckligt för tillatt en

informationsin-tillräckligt medtrend det intekunna bryta dennaFör äratt
möjlig-torde ha godafrån jägarorganisationema. markägareStorasatser

ställaavtal kunnaupplåtelse omförhandlingvid mark,heter att m.m.avav
låter jägare kommapå dennesådana nyttjanderättshavarenkrav att nya

uppfattningenUtredningen denfinns.i jaktgemenskapen ärnär utrymme av
avtalspartenlämpligastestyrelse och stadgar denförening med äratt omen

viljaharförsäkra sig jaktlagetmarkägare vill att taatt enomsomman
jaktmarken erbjuder.de jakttillfällentillvara
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Utredningen således upplåtelserdet finns skäl förorda tillatt attanser
föreningar, framför enkla bolag och enskilda det gällernär attpersoner,
främja fler jakttillfällen. En viktig skillnad mellan enkelt bolag ochett en

förhållandetförening nämligen det bolaget sluten och före-är äratt en
ningen association. för sålundaTypiskt bolaget det i dettaöppen är atten
ingår visst bestämt antal bolagsmän, medan det kännetecken förärett ett

förenings organisation medlemsantalet kan växla alla kvar-att utan atten
behöver ändring antaletvarande medlemmar samtycka och att en av

påverkar föreningens juridiskamedlemmar inte struktur.

alltsåideell förening skall rättssubjektivitet ochFör ägaatt anses somen
antagitenligt rättspraxis den valt styrelse ochjuridisk krävs atten person

föreningensföreningens angelägenheter fattas,stadgar hur beslut iom
ändamål och 1987 394.och NJA 1973 341se s.namn s.

utsträckning hittillsfördelar vinna föreningar iDet finns större änatt om
upplåtelse jaktmark. Detta gälleranvändas avtalsparter vidskulle avsom

många med skildaför jägare. Om jägarefrämst marker med platsstörre
utnyttjas förföreningen kommer jaktmarkenintressen medlemskap i attges

i flera olika former.vilt jakten bedrivasjakt efter olika slags och s

utredningenupplåtelser allmän markjaktUtredningen att avanser -
nyttjande-upplåtelser mening betraktadå i juridisk är att somsommenar

föreningar. undantagsvisupplåtas företrädesvis till Endasträttsavtal bör- 5på skriftligaupplåtelser skall därvid ställasförekomma. Kravbör andra
ändamål Därvid bör företrädeså föreningens kan bedömas.stadgar att ges

erbjudadels villigaföreningar dels har intresse främja all jakt attattsom
finns för flermedlemskapoch marklösa jägareungdomar när utrymme

utnyttja den allmäntkanjägare. Utredningen detta sätt attatt ettvaraanser
marklösaungdomar ochfullo och samtidigt platsägda marken till öppna

Nyttjanderättsavtalensvårt jaktgemenskapen.har komma in ijägare attsom
följa sinasådant föreningen förpliktasvillkorasbör dessutom sätt attatt

ocksåjägarkåreni börändamål. Eftersom kvinnor underrepresenteradeär
jaktdeltagande.jaktföreningama kunna stimulera deras
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Utredningen bolag, kyrkan och andra markägare iäven störreattanser
hittills upplåtaomfattning borde kunna sina jaktmarker till jaktlagstörre än

organiserade föreningar.fastärsom mera som

bådaframtiden ligga i de jägarorganisationernas intressebör iDet även att
framgått finnsför jaktlagen organiseras föreningar. Somverka att ovansom

sådant från sida. Enligt utredningen bör där-det intresse det allmännasett
åtaganden förjägarorganisationemasför denna verksamhet del i attvara en

i sin verk-erhålla från ägarorganisationema börorganisationsbidrag Jstaten.
föreningsstadgar.bistå sina medlemmar förslag tillsamhet medäven

fånga jaktintressede nyblivna jägamas3.4.4 Att upp

nyblivna jägarnaangeläget dei utredningens direktiv detSom är attanges
jaktintresseoch derasi jaktgemenskapenmöjlighet komma attattges

jägarorganisa-fångas bättre i dag. Utredningensätt än attett anserupp
fråninsatsfrågor. aktivi dessa Utantionerna har avgörande roll enen

mål uppnås. Enligt utred-folkrörelseorganisationer kan inte dessadessa
bedrivas.nivå arbete kanhuvudsakligen lokal dettaningen detär som

kommunala jakt-denflera kommuner förekommer i dag delarInom att av
fångaupplåts till för bl.a. kunnajägarorganisationernamarken att upp ny-

jaktintresse.jägaresblivna

presumtiva jägarekallarundersökning till vad utredningenUtredningens
jaga intres-skulle vilja börjamycket andel devisar äratt stor av somen

påblivande jägaremeddär jägareserade faddersystem tarett enen vanav
sådantverka förjägarorganisationernautredningen börjakt. Enligt ett

faddersystem.

ägda markenallmäntden uppfattningen denUtredningen vidareär attav
sådant ändamål. Mark kan iförutsträckningbör kunna utnyttjas i större

jägarorganisationanknytning tillupplåtas förening medsådant fall till lokal
mark-ochåtar utbilda jägareverka förföreningen sig att attattmot genya

bedömningen dentillgång Utredningen dentill jaktmark.lösa jägare gör att
varförändamål. skäl tillEttlämplig för dettamarken särskiltkommunala är

villpresumtiva jägarnadel demycketdettautredningen är storattanser en
fleraanknytning. Dessutomdärmed lokaltill jaktmarken ochha nära synes
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utred-förtalarvilketi dagliknande attredan tillämpakommuner system
riktig.uppfattningningens är
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allmäntJakt vatten

förslagSammanfattning utredningens4.1 av

får jagamöjlighetUtredningens förslag innebär fler attatt personer:
l 1987:905åstadkoms jaktförordningenallmänt ägd mark. Det attgenom

fågel och minkfår jagaså enskilde utökade möjligheterändras den attatt
ipå sådana klippor och skäri sådant och holmar,allmänt vatten som avses

l får meddock,Länsstyrelsenstycket jaktlagen 1987:259.12 § andra
förhållanden, möjlighetrespektive speciellahänsyn till läns att genom

Sådanamink.fågel ochföreskrifter begränsa jaktenden utvidgade
skärgårdsbe-får ochbofasta kust-begränsningar med hänsyn till dengöras

ellernaturvärden, och kaneller friluftslivet störrefolkningen, turismen avse
områdenmindre länet.av

oförändrad.principiövrigt vilt förblir möjligheten till jaktBeträffande
ellerfalletenskildafår således beslut i detLänsstyrelsen alltjämt genom

mink. Omfågel ochföreskrifter upplåta till jakt vilt änrätt annatgenom
skallantalettillupplåtelser begränsaslänsstyrelsen dessa börattanser

kusten.vidskärgården ellerbofastaföreträde iärpersonerges som

jakt,denvidareföreslår utredningenförhållande ordningtill nuvarande attI
jägarexamen.avlagtfår upplåtas tillbeskrivs endast sompersonovan,som

regel.från dennaföreslås undantagövergångsbestämmelserna vissaI

tillberättigarårsavgiftjagar allmänt skall betalaDen vatten somensom
förkostnaderjaktår. länsstyrelsensAvgiften skall täckajakt under ett

åtgärder viltvård jaktbevakning.för ochadministration,

meddelanaturvårdsverk Naturvårdsverket bemyndigas närmareStatens att
sådana holmar,sådant ochupplåtelser allmäntföreskrifter vattenom

stycket jaktlagen.i 12 § andraoch skärklippor som avses
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Utredningen föreslår fårLantmäteriverket i uppdrag framställa kart-att att
material allmänt där jakträtten tillkommeröver vatten staten.

4.2 En kort historik

årsEnligt 1808 jaktstadga fick varje svensk medborgare jaga öppna
havet och de s.k. ödeskären, dvs. holmar, klippor och skär i kame-som
ralt hänseende någoninte hörde till fastighet Nordell/Weinberg, Jakten,

ÄvenJägaren och lagen 56. års till jakt ägdeenligt 1912 lag rätts. om I
varje svensk områden.medborgare jaga nämndarätt att

årsGenom 1938 återfördes till kronan. be-lag till jakt jakträtten Irättom
tänkandet Jaktlagstiftningsfrågor 1936:38 69 ff. uppmärksamma-SOU s.

sjöfågelbeståndet skärgårdama. Tilldes minskningen deli de yttre enav
åtgöranden. Huvud-orsakades denna minskning människansänannatav

den bedrivnaorsaken till minskningen dock, enligt utredningen,syntes vara
skärgårdsbefolkningensjöfågel.jakten Kritiken riktades inte denmot vav
övriga jägare. Genombedrivna den jakt bedrevsjakten utan mot som av

enligtmedborgare möjliggjordes,jakten fick svenskutövasatt av envar
okynnesskyttar vilka,ellerutredningen, invasion tillfälliga"en utanrenaav

villebrådet, framförfall det fälldai sällsynta i behovänatt annat avvara
sjöfågeln och sinvåren bland därigenomallt härja samt genomom

jaktvård huvud lochalla hänsyn till fridlysningstideravsaknad överav
sjöfågeljakten i allmänhet". I be-misskrediterajämväl bidraga till att

anfördes vidare 70.tänkandet s.

bibehållandet för varje svensk"Några skäl motivera rättenavsom
å s.k. ödeskären lärerå demedborgare jaga havetÖppna samtatt

saknar denbefolkningen ianföras.däremot knappast kunna För gemen
försörjnings-sjöfågel så all betydelse iåbedrivna jaktendär gott som
förödandejakt verkaranförts hurusom dennahänseende. Ovan har

underofta bedrivsdensammasjöfågelstarnrnen. Därtill kommer att
såsommåste betecknassynpunktformer, humanitär mot-ytterstsom ur

ifrågava-befogat, detdärför uuedningsmannenbjudande. Det attsynes
områden medå omförrnäldafri jakt ersättesrande stadgandet om

rådande missför-slutbestämmelser, ägnade göraäro attsom
hållanden."
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I betänkandet anfördes vidare sjöfågeljakten för den egentliga kustbe-att
folkningen "såsomvärde innebärande ingalunda föraktligtettvar av
tillskott till åtminstone årstider,under vissa enformig och kanske ävenen,
knapp diet". Denna befolknings intressen beaktades och den bofasta kustbe-
folkningen därförmedgavs i jaktlagen sådan jakt efter säl ochrätt utövaatt
sjöfågel ålder.bedrivits begreppet bofastaMed den kustbe-som av
folkningen avsågs följande s. lll.grupper

falla först åsyftar"...Härunder de i vanligt tal med dennasom man
hålletbenämning, dvs. de antingen helt eller jämsides medoch ettsom

mindre jordbruk eller hantering sin vilkahavet hämta utkomst,annan ur
så undantagslöst varaktigt vid kusten eller ibosattaärogott som

skärgårdama. vidare vid fyr-den och lotsplatsema anställdasamt
ifrågavarandepersonalen. Men till angårkategori torde vad de yttre

skärgårdama jämväl hänföras de olika mindre hantverkare eller
yrkesutövare, där varaktigt bosatta kunnaochäro sägassom varasom
för sin utkomst väsentligen beroende jakt."nämndaav

fortsatta lagstiftningsarbetetI det godtogs utredningens slutsatser. I prop.
1938:46 med förslag anförs följandetill lag till jakträtt avom m.m.
departementschefen 46.s.

åi återföra å de"Genom kronans hand jakträtten havet ochöppnaatt
så sjöfågeljaktenkallade ödeskären fråga kommatorde i attman om
emå åtminstone någon mån förhållandeni förbättrade djurskydds-ur

naturvårdssynpunkt. Därigenom nämligen nöjes- ochoch berövas
motorfär-okynnesskyttar förevändning skjutvapen undermedtagaatten

fria jaktender och andra utflykter till sjöss. Vid borttagandet denav
kustbefolkningen,för bofastadock böra undantag dengörasynes man

för åtminstone nämnda jakt har betydelsevilken del platser uren
näringssynpunkt."

år åstadkomma minskningSyftet med lagändringen 1938 kraftigattvar en
svårt praktikende jagandes antal. Det visade sig dock i avgöraattav vara

fickvilka skulle räknas till den bofasta kustbefolkningen. Uttrycketsom
fråndärför betydligt avsågs början. Motvidare tolkning vadänen som

år tillståndbakgrund infördes på kronan förhärav 1951 allmänt krav attav
få jakt allmäntutöva vatten.
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I motiven till denna ändring 1951:189 framhölls begreppet demprop. att
bofasta kustbefolkningen såi praxis hade tolkats vitt därunderatt ansetts
falla någonbosatt i landskommun eller stad, vilken till delenvar som var

till ansåghavet. Departementschefen det angeläget med klararegränsar reg-
på området. ifrågavarande områden fortsättnings-ler Rätt till jakt borde

vis skärgårds- kust-endast medges tillhör den egentliga ochpersoner som
råddebefolkningen. komma till med den rättsosäkerhetFör rättaatt som

tillståndstvång.området ansågs det nödvändigt införa allmäntatt
Departementschefen anförde bl.a. följande s. 27.

utredningen därför föredragalikhet med jag det att attvaraanser
tillståndstvång företrädesrättallmänt införes och grundsatsenett att om

så för tillståndsgiv-för kustbefolkningen genomföres direktivsätt, att
ingen behöverningen utfärdas Kungl. Majzt. Därigenom vinnes attav

såsomhuruvida han jaktberättigad elleroviss, är attvara anse
såtillståndsprövningen bli enhetlig möjligt detFör skallatt som synes

förlägges länsstyrelserna..."mig lämpligast den tillatt

Kungl. Majzt anvis-enlighet med uttalandena i propositionen meddeladeI
tillståndsgivning i kungligt brevningar till ledning för länsstyrelsemas av

gjordes Kungl.Marginella ändringar anvisningarnaden 8 juni 1951. avav
efter ändringendecember 1967. Anvisningarna hadeMajzt i brev den 8av

år 1967 följande lydelse.

förallmän grund till-Beträffande rikets havskuster skall"A. som
områdenifrågavarande börståndsprövningen gälla, jaktenatt nu

åförbehållas kustbefolkningen i egentlig meningden bofasta samt att
befolknings jaktmöjligheter böra begränsasandra sidan denna änmer

önskvärd minskningnödvändigt för hindra ickeär att avsom en
beståndet sjöfågel eller säl.av

ifrågakommaerhållande jakttillstånd handTill böra i förstaav
där-bofasta skärgårds- kusttrakterna ochi ochäro sompersoner som

förmån beroende de dessajämte för sin försörjning i väsentligäro av
såsom tillstånds-böratrakter typiska inkomstkälloma. I enlighet härmed

sådana kust- ochförutom ñskarbefolkningen,berättigade ävenanses,
väsentligt till-skärgårdsbor, näring hämtavid sidan ettsom av annan

åtminstonefrån i allmänhet,till sin försörjning havet,skott samt, per-
bevakningspersonal.vid och fyrplatserna och tullverketssonalen lots-

må jakttillstånd med-förhållanden det önskvärt,Där lokala göra
yrke i och för sig kanockså derasdelas utan att ansespersoner som,

skärgårdsförhållandena, dock levasärskild anknytning till kust- ochha
fiskarbefolkningen. Jakttill-i betingelserunder stort sett somsamma
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stånd må vidare meddelas leva underattutanpersoner som,
betingelser, långvarignyssnämnda bosättning och yrkesutövninggenom

på fåttplatsen särskild anknytning till och kunskap kust- ochom
skärgårdsförhållanden.

Något förkrav sökanden skall ha behov jakten sinatt av
försörjning bör icke uppställas.

Därest praktiskt hela befolkningen viss eller vissötaget en en
må erhållaplats tillhör kretsen dem enligt förut kunnavad sagtsav som

jakttillstånd, må ålänsstyrelsen besluta, jakt allmänt ochatt vatten
måödeskär bedrivas mantalsskriven ellerär önav en var som
fråga. sådant tillkännagivandeplatsen i Meddelas beslut, skall därom

införas i länskungörelsema och i tidning inom Underrättelseorten. om
naturvårdsverk.beslutet skall sändas tillgenast statens

fråga finnes underB. I de insjöar där allmänt skall vad Avattenom
motsvarande tillämpning.ägasagts

Jakttillstånd år, må,C. bör viss tid, överstigande ochtre omavse
så område ellerfinnes lämpligt, begränsas till gälla allenast för visstatt

tillstånd jaktvårdssammanslutningvissa djurarter. meddelas, börInnan
för höras."länet

4.3 Gällande lagstiftning

4.3.1 Jakt enskilt vatten

ochFöreskrifterna fram till nuvarande jaktlaggällande det attovan var
jaktförordning trädde i kraft den januari 1988.1

markframgår fastighetsägaren har jakträtten denAv jaktlagen10 § att
följer 10 § eller ll Avhör till fastigheten inte annat aom avsom

fast-framgår mark hör till1986/87:58 71 medmotiven prop. att soms.
vattenområden har del.i vilken fastighetenigheten ävenavses

går allmäntavsnitt enskilt ochredovisas i mellanSom nästa gränsen vatten
från strandlinjen eller,strandvattenregeln 300enligt utmeter om--

går normalalängre längs den kurvan. Detför djup ärkurvan tre meters ut,
enskilteller i sjöaralltså till fastighets strand i havetgränsande äratt vatten

vatten.
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På allmänt till fastighets strand har, enligt 12 §gränsarvatten som en
jaktlagen, fastighetsägaren jakträtt från Påintill 100 strandlinjen.meter
allmänt gäller i princip inte enskild jakträtt. Genom nämndavatten
bestämmelse har gjort den jämkningen småöarvid mindre änattman

långa, så långt100 vilka ligger allmäntde direktgränsarute att motm
strandens ändock skall ha jakträtt det allmännaägarevatten, vattnet

intill från100 strandlinjen.m

för finns anför departe-Motiven särbestämmelsen i 1950:216. Därprop.
mentschefen bl.a. följande ff.. landbildning i allmänts. 13 Huruvida en

ingå vattenområdetförut fastighet, i ellertillhört skallvatten, som anses
föremålfortfarande för enskild äganderätt, skall inte enbartavgörasvara

hänsyn till landbildningens Landbildningens värde i vadmed storlek. samt
mån får betydelseden praktiskt utnyttjas bör beaktas. Därvid detäven om

därifrån. så falletvaritden hittillsvarande brukat jakt Harägaren utöva
fåenskild alltjämt föreligga och stad-torde i allmänhet äganderätt anses

då dennautsträckt jakträtt blir tillämplig landbildningen. Hargandet om
jaktändamål fulltdetdäremot hittills inte utnyttjats för synes varaens

i jakträttsavseende behandlasmotiverat den sättävenatt somsamma
medgevattenområdet. sådant fall torde följaktligen anledning saknasI att

på därintill.enskild jakträtt sig själva holmen eller skäret vattnetvare

4.3.2 Jakt allmänt vatten m.m.

framgår liksomandra stycket jaktlagen allmäntAv 12 § att vatten
fårnågot jakt bedrivasinte hör till hemman,holmar, klippor och skär, som

tillstånd. regeringen eller efterparagrafen bemyndigasendast efter särskilt I
beslut i det särskildaregeringens bestämmande länsstyrelsen att genom

tillstånd sådan Regeringenföreskrifter till jakt.fallet eller meddelagenom
sådantmeddelarhar jaktförordningen bestämt länsstyrelseni 47 § att

fastighets-tillstånd. Tillståndsgivningen omfattar allmäntinte vatten som
på första stycket jaktlagen.har jakträtt enligt 12 §ägare

jaktförordningen,tillståndsgivningen andra stycketVid bör, enligt 47 §
ochskärgården eller vid kustenföreträde bofasta iärges personer som

naturför-ochjakt goda kunskaper djurlivethar erfarenhet och omsom av
framgår till-områden. förordninghållandena dessa 48 §i Av attsamma



135påJakt allmänSOU 1997:91 vatten

Tillståndetår.överstigerinteviss tidståndet till jakt bör tresomenavse
avgiftEnområde vissa djurarter.ellerfår till visstbegränsas tasatt avse

dag 875 kr.Avgiften itillståndsansökan.prövning ärförut av

gällde förföreskrifterredovisat dehar utredningenI avsnitt 4.2 som
jaktlagstiftning tillkom.nuvarandetillståndsprövning innanlänsstyrelsernas

fråga dels förjakttillstånd ikommaskulledessa anvisningarEnligt per-
fördessutomskärgårds- kusttrakterna ochochbofasta i somsoner som var

typiska inkomst-trakterför dessaberoende deförsörjningsin avvar
betingelserunder ileverdelskällorna, stort sett somsammapersoner som

särskildhaför sig kanderas yrke i ochfiskarbefolkningen attutan anses
anvis-Beträffande dessaskärgårdsförhållandena.anknytning till kust- och

ochViltbetänkandetviltvårdsberedningen, iochkonstaterade Jakt-ningar
fram-besvärsärendenpraxis idet regeringens1983:21,jakt SOU att av

upprätthöllsskärgårdenbosättning iföreskriftemas krav attgick menatt
vissaelleryrkesverksamhetvissfrån föreskriftemas kravgjordesavsteg

följandeanfördeviltvårdsberedningenJakt- ochlevnadsbetingelser. som
304 f..föreskrifterna s.för ändringskäl av

jaktupplåtelseförbehålla ordningenden nuvarande"Skall avman
upplåtelsebestäm-uppfattningenberedningendelarallmänt attvatten

ochpraxisframgår regeringensbör Sommelsema över. somavses
längreintefinns detärendenaöverlämnadeockså anförts yttrande i dei

fästatillståndsprövningenvidutsträckning tidigareskäl iatt somsamma
tillståndsgivningenframtidayrkesutövning. Vid denvikt vid sökandens

ochskärgårdenbofasta iföreträde ärbör i stället somges personer
skärgårdensgoda kunskaperjakt ocherfarenheterhar omavsom

naturförhållanden."djurliv och

följ-statsrådetföredragandeanfördejaktlag,1986/87:58I m.m.omprop.
ande.

detnämligenför fram,beredningen attuppfattningdelar den"Jag som
utsträckningifinns anledningtillståndsprövningen intevid att samma
fördelningenVidyrkesutövning.vid sökandensfästa vikttidigaresom

ibofastatillstånd stället företräde ärbör i sompersonergesav
godaochjakthar erfarenhetochskärgården vid kusteneller avsom

områden."naturförhållandena i dessaochdjurlivetkunskaper om
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jaktförordningenAv 47 § framgår sålunda länsstyrelsen tillstånds-vidatt
givningen bör företräde de omfattas beskrivningenge personer som av
i lagtexten. Lagtextens ordalydelse innebär dock inte andraatt persongrup-

från erhållauteslutna tillstånd. I de fall det inte föreliggerär skälatt attper
jakt allmänt dåoch antalet denvägra vatten, personer ur grupp som

enligt lagtexten skall ha företräde till jakt inte så det dennaär stor att av
anledning finns skäl företräde enbart denna inteatt ge grupp, ger

någralagtexten skäl till tillstånd för utanför denvägraatt personer grupp
prioriteras i lagtexten.som

Tillstånd till jakt allmänt således företrädesvisbörvatten m.m. ges
bofasta i skärgården eller vid kusten och harärpersoner som som er-

farenhet jakt naturförhållandenaoch goda kunskaper djurlivet ochav om
i dessa områden. bofast frågaAtt torde innebära i skallattvara personen

folkbokförd fastighet skärgårdeni eller vid kusten. Folkbok-vara
föringsbegreppet definieras folkbokföringslagen skärgårdi 1991 :48 Medl .

eller har fast bosatt befolkning saknar fast landför-ö öaravses som men
bindelse. skärgårdsbegreppetI inkluderas friliggande Gotlands länöar utom
SOU 1996:153 12. Med kust torde den landskapszon där lands. avses

hav eller insjöar.möter större

Utöver bosättningskravet bör tillståndshavare erfarenhetha jakt ochen av
goda kunskaper djurlivet naturförhållandena områden.och i aktuellaom

4.3.3 Allmänt och enskiltvatten vatten

kap. framgårAv 1 1 § jordabalken fast egendom jord och dennaäratt att
indelad fastigheter. beståri Med jord jordytan antingen denär menas av

berg, lera eller och jordytan mark ellerutgörs äroavsett torrgrus om av
alltsåtäckt Marken kan helt eller delvis täcktvatten. vatten.av vara av

Med fastigheter områden jordytan,särskilda, juridiskt avskildamenas av
med tillhörande under och jordytan Peter Westerling,överutrymme

till jordabalken jordabalkenKommentar 1-5 48 ff.. I l kap. 5 och 6 §§s.
finns, de allmänna gränsbestämmelserna i 3 och §§, särskilda be-4utöver

vattenområde. framgårstämmelser fastighets i Som uteslutnings-gränsom
vis kap. jordabalken stadgandena endast i enskiltl 2 § gränsav avser
vatten.
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framgårkap. 2 § jordabalken det finns särskilda bestämmelser be-Av l att
träffande vattenområde fastighets sådant område.allmänt och Degräns mot

fastighetsinnebär till allmänt inte regleras i jordabalken.gränsatt vatten
vattenområdeFastighets allmänt bestäms i lagen 1950:595gräns mot om

vattenområde.allmänt I 1-4 §§ denna lag reglerasgräns gränsenmot mot
vattenområde i havet. Bestämmelserna i 5,6 och 8 §§ lagallmänt samma

vattenområdeallmänt i vissa insjöar.reglerar gränsen mot

vattenområde därnämnda lag i havet allmänt allmänt vatten,Enligt l § är
ingår i fastigheterna enskilt Bedömningen vaddet vatten. avsessom

från vattenområdentill skillnad övrigamed havet saltsjön sötvatten,

Bedömningen underlättasinlandsvatten torde i regel vidare klart.utanvara
vattenstånd vissa falllagen i 8 § efter vilket skall räkna. Iatt anger manav

naturförhållandena någon särskilt vidanledning till tvekan,kan dock ge
flodmynningar. princip torde ha söka ledningI vattnetatt upp-man av var

övergår till bliframflytande vattendrag ochhör ha karaktären attatt enav
står ivid högvatteninbuktning i kusten. En vattensamling, endastsom

ochCarl Rombergförbindelse med havet, räkna inlandsvatten.är att som
Thulin, 42 f..Gösta Fiskelag och vattengräns s.

framgårvattenområdeallmäntstadgandet i l § lagenAv gräns attmotom
Åingå innebär reglernafastigheterna. andra sidanallmänt inte kan ivatten

ingår sådant därmed skalli fastigheterna ochallt enskilt att vattenatt vatten
Landbildning, belägen i det allmännai fastighetsregistret. vattnet,upptas

ingåockså i detkanfastighet eller del fastighet,kan utgöra av men
43.allmänna a.a.vattnet s.

huvudreglervattenområde enligtbestämsGränsen allmänt tremot som
vattenområde. Till fastigheternaallmäntfinns i 2 lagen§ gräns motom

enklavvatt-strandvatten,korta benämningar kan kallahänförs vad medman
Reglerna täckerSådant enskiltoch kilometervatten. är vatten.vattenen

område tillvisstför hänförainnebärdelvis varandra. Det att ettatt man
åberopa reglerna.ofta kanfastigheterna änmer en av

inomhänförs alltfastigheternatillStrandvattenregeln säger vattenatt
delängdfrån från minst 100fastlandet eller ävensom,300 ö mavm

gårdjupför högstden stranden följande kurvanställen där tre meters
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längre allt inom denna djupkurva. Regeln innebär alltut, vatten att vatten
fråninom 300 stranden räknas då frånenskilt. bortserMan land-m som

bildningar under 100 längd fågel-a.a. 44. Längden räknas i linje,rätm s.
frånmellan de varandra avlägsnavägen, punkterna ön,mest oavsett om

denna linje gårsina ställen inträngande Enskiltöver vattenytor. vatten
sålundaskall inte frånräknas landbildning så liten den kan inskrivasatten

i cirkel med mindre diameter 100 Ett sammanhängandeän övervatt-en m.
vid medelvattenstånd håller i100 längd, räknas i lag-öensrev, som m som

mening 1950:60prop. 41.ens s.

En gränsdragning enbart med stöd strandvattenregeln skulle ibland ledaav
fråntill praktisk synpunkt mindre Påönskvärda konsekvenser. sina ställen

uppstå frånskulle isolerade frivatten, vilka helt komsmärre avstängasatt
havet grund strandvattenregeln enskiltöppna utgörvattenav som av

såEnligt hänförsden kallade enklavregeln allt harvatten. vatten som
förbindelse med havet endast allmänt till angränsandeöppna över vatten

skärgårdfastigheter. Enklavregeln innebär vid kuster med de inre slutnaatt
såfjärdarna i sin helhet blir enskilt mynningarna havet ärmotvatten om

trånga fråningen förbindelse bredare 600 Vid Bohusläns kustär änatt m.
och Gullmarsfjorden Hakefjorden inte enklavre-med till och med gäller

får frångeln. I praktiken den betydelse vid och sydkusten norskaväst-
till Listershuvud i de nämnda bohuslänska fjordarnagränsen utom samt- -

Öland, Östersjönfriliggande i Carl Rombergvid Gotland och andra öar
Thulin, Fiskelag f..och Gösta och 47vattengräns s.

lagen allmänt finns kilømeterregeln. Av bestäm-I 3 § gräns mot vattenom
frånframgårmelsen vid rikets och södra kusteröstra gränsen motatt

fastigheterna tillika alltFinland till Listershuvud i Blekinge hänförs till

vadväl har förbindelse med havetöppna änvatten, som annan som
framgår kilometer räknatenklavregeln, breddstörre änav men av en
från fastlandet från minst etthundra längd. Bestämmel-eller ö metersen av

Öland vid andragäller dock inte vid Gotland eller eller öar, Ivattensen
imedfrån fastlandet helt skiljs har förbindelsevilka öppnavattenav som

angivitskilometer räknathavet bredd sättstörre än samma somav en
föregåendei mening.
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sin helhet enskilda, till vilkaKilometerregeln innebär de i äratt vatten man
så trånga,frånkomma in havetkan öppna vatten attutan att passera

uppgårfrån tillstrandlinje till strandlinjebredden räknat än enmer--
längd.till under 100kilometer. Vid mätningen skall inte hänsyn öartas m

slutnahar velat vinna de inre,Med kilometerregeln vatten-att meraman
områdena förbehållas strandägarna, medan deskall öppna vatten-yttre mer

49.stå havet, blir allmänt a.a.områdena, vilka i förbindelse med vatten s.

ytterligarefinns kartornämnda bok, Fiskelag ochI vattengräns, somovan
och kilometerregeln.strandvattenregeln, enklavregelnförklarar

l vattenområde harallmänti § lagenl Genom stadgandet 4 gräns motom1
l enskilthänförts tilllagbestämmelsevattenområden direktvissa genom en

ochvattenområden Norrbottens läniParagrafen omfattar vissavatten.
påkallad modifika-förhållandenefterStadgandet lokalalän.Kalmar är en

kustläni dessainnebär det enskildakilometerregeln. Dention vattnetattav
härmotiverats detoch harförhållande till kilometerregelniutvidgas attav

småbruten.grund ochskärgård särprägladfrågaär typ,avom en

framgårvattenområde iallmänt5 § lagenAv gräns att annatmotom
i Vänern, Vättern,endastvattenområde finns allmänthavetän vatten

1-3 §§vad iAngående dessa sjöariJämtland.och Storsjön ägerHjälmaren
motsvarande tillämpning.stadgatär

alltså inteenskildanår fastigheternas översjöarnaI de nämnda utvatten
mellanAvgränsningendelarna allmäntsjöarna dehela äröppna vatten.utan

motsvarandesker efterdet enskildadet allmänna och vattnet somnormer
fiske-vattenområdes hänförande till enskiltdåfallostkusten. devid I ett

förbindelse med "öppnadessberoende breddengjortsharvatten av
insjö i ställetdå gällerkilometerregeln, har detenligthavet" att taenman,

huvuddel SOUvattenområdets med sjönsförbindelsetill öppnahänsyn

1947:38 172.s.

vattenområden direkt lag-har vissaliksom i havet,insjöama,I engenom
6 § lagenhänförts till enskilt Av gränsbestämmelse motvatten. om

sydvästraframgår omfattar delarvattenområde regelnallmänt att av
strikt tillämpningberorStorsjön. Särreglemaoch södraHjälmaren att en
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de för ostkusten gällande reglerna skulle medföra mindre önskvärdaav
resultat enstaka ställen.

I § lagen7 allmänt vattenområdegräns regleras gränsdragningenmotom
vid mindre längd 100öar andra alltid heltän enskiltöarav m; omges av

sådanOm liten ligger så långt någoni havet eller iövatten. uten av
frivattensjöarna, den helt eller delvis till allmäntgränsaratt vatten, anses
frivattengränsen följa strandlinjen. Lagen allmäntgräns mot vattenom-om
råde reglera äganderätten framgår.till själva Indirektön.att attavser
friliggande småöar kan föremål för enskild äganderätt deäven ärvara om

Ålånga.mindre 100 småöar så småandra sidan kanän deattm vara anses
följa vattenområdet alltså,och de belägna inom allmäntär vattenom-om
råde, ingåinte fastigheti Carl Romberg och Gösta Thulin, Fiskelag och

61.vattengräns s.

lagstiftningsarbetet anfördeI lagberedningen följande rättsläget detnär lom
gäller äganderätten till nämnda småöar 1950:59 30 ff..prop. s. l

"...Någon storleksgräns för dessa holmar och skär kan dock angivas
i fålag, avgörandet torde bero prövningen varje särskilt fall,iutan

fårvarvid beaktas icke blott storleken värdet holmarnaävenutan av
månoch skären och i vad de praktiskt utnyttjas.

enlighet med det anförda rättslägetI lärer efter genomförande denav
föreslagna lagstiftningen Sådanbliva följande. eller holme,ö ärsom
belägen inom enskilt enligt gällande inom allmänträttvatten nu men

enligt den lagstiftningen, tillhör fortfarande den kan visavatten nya som
han hade äganderätt därtill vid ikraftträdande..."lagensatt

lagen vattenområdel 8 § allmänt efter vilketgräns mot vatten-om anges
stånd strandlinjer och vattendjup skall bestämmas.

4.3.4 Jägarexamen
ii

Sedan skall gången tillstånd1985 den för första vill ha inneha jakt-attsom
itillståndeller vill ha inneha jaktvapen han elleränatt typvapen av annan

hon innehar Sådantredan avlägga teoretiskt och praktisktett prov. prov,
kallat jägarexamen, får givetvis avläggas Med stödäven av annan. av

kap. 2 vapenlagen l996:67 vapenförordningenll § och 2 kap. 4 §
Naturvårdsverketl996:70 har utfärdat kungörelse SNFS 1985:2,en
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NV:21 med föreskrifter jägarexamen. Syftet med skallprovet attom vara
skapa grundläggande kunskap hos varje jägare eller innehavareen av

såjaktvapen jakten blir ekologiskt anpassad och hänsynstörreatt attmer
sådanvisas viltet. ocksåEn kunskap bör leda till jakten bättreatt anpassas

till samhällets krav och förutsättningar och motivation skapas förstörreatt
vidareutbildning prop. 1977/78:141 5.s.

bestårEn fullständig jägarexamen praktiska två teoretiskaochtreav prov
De teoretiska grundprov och högviltprov de praktiskaär samtprov. proven

hagelvapenprov, grundprov/kulvapen och högviltprov/kulvapen. Iproven
får såsomgrundprovets teoretiska del visa färdigheter i ämnenprovtagaren,

artkännedom, jaktlagstiftning, jaktetik, ekologi, och djurensnaturens ut-
viltvårdveckling, och jaktmetoder.

genomgått fådessa ansöka innehaJägare berättigadär attatt omsom prov
jaktvapen. finns, förutom den restriktion gäller allmäntDet vattensom

erfarenheter för jagai 47 inga ytterligare krav kunskaper eller att vare
sig land eller vatten.

sjöfåglarjaktformer för boken4.4 Kort ur Attom

jaga Karl Henningav

Simänder4.4.1

bläsand, kricka,simänder räknas gräsand, snatterand, stjärtand,Till gruppen
olikaårta vanligaste simanden och jagasoch skedand. Gräsanden denär

sätt.

Sträckenjaktforrn vanligast och effektiv sträckjakten.Den är ärmestsom
åter övernattningsställena, oftast itill matplatserna ochsker mot en vege-

kvällen. Man bör itationsrik sjö eller havsvik. Sträcket livligastär
låtafoderflotte. börinte skjuta vid iordningställd Därprincip manen

då vinden.lyfteränderna fälla för sedan skrämma dem. De motatt upp
håll. iordningställdaförhållsskyttar, då får goda Vid deplacerarMan som

fördel dvs.foderplatserna kan med använda vettar, naturtrogetman
jaktentillverkade föreställande den eller de arterattrapper avser, som
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såplaceras med näbben riktad land och med avstånd,rättmot stora att
flockarna kan fälla mellan dem. åtta vidMellan och lagomärvettarsex
gräsandsjakt. Som regel bör inte jaga vid foderplatser, andjaktvidman men

effektivtdet inte jagar för ofta. Vettjakten med fördelkanär om man
kombineras med lockpipa.

fågeln förhållsskyttar,Klappjakt, dvs. skräms flyga utställda äratt att mot
frånsällsynt. Nuvarande jakttider infaller ofta försvunnitänderna harnär

häckningsplatsema.

flesta skjuts smygande,De änderna med all säkerhet den ensammeav
våra början,jägaren stränder, s.k. smygjakt. Särskilt under säsongensrunt

då såinte effektiv jakt.ungänderna lätta vingen, dettaär är en

Dykänder4.4.2

alfågel,vårt knipa ochdykänder jagas i land ejder,De svärta,ärmestsom
hit.bergand, brunand, sjöorre vigg m.fl. räknasochävenmen

skärgårdama placerasutlagdaJakten bedrivs i med hjälp vettar, somav
fåglarna vill fälla vinden.skjutkobbe, detta därförläsidan motattav en

från skydd byggtskjutskår, dvs.Jakten sker oftast s.k. sten,ett aven
så lågtSkåren skall byggasmaterial platsen.drivved eller annat som
himlentydlig siluettså inte avtecknar förmöjligt övermotatt man en

rörelsefrihet skåren,ikobbens Skyddet skall inte ha tak. Det krävs storyta.
till för inväntarskjuter. Man kryper dess det dags skott ochnär ärman ner

mångainflygningen absolut stilla. olikaVettama bör och arter.vara av
någonAlfågelvettar land påläggs vid skrakvettar nära vattengruntgrynna,

något normaltdjupare skall läggasoch ejdervettar Allavatten. vettar
fågelskotthåll, från skårencirka 30 bör undvika skjutaManmeter. att
bästaeftersom de simmar lågt liten träffyta. Desimmar och visarsom

fågelnfår bromsar fälla.skotten förnär attman upp

från båtkan jaga olika med eller HarMan även sätt utan vettar. man
Båtenfåglarna brukar förbi.placerar dessa där draattvettar vetman man

sträckersjöfågelnkamouflerar Vid kuster kobbar och skär därutanman.
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kan speciellt i Kalmarsund, ofta flertal båtar liggerettman, se som
linje.

4.5 tillståndsgivningLänsstyrelsemas

framgårSom förekommer det allmänt utmed landets kuster ochvattenå ovan
i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Utredningen
har undersökt hur länsstyrelserna har tillämpat tillståndsreglerna och i

omfattningvilken jakt förekommer allmänt tillstånds-där jakt ärvatten
Undersökningenpliktig. redovisas nedan. befolkningDen närmastsom

berörs jakten bofasta skärgårdsbefolkningen.den anslutning tillIärav
undersökningsresultatet redovisar utredningen därför bofastaantalet i

skärgårdsområden.aktuella

tvålandets 24 län det endast län, Dalarnas och Kronobergs län,Av är som
Övrigainte har allmänt inom länet. 22 län har till utredningen redo-vatten

föreskriftervisat de och de beslut meddelats med stöd 12 §som av
jaktlagen och jaktförordningen.47 §

4.5.1 Insjöar

ÖnÖbefolkningen påi i Jämtlands län bor främst Norderö.Storsjön som
Östersundsinom årsskiftet befolkningligger kommun hade vid 1993/94 en

invånare. län inte meddelatknappt 140 Länsstyrelsen i Jämtlands har

något tillstånd på i Storsjön.generellt eller enskilt till jakt allmänt vatten

Örebropå ochdet gäller finns det befolkning Vinön i länNär Hjälmaren
på Västmanlands slutet 1993 bodde det knappt 140Valen i län. I av

finnsVinön och tjugotal Valen. bosattaEttett par personerpersoner
Södermanlands län hari Södermanlands län. Länsstyrelsen ibelägnaöar

tillstånd till jakt allmänt Länsstyrelserna imeddelat enskilt vatten.ett
Örebro något tillstånd. GenerellaVästmanlands har inte meddelatoch län

tillstånd förekommer inte i länen.

endast bofasti Jönköpings län finnsde liggerI delar Vätternav som
Enligt folk-på knappt 800öbefolkning Visingsö. Där bor personer.
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bokföringsuppgifter fanns pådet i slutet 1993 fyra bosatta öarav personer
Örebro Östergötlandsi län respektive län.bosatt iöaren person

Örebro, Östergötlands,Länsstyrelserna i Jönköpings län haroch Skaraborgs
något tillståndinte meddelat generellt eller enskilt till jakt allmänt vatten

i Vättern.

skärgårdarvattenvidder med skogklädda ochochVänerns öarstora
och skär naturmiljö intryckkalsopade kobbar intressantutgör geren som

skär,kust och hav. Totalt finns omkring 22 000 holmar ochöar, täm-av
ÖbefolkningenVärmlandssjön.ligen jämt fördelade mellan Dalbosjön och

åruppgick i slutet 1993 tilli Skaraborgs län bor i Vänernöar avsom
Öbefolkningen i590 Huvuddelen öborna bor Torsö.personer. av

inom Lurötill antalet och finns blandVärmlands län litenär annat
årsskiftetvid 1993/94skärgård. folkbokförda öbefolkning uppgickLänets

Älvsborgs län inteoch harLänsstyrelserna i Skaraborgstill 35 personer.
allmänt inågot tillstånd till jaktgenerellt eller enskiltmeddelat vatten

tvåvardera avslagitBåda uppgivit delänsstyrelserna har dockVänern. att
Värmland har meddelattillståndsansökningar sådan Länsstyrelsen ijakt.om
till jakt skarv undertillstånd. Tillståndet sökandenenskilt rättett gav

gällande eftersomTillståndet praktiken inteordinarie jakttid. torde i vara
generellt tillståndtillåten. Något harinteallmän jakt skarv ärnumera

inte meddelats.

4.5.2 Hav

frånlångafågelvägen mil Norrbottenskusten sträcker15 sig gränsenDen
mynningtill Tomeälvens vid finskaVästerbotten i söder gränsen.mot upp

strandlängdsammanlagdSkärgården omfattar cirka 500 medl öar aven
låga Avskärgård skogkläddaför sinamil. Norrbottens känd öar.200 är

skogsmark. Detha28 000totala areal 30 000 ha räknasöarnas som
Långönåretruntboende på Hindersön, Junkön,medfast bebyggelsefinns

Öarna Norrbottenkustensboende.sammanlagt cirka 60haroch Sandön.
mil strand.130vikar och halvöar rymmer

på tvåupplåts jaktlänfrån Länsstyrelsen i NorrbottensuppgiftEnligt
10kronoholmar i Kalix kommun,Haparanda kommun, 14kronoholmar i

Piteå kommun.kronoholmar iLuleå fyrai kommunkronoholmar samt
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Något tillståndgenerellt till jakt har inte meddelats. Det finns emellertid 77
tillståndenskilda berättigar till jakt olika Tillståndenkronoholmar.som

berättigar till småviltjakt eller flera kronoholmar. Två haren personer
jaga samtliga holmar och irätt samtliga kommuner. övrigtI till-att ger

stånden till jakt fem kronoholmar.rätt mestsom

Västerbottens kust omfattar södra delen Bottenviken, hela Norraav
ÅretruntboendeKvarken och delen Bottenhavet. finns fyra öarnorra av

fast landförbindelse. Vid utgången år 1993 130 folk-utan av var personer
bokförda på länets öar.

Länsstyrelsen i någraVästerbottens län har inte meddelat före-generella
skrifter beträffande jakt allmänt tillståndDäremot har enskildavatten.
meddelats under de fyra åren. För närvarande finns tolv giltigasenaste
tillstånd fågel.till jakt någonDe flesta hela länets kust medan haravser
tillstånd för begränsad del kuststräckan.en av

Länsstyrelsen har haft tillståndsgivningmycket liberal under tre-en en
årsperiod. Tillståndsgivningen kopplinghar varit mycket ochgenerös utan
till sökandens lokala anknytning. period har utvärderats läns-Denna nu av

nedan.styrelsen och redovisas

kust. DetSveriges högstaVästernorrlands fjordkust eller Höga Kusten är
höga kust-går med 200-300landskapet här i havetstorkuperade meterut

tvåfinns medVästernorrlandtämligen öfattig. IKuststräckan öarberg. är
öbefolkningenTotalt uppgickinvånare, och Ulvön.antal Hemsöstörreett

årsskiftet 1993/94 till 230i länet vid personer.

föreskrifternågrameddelathar intei Västernorrlands länLänsstyrelsen
hari länet. Däremottillstånd allmäntgenerellt till jakt vattensom ger

tillstånd.giltiganärvarande finns 14tillstånd meddelats. Förenskilda
Tillståndenkuststräckan i länet.Tillstånden begränsade till viss delär av

sjöfågel småvilt.jakt och annatavser

ochkulligblirSöder Höga i Gävleborgs länKusten terrängen motom
oregelbundnaövrigt mycketsöder allt flackare och bredare. den iLängs

skärgårdsområden, domineradekusten i Gästrikland finns rad smärre aven
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bofasta länetstjugotalholmar och skär. Endastmängd ärett personeren
skärgårdsöar.

utfärdad juni 1994den llän har i kungörelsei GävleborgsLänsstyrelsen
tillstånd.följandemeddelat

län allmäntGävleborgssjöfågel vid kusten iefter"Jakt vatten
strandenstillkommer ävensomannorstädes där jakträtten ägare,än

får fr.o.m. dentill visst hemmaninte höroch skärholmar, klippor som
bofasta kustbe-denbedrivasjuni 1997den 30juli 1994l t.o.m. av

folkningen.
fiskarbefolkningenförutomkustbefolkningen räknas,bofastaTill den
kustbevakningensoch fyrplatsemavid lots-och personalen samt

näringskärgårdsbor, vid sidansådana ochpersonal, kust- annanavsom
från havet."försörjningtillskott till sinväsentligthämtar ett

jakt efterTillståndettillstånd till jakt.enskiltfinnsDärutöver avserett
i länet.sjöfågel och mink öartre

berggrundenhorisontellaflacka,uppländskadenlän bildarI Uppsala
Öbefolkningen Uppsala länihavskustenvidsödra kust.Bottenhavets

till 870årsskiftet 1993/94uppgick vid personer.

tillstånd. FörpersonligaendastutfärdarUppsala läniLänsstyrelsen
sjöfågeleftertillstånd jakttilltvå gällandefinns i länetnärvarande

kuststräckan.delvisstill jaktberättigarTillståndenallmänt avvatten.

skärgårdenomfattandegeografisktskärgård denlänsStockholms är mest
Arholma ibegränsasskärgård brukarStockholmslandet. norri avanses

omfattarSkärgården150 km.cirkasträckasöder,iLandsortoch en
skär-Stockholmsboende ifastAntaletoch skär.kobbar00030cirka öar,

10 000drygti dagberäknasgård personer.vara

tillstånd tillföreskriftermeddelatlän harStockholmsiLänsstyrelsen om
harFöreskrifterna1997.åren 1996 ochförallmäntjakt vatten m.m.

lydelse.följande
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Inom Stockholms fårlän under 1997 och folkbokfördärvar en som
på saknar fast bro- eller tunnelförbindelse med fastlandet,som utan
särskilt tillstånd bedriva jakt efter sjöfågel allmänt vatten samt
holmar, klippor och skär inte hör någottill hemman. Tillståndetsom
gäller dock inte den folkbokförd Rindö eller Skarpöär iöarnasom
Vaxholms kommun.

Därutöver finns tillstånd.22 enskilda Länsstyrelsens praxis attsynes vara
endast bevilja personligt tillstånd i hemkommunen. Enskilda harpersoner

tillstånddock meddelats till jakt allmänt tvåinom ellervatten tre
kommuner.

Skärgården längs havskusten i någraSödermanlands län omfattar öar,tusen
Östersjön.kobbar och skär. Endast trettiotal invånare i länet bor iöarett

Länsstyrelsen i Södermanlands någotlän har inte meddelat generellt
tillstånd till jakt allmänt Länsstyrelsen har dock i det enskildavatten.
fallet meddelat 21 tillstånd sjöfågeljakttill allmänt vatten.personer
Länsstyrelsen den hittills har varit restriktiv vid meddelandetattuppger av

tillståndaktuella och haft kravet skärgårdenvederbörande bosatt iäratt
eller vid kusten och har yrkesmässig anknytning till skärgården.

ÖstergötlandsiKusten domineras långsmalalän vikar och sund. Denav
skärgårdenvidaste finns i Sankt Anna och i Gryt, präglas storsom av
pårikedom holmar, kobbar långoch skär. Kuststräckan cirka 6,5 milär

skärgårdenoch på sitt bredaste ställe i Sankt Anna cirka 2,5 mil bred.är
Totalt drygt 300 åretruntboende broförbindelse.är 145öar utanpersoner

bor i St församling församling.Anna och knappt 100 i Grytspersoner

ÖstergötlandsLänsstyrelsen i något tillståndlän har inte meddelat generellt

till jakt allmänt dock beviljat 159Länsstyrelsen harvatten m.m.
enskilda tillstånd sådan tillståndtill regeljakt. Ett berättigarpersoner som
till jakt inom tvåeller kommuner samtliga fall, jaktoch i ett,utomen avser

sjöfågel.efter
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åtskilligaGotlands län har egenskaper mångamed andra öar,gemensamt
liten och Påisolerad arbetsmarknad. Gotland bor drygt 58 000t.ex.som en

invånare.

i Gotlands något tillståndLänsstyrelsen län har inte meddelat generellt till

tillståndjakt allmänt Däremot har länsstyrelsen meddelat tillvatten.
tillstånd påenskilda För närvarande finns fem gällande till jaktpersoner.

Tillstånden sjöfågel.inte enbart Under deallmänt vatten. tre senasteavser
tillståndåren har ingen ansökan till jakt allmänt avslagits.vattenom

urbergsskärgårdEmåns därLandskapet utlopp i Kalmar län s.k.ärnorr om
går ofta kobbarna har iurberget regel i dagen. De höga och brantasom

finnsregel torftig vegetation eller helt kala. Söder härom s.k. moränskär-är
lågläntgård med flack och berggrund. finns riklig vegetation. DrygtHär en

åretruntboende bor fast landförbindelse.300 öar utan

har juli 1996 föreskrivit ochLänsstyrelsen i Kalmar län i att var en som
får jakt efteri beslutet uppräknade församlingar bedrivafolkbokfördär

kustförsamlingar,sjöfågel. beslutetförsamlingar omfattasDe ärsom av
Östersjön. Beslut i detmed Kalmarsund ellerförsamlingardvs. gräns mot

ochfolkbokförda i Kalmar länfallet medgesenskilda ärpersoner som
Tillstånden utmed Kalmar länsfrån jaktbofasta högst 12 km kusten. avser

år. meddelade omkring 200för tid högst Länsstyrelsenkust och treaven
tillståndtillstånd då infördes för vissaföre juli 1996 generelltpersonliga

bofasta.grupper av

skärgård ochSkärgården Sveriges sydligastei Blekinge län ärstörreär av
påurbergskaraktär. Totalt bor det cirka 750flack och grund öarpersoner

finnsbefolkningen, 535fast landförbindelse. Merpartenutan personer,av
utanför Karlskrona.Aspö

föreskrifter beslutat allaBlekinge län harLänsstyrelsen i äratt somgenom
allmäntbedriva jaktinom länetfolkbokförda inom länet äger rätt att

någottill hemman.klippor skär inte hörholmar, ochvatten samt som
juni 1993.år sedan Före-förlängning 1995, gälltFöreskrifterna har, med

sjöfågel.begränsade tillskrifterna inteär
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Kristianstads län hade ingen öbefolkning årsskiftetvid 1993/94.

Länsstyrelsen i Kristianstads län har inte någotmeddelat tillståndgenerellt
till påjakt allmänt Däremot finns tillståndelva enskilda idka jaktvatten. att
efter sjöfågel allmänt Tillstånden gäller hela länet.vatten.

"Skärgården" i Malmöhus län omfattar nämligen Ven. Dess störstaen
längd cirka 4,5 km och bredden Påär cirka 2,7 km. Ven bor drygt 360

personer.

Länsstyrelsen i Malmöhus län har inte någrameddelat föreskrifter med stöd
12 jaktlagen§ och § jaktförordningen.47 nämnda förordning fram-Avav

går företräde bör vissa Sådant företräde har dock inteatt ges personer.
varit iaktuellt Malmöhus län då fåtalendast ansökningar kommit in.ett
Tillstånd har meddelats alla sökande personliga skäl bedömtssom av

olämpliga. För närvarande finns tio tillståndgällande till jakt efter sjö-som
fågel.

I Hallands finns skärgårdlän endast Varberg. Den halländskanorr om
kusten frånpräglas Varberg och ned Falkenberg flacka strandängarmot av
och och sandstränder. Därefter vidtar söder sandstränder i alltmorän- mot

bågar urbergsåsamasmellan stadigvarande bofastklippuddar.större
befolkning finns i dag tvåendast inom Nidingens mednaturreservat vuxna
personer.

Något tillståndgenerellt till jakt allmänt har inte meddelatsvatten m.m.
länsstyrelsen i Hallands län. Däremot har länsstyrelsen meddelatav en-

tillstånd. tillståndskilda fannsI november 1996 43 gällande till jakt all-
Tillstånden gäller jakt inom hela länet och inte begränsademänt ärvatten.

sjöfågel.till

Göteborgs fransoch Bohus läns kust har längs hela sin längd starkten av
ytterskärgård från iexponerad Onsala i söder till norska gränsen norr.

Skärgården, omfattar blir i den centralacirka 7 500 och skär,öarsom
delen bredare fjordarna och Tjörnomsluter Orust samtgenom genomsom

Åbyfjorden långtGullmarn och vilka in i landet. Göteborg ochskjuter Av
femton finns bofastBohus läns kommuner tolv kustkommuner. Detär
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befolkning 66 har den överlägset öbefolkningen iLänetöar. största
Öckeröhelårsboende årsskiftet 1993/94 enbartlandet med 19 500 varav

invånare från Gotland unikt i landet vadkommun har 11 500 bortsett-
fast landförbindelse.gäller antalet boende utan

meddelat följande föreskrifter.Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har

och Bohus län allmänt"Länsstyrelsen beslutar...att jakt i Göteborg
fårnågotinte tillhör hemmanholmar, klippor och skärvatten samt som

någon angivna för-nedanmantalsskriven inombedrivas avenvarav
E6.riksvägförsamlingar belägnasamlingar eller delar väster omav

inom Askims,vidare bosattaLänsstyrelsen beslutar att personer
Älvsborgs församlingar i Göteborgs kommunochTorslanda, Tynnereds

ochanställda vid tullyrkesfiskare, lotsar,sitt yrke t.ex.genomsom
omfattas länsstyrelsensanknytning till havet skallkustbevakning har av

tillstånd på allmänt vatten."föreskrifter till jaktom

Tillståndentillstånd till jakt allmäntfinns enskilda14Därutöver vatten.
klövvilt.Tillstånden omfattar inte jaktför jakt inom hela länet.gäller

länsstyrelsergjordaUtvärderingar4.6 av

i länLänsstyrelsen Västerbottens4.6.1

frånår, tillståndsgivningenharförsöksperiod, omfattandeUnder treen
sökandenskoppling tillsida varit mycket ochlänsstyrelsens generös utan

haftsig till deLänsstyrelsen har därefteranknytning.lokala vänt som
fåför1992-1994jakttillstånd underallmänt säsongerna attvatten

Även ochjägarorganisationerna, polisenerfarenheter.ochsynpunkter
bakgrundtillfälle sig. Motornitologiska föreningen har lämnats att yttra av

följande bedömning.länsstyrelsen i juni 1995utvärderingdenna gör

kringerfarenhetervarit positiva"Länsstyrelsen finner detatt mest
andraoch erbjuderjaktformen speciellupplåtelserna. aktuellaDen är

har varitEfterfrågan aktuella jakttypensvårigheter jakt. denövrigän
nyttjatfåtal entusiasterpå härav.liten, sannolikt grund Detrelativt som

allmännajagatillstånd möjlighetenbetonar dock värdetsina attav
tillståndsgivning.önskemål fortsattframföroch generösvatten om
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någotvid tillfälle konfliktInte har jakten förorsakat med andra in-
någonPolisen har tagit anmälan skottlossningtressegrupper. emot om

kunnat ha samband med jakten allmäntantas vatten.som
förståelseLänsstyrelsen har viss för den kritik framförts be-som

träffande svårigheten områden.identifiera alla jaktbara Att reglernaatt
svåra områdettolka och det jaktbara mycket begränsatär äratt att samt

består förhållande dockhuvudsakligen hav riktigt. Detta äröppet ärav
informationväl känt länsstyrelsen regelmässigt lämnar omav som

tillståndförutsättningarna till dem kontaktar länsstyrelsen innansom
sökes.

avgift avgift för själva jakten ansök-Den inteär utantas ut ensom en
ska behandlas.ningsavgift erlägges för ansökan överhuvudtagetattsom

och 875 kr.Avgiftens storlek har fastställts regeringen är numeraav
fullstän-fåtalMed hänsyn till det skulle ha nytta ettavpersoner som

jaktområdentillåtna och till de kost-digt och tydligt kartmaterial över
sådant medföranader framtagandet material kan antasett menarsom av

länsstyrelsen dock det inte bör prioriteras.att
inte anledningovanstående finner länsstyrelsenMot bakgrund attav

tillstånd allmäntfortsättningsvis ansökningarhantera vattenom
tillstånds-försöksperioden. Enskett under generössätt änannat som

således fortsätta gälla."givning kan att

länLänsstyrelsen i Blekinge4.6.2

föreskrift där allajuni 1993beslutade den 24BlekingeLänsstyrelsen i om
jaktlänet bedrivainomskulleinom länetfolkbokförda rättäga attärsom

någothör tillinteoch skärpå holmar, klipporallmänt vatten samt som
praktiskatvå år varefter detidsbegränsades tillFöreskriftenhemman. er-

övervägdes.farenheterna

innehålloch25 juni 1995beslutades denföreskriftNy somsammavar av
från Läns-bl.a.yttrandeninhämtadesbeslutetInfördet tidigare beslutet.

ochföreningOrnitologiskaBlekingeKustbevakningen,polismästaren,
förläng-positiva tillinkomyttrandenjägarorganisationer. De envarsom

följandehuvudsak sätt.sitt beslut ining. Länsstyrelsen motiverade

tillståndsgivningensåväl tidigarefinner, grundat den"Länsstyrelsen
föreskrift,medtillståndsgivningfrån försöket mederfarenheter attsom

på huvudsakligen ärjakten allmänt utövasvatten sompersoner,av
speciellaSjöfågeljaktensskärgårdeni eller vid kusten.bosatta natur

framgårjaktlagstiftningengoda kunskaper. Redanställer krav attav
utföra jaktenoch kunnaskall ha tillräckliga kunskaperjägaren ett
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ansvarsfullt Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör beslutsätt. ett om
jakttillstånd föreskrift inte heller medföra olägenheter fauna-genom ur
vårdssynpunkt."

4.6.3 Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län

iLänsstyrelsen Göteborg och årBohus län gjorde 1986 översynen av
tillståndsgivningen inom grupptillståndlänet. Tidigare hade meddelats s.k.
till samtliga boende vissa utmed kusten. Länsstyrelsenorterpersoner
beslöt den 10 oktober 1986 jakt på fickallmänt bedrivasatt vatten av envar

någonboende i länets församlingar Införmed kustanknytning. det attav
föreskriften eventuellt skulle förlängas Någoninhämtades yttranden. kritik
anfördes inte den ordning varit vissa ortsborsätt änmot annat attsom
ville deras skulle grupptillståndet.omfattasäven Länsstyrelsenatt 011 av
anförde i beslut den 16 juni 1994 bl.a. följande.

"Länsstyrelsens påbeslut till jakt allmänt s krättsenaste vattenom
grupptillstånd Någragällde till och med den 30 april 1994. negativa
konsekvenser till följd länsstyrelsens beslut har inte framkommit.av

Enligt länsstyrelsens bedömning har den sedan 1986 tillämpade
principen vad gäller medgivande till jakt allmänt inte medförtvatten
några olägenheter. det lämpligt underLänsstyrelsen attanser en
treårsperiod medge jakt allmänt vatten..."nytt

4.7 Naturvårdsverkets den 8 augusti 1996beslut

utredningen för beaktandeöverlämnats tillsom

Naturvårdsverket fick den 10 februari 1994 i uppdrag regeringen attav
det föreligger behov aktuella bestämmelsernaöverväga ändra deattom an-

gående jakt jaktförordningen.allmänt enligt och 48 §§47vatten

framgår tagit del olikaAv beslutet, rubriken Utredning, verketunder att av
länsstyrelsers från olika länsstyrelser ochinhämtat synpunkterbeslut,

enskildafrån såväl intresseorganisationermottagit skrivelser som personer.
förenkling,positiva tillFlertalet länsstyrelser enligt verket,är, typen

framhåller lämpligt avseendenågon detBlekingebeslutet, är extraatt
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Gotland, andra tveksamma någondet behövs förändring förär mer om
Naturvårdsverketderas län. anför i huvudsak följande till stöd för sitt änd-

ringsförslag.

"Naturvårdsverket bakgrund vad redovisats 47 §mot attanser av som
jaktförordningen skall tillämpas Enligt verkets meninggeneröst. ut-ger
talandena i propositionen 1986/87:58 ocksåOm jaktlag stöd förm.m.
denna uppfattning.

sådan fårtillämpning också jaktpolitiskaEn stöd de principerav som
regeringen huvudmål såpresenterade hösten 1994, attvars var ge
många ocksåmöjligt tillfälle till meningsfull jakt. bör fram-Härsom
hållas möjligheten bedriva jakt huvud mycket be-över äratt att taget

på PåGotland jämfört med övriga 23 Gotland saknas delän.gränsat
efter hjortdjurvilda hjortdjuren helt, i hägn. Jaktenutom upptar sanno-

Även mårddjurenlikt 50 % jaktutövningen i övriga Sverige.änmer av
saknas Gotland.

Naturvårdsverket därför den enskilde jägarens möjlighetatt attanser
på betydelsefull för jägarebedriva jakt allmänt mycketärvatten som

bor Gotland, det med hittills gällande lagtext bara 52även ärom
årenGotlands ansökt dettajägare 3 000 denärmare senaste omav som

tillstånd.
ansökningar medbidragande orsak till det begränsade antaletEn är

jaktförordningenbedömning/tolkning 47 §säkerhet länsstyrelsensatt av
meddelaNaturvårdsverket länsstyrelsen kan devarit väl känd. attanser

tillståndgenerellt jagajägare folkbokförda Gotlandär attettsom
jaktlagen.klippor och skär i 12 §allmänt vatten, avsessom

förfrågan och verketsanledning länsstyrelsens Gotlands länMed iav
förtydligas.jaktförordningen böruppdrag verket 47 §attanser

jaktförordningenNaturvårdsverkets andra stycketförslag 47 §är att
föreskrift medger allakompletteras med äratt personer somsomen

tillstånd till jakt allmäntfolkbokförda Gotland kan meddelas
generellt beslut.vatten ettgenom

från administrativeftersträvansvärtgenerellt beslutEtt är även
Enligtsådana ianspråktar mindresynpunkt, eftersom beslut resurser.

såGotland speciella förut-mening gäller i synnerhet förverkets
jaktförordningen."sättningar de kan direkt i 47 §att anges

NaturvårdsverketsRegeringen har den 21 november 1996 beslutat att
utredningen för beaktandeskall tillredovisning uppdraget överlämnasav

förregeringen följande skälutredningsarbetet. beslutet anföri det fortsatta I

skall överlämnas till utredningen.uppdragetatt

förslag tillbör utredaren lämna"...Enligt direktiven dir. 1994:127
möjlighetmark, kanfler särskilt de saknarhur gessom egenpersoner,
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framgårNaturvårdsverkets uppdragetjaga. redovisningAvatt attav
generelltLänsstyrelsen i Blekinge län den 24 juni 1993 beslutat ettom

tillstånd då folkbokförda inom erhöllinnebärande alla länetatt som var
områden jaktlagenbedriva jakt de i 12 §rätt att som avses

sådana områdentill jakt kan1987:259. En utvidgad möjlighet vara
tillgången Naturvårdsverkets redovis-förbättra jaktmark.sättett att

i fortsattatill utredaren,..., för beaktande detning bör därför överlämnas
ändringar iställning till behovetarbetet. Regeringen kommer att ta av

slutfört sitt arbete."lagstiftningen utredningennär

från be-LantmäteriverketSammanställning4.8

kronoholmarträffande svenska

omfattning det föreligger oklarai vilkenLantmäteriverket har ägan-utrett
Sammanställningen nedanvåra kronoholmar.deförhållanden beträffande

februari 1997.från lantmäterimyndigheterna igrundas enkätsvar
beträffande Vänern,insjösträckakuststräckaUppgifterna länets samtavser

Jämtland.och Storsjön iHjälmarenVättern,
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Tabell kronoholmar4.1 Existensen vid riketskusteroch i de sjöarnastoraav
ÅterstårÄgande- Ägande- Ägande-ObjektLän Objekt Utred- Förord- Kost-

rättsrrt- någotlaknm" .ning.finns nande rñttsut- rlittsut nadstör
utred- inledd redning textning redning delningattom

pågårning ägande avslutats laga utreda
behövs rättsutv kran

rednins

Stockholm Ja Helt Nej Staten
Uppsala Ja Helt Helt Helt Nej Staten

KustSödermanland Ja Helt Helt Nej Nej Staten
Östergötland Ja Helt Delvis Delvis Delvis Staten
Jönköping X
Kronoberg X
Kalmar Ja Helt Nej Helt Delvis Staten

NejGotland Ja Helt Helt Nej Staten
Delvis DelvisBlekinge Ja Helt Helt

Nej NejSkåne
Nej NejHalland Ja Helt Helt

Göteborg Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Statenoch Bohus Ja
Älvsborg Helt Helt StatenJa Helt

Helt HeltSkaraborg Helt StatenJa
Delvis Delvis NejVärmland Ja Helt

Örebro NejJa Helt Nej Nej
NejVästmanland .Ia Helt Nej Nej

Dalarna X
Helt Nej StatenJa HeltGästrikland
Helt Delvis StatenHelt NejVästernorrland Ja

XJämtland
Delvis DelvisJa DelvisVästerbotten

Helt HeltHeltNorrbotten Ja

kusten utreddakronoholmar.Vid finns
2Oklart någotfinns utreda.attom
l kronoholme redanregistrerad.finns,En
° oklar.avseende liten holme äganderättGenerellutredningklar sedanlänge. ärnu en vars

därframgår inletts i samtliga länredovisningen utredningAv attovan
det endast i Göteborginlett utredningkronoholmar finns. de länAv ärsom

inte gälleräganderättsutredningförordnandetoch Bohus län samt-omsom
möj-torde detta innebärakronoholmar. Sammantagetliga att utomman,

äganderätts-objekt där osäkralän, utpekat dei Göteborg och Bohusligen
redovisa kost-Lantmäteriverketråder. Utredningen har bettförhållanden att

allmänt Dettaförjaktenför fram kartor till ledningnaderna vatten.att ta
avsnittet.i det följanderedovisas
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överväganden4.9 förslagoch

4.9.1 Inledning

För bättre balans mellan tillgång efterfråganoch jaktmark skallatt en
utredningen, enligt direktiven, lämna förslag till hur flera särskiltpersoner,
de saknar mark, kan möjlighet jaga. Särskild uppmärk-attsom egen ges
samhet bör därvid upplåtamöjligheterna den allmänt ägdaägnas att
marken. Utredningen har i detta syfte valt undersöka detnärmareatt om
finns möjligheter för fler jaga allmäntatt vatten.personer

Sveriges kusterRunt i Hjälmaren och Storsjön iVänern, Vättern,samt
Jämtland finns allmänt jakträtten tillkommer Genomdärvatten staten.

länsstyrelserlandets enskilda eller enskilda rättstaten attger grupper av
allmänt Tillstånd sådanjaga till jakt bör, enligt 47 § jaktförord-vatten.

skärgårdenningen, företrädesvis bofasta i eller vidärges personer som
kusten och har erfarenhet jakt och goda kunskaper djurlivet ochsom omav
naturförhållandena i områden.dessa

tillstånd våranovember 1996 fanns till jakt allmänt i insjöar,I 2 vatten
vardera i fanns 391Vänern och Hjälmaren. Vid tidpunktett en-samma

tillståndskilda till jakt våra kuster. fem län fannsallmänt utmed Ivatten
tillstånd enskilda.dessutom generellt för vissa Av samman-grupper av

ställningen framgår tillämpar aktuell lagstift-landets länsstyrelserattovan
olika, alltifrån individuell prövning tillning mycket mycket restriktiven

tillståndgenerellt för hela länets befolkning.

tillstånds-redovisade Naturvårdsverket fram tillI beslut kommer attovan
föreslårjakt på Verketgivningen allmänt bör tillämpas generöst.vattenav

angivelse§ andra stycket jaktförordningen kompletteras med47att aven
sådanfår tillstånd kom-vilka meddelas till jakt allmänt Envatten.som

folkbokfördaplettering bör exempelvis alla ärpersoner somavse
tillstånd generellt beslut.Gotland dessa meddelaskansamt att ettgenom

tillämpningbakgrund vissa länsstyrelsers mycketMot generösa avav
tillståndsreglerna, friare jakt allmäntNaturvårdsverkets förslag till vatten

möjligheternauppmärksamhetutredningen särskilt skall ägna attsamt att



SOU 1997:91 på 157Jakt allmänt vatten

upplåta den allmänt ägda marken utredningen det finns skäl över-attanser
utvidgad jaktväga allmänt vatten.en

överväganden4.9.2

redovisningen framgår,Av tidigare, länsstyrelsernasnämnts attovan som
tillståndsgivningenpraxis vid enligt 47 §jaktförordningen mycket olikaär

länsstyrelserna omfattas regler. Avsikten med lagbe-trots att av samma en
stämmelse förevarande slag torde rimligen tillämpningenattav vara av
tillståndsgivningen skall enhetlig landet. Länsstyrelsernas grunderövervara
för bevilja respektive inte bevilja tillstånd bör därmed inte variera frånatt
län till län det sker i dag. bör sammanhangetDet isätt noteras attsom

införa tillståndstvång,skälen till allmänt år 1951, kommaett att attav var
då rådde.till med den rättsosäkerheträtta som

l
I Nuvarande bestämmelse föri 47 § jaktförordningen torde deni utrymmege

skiftande framgårtillämpning landets länsstyrelser har. bestämmelsenAv
tillståndlänsstyrelsen får meddela till jakt och företräde böratt att ges

viss bofast befolkning tillståndsgivningen. får ochvid Eftersom orden bör
alltsåanvänds i lagtexten det fullt möjligt länsstyrelser harvissaär att en

tillämpning därför heller ingetmedan andra har vid. Det finnssnäv somen
vissa länsstyrelser riktig tillämpning lagensäger gör änatt en mer av

andra.

föreslåUtredningen det finns förändringarstarka skälatt attanser av
nuvarande ordning. förändring bör bl.a. syfte tillskapa klaraEn ha till att

Risken föroch tydliga regler till ledning för tillämpande myndigheter. att
tillståndsgivningen uppfattas minskar därmed.slumpmässig allmänhetenav

tillståndsgivningenSkälen för vid företrädeallmäntatt vatten ge
bofasta skärgården lika självklarai eller vid kusten inteär ärpersoner som

förr. skäli dag När denna särbestämmelse tillkom attsom angavs som
sjöfågel jakten för bofasta föraktli tillskott tilldessa innebar ingalunda"ett

åtminstone årstider, knapp diet".under vissa enformig och kanske ävenen,
Förhållandena inte sådana ha motsvarandei dag dessa skäl kanär att anses
aktualitet och tyngd. Bestämmelsen i jaktförordningen kan därmed i47 §

detta avseende otidsenlig.anses vara
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tillståndsgivningen allmäntförfinns, enligt utredningen, skälDet att
jämförbar verksamhet. Detliknande vidtillämpas sättvatten som annan

på allmäntjämförelse mellan jaktendärför anledningfinns göraatt en
småviltjakten.friaoch den s.k.vatten

odlingsgränsenhandredskapsñsket markSmåviltjakten och statens ovan
rennäringsför-för Enligt 3 §renbetesfjället i dag tillgänglig alla.och är

småviltjakt handredskapsñsketill och1993:384 skallordningen rätt
upplåtasrenbetesfjällenochovanför odlingsgränsenmarkstatens om

inteoch detför rennäringenbetydelse inte uppkommerolägenhet omav
rennäringslagen 1971:437.i 32 §enligt bestämmelsernahindermöter

små-friaföreträde till densåledes intefjälltrakternaOrtsbefolkning i ges
därför anförasrättviseskäl kantillgänglig för alla.den Avviltjakten ärutan

för alla.tillgängligbörjakten allmäntäven vattenatt vara

frågan allmäntjaktenutredningen, ianledning förfinnsDet att om
motivbeakta vilkatillgänglig för flerskall göras somvatten personer,

renbetes-ochsmåviltjakt odlingsgränsenför införa frianfördes att ovan
mark bordejaktligaskäl defjället. starktEtt statensatt resursernavar

gällandemöjligt inom denså utsträckningutnyttjas i stor ram somsom
tillgång jakt ochtillbehovetSamtidigt uttaladeslagstiftning medger. att av

tidigareområden mindreförsörjning i dessa änför befolkningens ärfiske

l992l93z32 141.prop. s.

jakt allmäntför utvidgadanföras till stödLiknande kansynsätt en
gäller till-detuppdragingår i utredningensdessutom närDet att,vatten.

allmänt ägduppmärksamhet justsärskildgången jaktmark, ägna
jaktligadeutgångspunkten skalldärförUtredningenmark. attatt varaanser

utsträckning möjligtsåutnyttjas ipå allmänt storvatten somresurserna
sådanTillstånd till jaktlagstiftning medger.gällandeinom den ram som

för-utredningenEnligtbosättningsort.för allaskall öppen oavsettvara
jaktenandra medtilltill jakt hänsyndock utvidgad rätt tasutsätter atten

konkurrerande intressen.

bofasta be-påverkar denutvidgad jaktfråga härvidlag hurviktigEn är en
då skär-uppmärksamhet börområden. Särskild ägnasfolkningen i berörda

bofast be-skärgårdar har hystflesta Sverigesgårdsbefolkningen. De av
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folkning sedan många hundra tillbaka och framgår redovis-gör, som av
ningen så fortfarande. vidmakthållaAtt bofast befolkning ärovan, en en
förutsättning för hålla skärgården levande SOU 1996:153 l.att s.

förvärvsarbetandeAv den skärgårdsöbefolkningen år 1990 6 procentvar
verksamma inom areella näringar och 25 inom tillverkning, medanprocent
64 ägnade sig tjänstesektorn. förekomDet dock betydande varia-procent
tioner skärgårdslänenmellan de olika SOU 1994:93 8. I de utredningars.

utförts tid gäller skärgården, skärgårdarLevande SOUsom senare som
1994:93 Hållbaroch utveckling i skärgårdsområdenSveriges SOU
1996:153, har bl.a. behovet förändringar underlättar bosätt-utretts av som
ning och företagande i skärgårdsområdena. I dessa utredningar finns visser-
ligen inget talar för den bofasta befolkningen skulle beroendeattsom vara

jakt för sin försörjning. Särskilt sjöfågeljakten emellertid, enligt detärav
förstnämnda betänkandet, skärgårdensdel upplåtelse-kulturarv. Enen av
form på allmänt allvarligt påverkaskulle fritids-utmärktvatten som en
verksamhet därför inte önskvärd. ökad möjlighetär En till jakt för all-
mänheten åkan andra sidan skärgårdsbefolkningen.positiv för Där-vara
med sig nämligen möjligheteröppnar till ökad sysselsättning i olika former

uthyrningsverksamheter och jaktturer.av arrangemang av

Utredningen särskild hänsyn skall till den befolkning äratt tasanser som
bofast skärgården.i I regelverket för upplåtelsesystem måste det därförett
finnas möjlighet undanta vissa områden där det finns boendeatt permanent
skärgårdsbefolkning det finns grundad anledning utvidgadtro attom en

påjakt icke påverkarönskvärt befolknings levnadsförhål-dennasättett
landen. Det kan innebära jakten område förbehållsinom visstt.ex. att ett

befolkning.denna

Sveriges kust cirka lång760 mil alla fastlandets vikar och deär störreomi
stränder småmed. Därutöver finns oräkneligt antalöarnas öar,tas ett

holmar och skär. Landskapet längs kusterna det enda i Sverige, vid sidanär
fjällen vissa urskogar och med ursprungligastörresamt resterav myrar, av

naturförhållanden Sveriges nationalatlas, mång-Miljön. Den biologiska

falden, artrikedomen och den genetiska variationen, förutsättning förär en
anspråk i dagvaraktigt liv. Genom bl.a. olika mark och hotasvatten

naturområden därföroch hela ekosystem. Värdefulla bör värnasarter mot
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hårt friluftsliv påverkaralltför nyttjande och slitage. Olika former av
påverkan mångasamladeobetydligt i det enskilda fallet. Dennaturen av

ledaoch aktiviteter kan däremot bli avsevärd och tillmänniskors vistelse
områden. blirkanalisering besöksströmmarnaslitageskador i Enutsatta av

därför ibland nödvändig.

länsstyrelsernas redovisning antaletUtredningen bakgrundgör, mot avav
tillstånd utvidgad jakt inlednings-den bedömningenbeviljade att enm.m.,

antalet jägaremarginell ökningleda till endastvis kommer att aven
utnyttjassäkerligen denna jaktMed tiden kommerallmänt ettattvatten. av

och i vissatill varierandejägare. Med hänsyn desuccessivt ökande antal
måste finnasråder landets kuster detförhållanden utmedspeciellafall som

områden.i känsligamöjlighet begränsa jaktenatten

med hänsynutredningen detanfördaMed beaktande det attanserav ovan
naturvårdsskäl finnas möjlighetandra börvilts behov och göratill attannat

sälskyddsområdenkanskeområdesvisa begränsningar. Det kan avse
åretgäller helafågelskyddsområden tillträdesförbud intedäroch/eller men

be-finnas möjlighetändå Vidare bör det görabör undvikas.där jakt att
visar sigfönnodan,utredningensjakten det,gränsningar i attmotom

blirandra skälintensiv, eller denområden blir alltförvissajakten inom av
och vilt.för människoralltför störande

börjar ivanligast och denblirsjöfågel den jakttordeJakten vara som
därför sällantordepå allmäntaugusti. Jakteni slutetallmänhet vattenav

fall för vissadock, ifriluftslivet. Det kanrörligadet övriga vartstöra om-
till detmed hänsynjaktenbegränsafinnas behovråden, visa sig attett av

förmöjlighetdärför finnasböroch turismen. Detfriluftslivetrörliga
senareläggaskälfinnassådan kanhänsyn. Detlänsstyrelsen attt.ex.att ta

från jakt. Ettveckoslutvissasjöfågel undantaellerjakten annatatt
jaktenavslutningenpåkallaväderförhållandena kanexempel attär att av

finns i 2 §möjlighetdensammanhanget börtidigareläggs. I noteras som
jaktförordningen.andra stycket

alltsåkommerbl.a. allmäntjagaflerMöjligheten för vattenattpersoner
viltutsträckning jaktvilkenfågel och mink.omfatta I annatendast att

länsstyrel-respektivefårområdenpåtillåten aktuella avgörasskall avvara
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efter de regionala förhållandena. tillåter sådanFör det fall länsstyrelsense
jakt, och det finns skäl begränsa upplåtelser,antalet utredningenatt anser

företräde skall fast bosatta i upplåtelseområdet.äratt ges personer som
såsomDenna jakt skall, upplåtasi dag, beslut i det enskilda falletgenom

föreskrifter.eller genom

Utredningen det finns påskäl krav utbildning förövervägaatt att attanser
få Målsättningenjaga allmänt med dagens jägarexamen ärvatten. att
skapa grundläggande kunskap hos varje berörd jägare eller innehavareen

såjaktvapen jakten blir ekologiskt anpassad och hänsynstörreattav mer
sådanvisas viltet. En kunskap bör, enligt l977/78:l41 kompe-prop. om

ocksåför jägare leda till tilljakten bättretensprov atts. sam-anpassas
hällets förutsättningarkrav och och motivation skapas för vidarestörreatt -

genomgången för-utbildning. Ett krav jägarexamensutbildning godager
utsättningar för jagajägaren besitter erforderliga kunskaper för kunnaatt att
på Utredningen föreslår skallallmänt därför jägarexamenvatten. att vara

för jaga allmäntkravett att vatten.

sjöfågeljakt,bör dock utökas avsnitt medJägarexamen med ett nytt om
fågelartkännedom flyktbilder,särskilt anpassade krav vad gäller inklusive

avståndsbedömning skjutprov.och

tillståndharjägareFör den idag inte har avlagt jägarexamen somsom men
sjöfågeljakt-fågel godkäntinneha jaktvapen lämpade för jakt skallatt

avlagd jägarexamen.tillräckligt för uppfylltha kravetattprov vara
ikraftträ-vidpå jägarexamen skall inte omfattaKravet dock som,personer

vid kustenskärgården ellerbofastadandet dessa regler, antingen iav var
Utred-fallet.enskildatillstånd jakt beslut i deteller hade utövaatt genom

för dessagällaÖvergångsbestämmelser skallföreslår särskildaningen att

PCISOHCI.

så kalladeEG denverksamheten inomrättsprincip för ärEn grundläggande
upprättande6 i Fördrageticke-diskrimineringsprincipen i artikel avom
varje forminnebärEuropeiska gemenskapen EG-fördraget. Den att av

inom EG-förbjudennationalitetsskäldiskriminering grundad är
kravförslagtillämpningsområde. Frågan utredningensfördragets är omom

på princip.jägarexamensutbildning kan strida dennamot
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diskrimineringsförbudet huvudtveksamtUtredningen det överomanser
förhåller härmedområde. hur det sigomfattar regler detta Oavsetttaget

påjägarexamen dis-inte strideremellertid utredningen kravet motattanser
grund. internationelleftersom kravet har saklig Enkrimineringsförbudet en

område.accepterade jaktensbosättningskravvisarutblick äratt t.o.m.
fastfrån skallnämligen den april 1994 kravetDanmark har l att man vara

C.få jfr. vidare Gulman,Danmark för jaga allmäntibosatt vattenatt
Molde,61 särskilt 12udgaveHagel-Sörensen, K., EF-ret, samtnot.s.

EU-kamov 3 49.mil., s.

grunder ochsakligastriktjägarexamen byggerMotivet för kravet
utländsksvensk ellernationalitet. Varjenågon grundinteutestänger av

få påjagamöjlighetgenomgått hardennamedborgare, attexamen,som
bl.a.jägarexamenkunskapgrundläggandeDenallmänt vatten. ger om

sådan jakt skall kunnaförnödvändigförhållanden emellertidsvenska är att
allmän.tillåtas vara mer

ioch skärsådana klipporholmar,på ochallmäntJakten som avsesvatten
fårjaktår.upplåtas Den rättskallstycket jaktlagen attandra12 § somper

Årsavgiften skallårsavgift.område skall därför erläggasådantjaga en
åt-upplåtelsen,enskildadenadministrationenförkostnadernatäcka av

fåupplåtelsenmedskallviltvård jaktbevakning. Jägarenochgärder för en
information.erforderligfår vissjagavisarkarta samt annanmanvarsom

tillgåjaktkortförsäljningenskallfågel och minkgäller jaktendetNär av
utifråndocklänsstyrelseVarjeuppföljning kan ske. avgörsådant sätt att

skall hanteras.praktisktförsäljningenförhållanden hursina

kartmaterial ochtillförlitligtframställamöjligheternagällerdetNär att
kontakt med Lant-varit iutredningensådant material harförkostnaderna

aprilden 15till utredningenskrivelsehariLantmäteriverketmäteriverket.

anfört följande:1997

Lant-möjligheternahar...förhört sig"Jaktutredningen att genomom
svenskaupplysningframställtfå kartmaterialmäteriverket omsom ger

varje holmetillvattenområde hör samtoch detkronoholmar som
sammanställning...sådanförkostnaderna en

börskärochholmarvilkavarit oklartlänge öar,harDet som
och i dekustensvenskadenutefterkronoholmarbetraktas som
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inlandssjöar innehåller allmänt De holmar det fråganärvatten.som om
sådana holmarär inte någotägs rättssubjekt Iänannatsom staten.av

vissa fall äganderätten klarlagdär sedan tidigare. Sedan pågårtiden
utredningar för identifiera återstående objekt. Utredningarnaatt genom-
förs länsvis med stöd lagen 1971:1037 äganderättsutredningav om
och legalisering. De inte slutförda,är ännu del inte påbörjade.ären
Vissa län saknar kronoholmar.

Den sammanställning åsyftas torde lämpligen kunna grunda sigsom
på redovisningen vid äganderättsutredningarna. fårDet antas att ut-
redningarna lämnar tillräckliga uppgifter det vattenområde hörom som
till varje holme, antingen karta eller i beskrivning. Normalt blir det
fråga konstruera och lägga kopiaatt vattengränsernaom en av
äganderättsutredningskartan i vissa fall kan karta behöva upprättasmen

sätt...annat
rikstäckandeEn sammanställning kan inte förrän alla ägande-göras

rättsutredningar slutförda ochär lagakraftvunna. Det förefaller emeller-
tid inte nödvändigt invänta denna tidpunkt. Eftersom frågornaatt attom
upplåta jakträtt komma hanteras länsvis räcker detattsynes att sam-
manställningen slutförs länsvis.

Den genomsnittliga kostnaden för sammanställa, komplettera ochatt
leverera material till länen efterhand kronoholmsinnehavet klar-som
läggs kan uppskattas till 10-20 000 kr/län i dagens penningvärde.
Därvid förutsätts sammanställningen inte kräver utredningsin-att extra

formi fördjupad tolkning utredningsresultatet ellersatser, t.ex. av en av
undersökning djupförhållandena."av

Utredningen föreslår Lantmäteriverket får i uppdrag införatt att en
utvidgad jakt allmänt framställa kartmaterial utvisar allmäntvatten som

Kostnaden för framställa detta kartmaterial beräknas uppgå tillvatten. att
mellan 250 000 kr och 750 000 jaktvårdsfonden.kr och skall betalas ur

förKostnader kartmaterial skall dock efterhand avgifter fråntäckas deav
jägare jagar allmänt vatten.som

Utredningen Naturvårdsverket skall bemyndigas meddelaatt attanser
föreskrifter upplåtelser områden.närmare aktuella Ledning förom nu

utformning sådana föreskrifter bör kunna från föreskrifterhämtas deav
Statens jordbruksverk frågabeslutat i upplåtelser småviltjakttillrättom av

mark ovanför odlingsgränsen och på renbetestjällen. Vidare börstatens
erfarenheter och kunskaper kunna fråninhämtas länsstyrelser ide dagsom

för upplåtelser dessa marker. Utredningen före-bl.a. attansvarar anser
skrifterna skall omfatta regler tillståndshavare skall lämna in viltrap-attom
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innehållande uppgifter jakten bedrivits under tidigareport om var upp-
låtelseperiod, pågåttantal dygn denna jakt avskjutning.samtsom om

utformningen upplåtelsemaVid hur praktiskt skall hanteras kan ledningav
från upplåter småviltjakt påhämtas de länsstyrelser i dag markstatenssom

ovanför och renbetesfjällen. länsstyrelser harodlingsgränsen Dessa ut-
upplåtelsesystem bör kunna användbart för jaktenformat ett som vara

låter återförsäljare hand försäljningenhaallmänt Man t.ex.vatten omm.m.
På omfattande administra-tillstånd till jakt. detta undvikersätt man enav

för upplåtelsenLänsstyrelsention för länsstyrelsen. genomanger ramarna
områdenföreskrifterna de därmeddela föreskrifter. I kan t.ex.att anges

för jaktenfår eller där kvotering skall ske. Villkorenjakt inte förekomma
jakttillståndet.återförsäljaren vid försäljningkartor bifogasoch avav

Förslag4.9.3

sådantfågel allmäntföreslår efter och minkjaktenUtredningen att
andra stycketsådana i 12 §holmar, klippor och skärochvatten som avses

innebärför jaktkunnig Detskall tillgängligjaktlagen attperson.vara envar
möjlighet jaga.jaktmark, kansärskilt de saknarfler attgespersoner, som

med hänsynfår ornrådesvis begränsa denna jaktmöjlighetLänsstyrelsen att
naturvärden, friluftsli-skärgårdsbefolkningen, turismen ochbofastatill den

vet.

oförändrade. Utred-kvarstår regler i sakdagensBeträffande övrigt vilt
länsstyrel-så i de fallreglerdock nuvarandeningen preciserar sätt att,

områden finns skäloch detjakt dessatillåter attäven annansen
fastsådanaupplåtelser, företräde skallantalet ärbegränsa sompersonerges

upplåtelseområdet.bosatta i

jaktår.avgift gällerbetalapå allmänt skalljagarDen ettvatten somensom
åtgärderadministration,förlänsstyrelsens kostnaderAvgiften skall täcka

viltvård jaktbevakning.för och
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4.9.4 Konsekvenser i allmänhet

Utredningens förslag mycket antal jägare möjlighet bedrivaett stort attger
jakt inom områden tidigare varit stängda för dem. Detta ligger i linjesom
med utredningens direktiv öka möjligheterna jaga till rimliga priser.att att
Förslaget innebär sjöfågel kommer nyttjas betyd-även att naturresursen att
ligt bättre i dag. Förslaget innebär vidareän de berörda jägarna kommeratt

få möjlighet till naturupplevelser mångaför helt slag.att ett nyttav

Ett antal jägare får dessutom erfarenhet skärgårdsförhållandenstort av som
kan till i andra sammanhang, kan det leda till ökad för-nytta t.ex.vara
ståelse för bevara skärgårdsmiljöer och för hålla skärgården levande.att att
De utökade möjligheterna till jakt kommer medföra vissa positivaäven att
faktorer det gäller sysselsättningen såväl skärgårdsområdeni vissanär som

det gäller produktion sådan utrustning behövs för jakten.när av som

vissa skärgårdsområdenInom det inte klarlagt vad allmäntär ärsom
respektive enskilt framgårSom under avsnitt 4.8 har det inlettsvatten. ovan
utredning kronoholmarna i samtliga län. När dessa utredningar ärom
färdiga ingår samtliga klippor, holmar och i registerfastighetskär ochen
äganderättsförhållandena torde sådärmed klara det i fall gåratt vanvara

områdenvilka Redan i dag torde det,avgöra ägsatt staten. motsom av
bakgrund de utredningar inletts lantmäterimyndighetema, attav som av

beträffande vilka klippor, råderholmar och skär det oklaraavgöra som
ägandeförhållanden. Genom Lantmäteriverket skall kartorgöra överatt upp
områden omfattas jakten torde dock problemen till del kunnastorsom av

råderundanröjas. Om det förhållandenoklara skall jakt självfallet inte upp-
låtas sådant område.i

finnsDet risk jägare vill nyttja de jaktmöjligheternaatten som nya
kommer skärgårdsförhållandenvid och de villkor havetatt vara ovana som
ställer. Man kan därför inte bortse från förrisken olyckshändelser ökar.att
Samma fannsproblem emellertid det fria handredskapsñsket infördes.när
Några oroväckande i detta avseendet har dock utredningen interapporter
kunnat finna. Mot bakgrund härav, då ioch samhället andra sammanhang
inte ställer krav sjövana för båt, finnssig i det inte skält.ex. att utge

utfärda särskilda bestämmelser i fråga för skull.denna enbart jaktensatt



166 SOU 1997:91Jakt på allmänt vatten

vissa jägare har problem medspecifikt problem för jakten kanEtt attvara
ingårfågelarter.identifiera olika dagens jägarexamenInom ettatt som

därmed haämnesområde artkännedom. utbildat sig tordesärskilt De som
framgår föreslårfågelarter.grundläggande kunskap olika Som ovanomen

fåför jaga allmäntskall kravutredningen jägarexamen ett attatt vara
föreslår skall utökas meddessutom jägarexamenUtredningen ettattvatten.

sjöfågel. minimeras de risker ochHärigenomavsnitt jaktnytt om
särskiltfinnas härvidlag. bör dockproblem kan Det poängteras attsom

åligger denjakt, detliksom vid allinför jakt allmänt vatten, annan
sådan kunskapsig han eller hon harjägaren förvissaenskilde attattatt om
vilt dömas tilljagar fredat kanlovligt vilt. Denendast bedrivsjakt som

möjligheterför framtidafå konsekvenser jägarenshärför. kanDetansvar
få inneha skjutvapen.att

måstejaktbevakningentill tillsynen ochförslag kan ledaUtredningens att
fårLänsstyrelsernamedföra utökadekan kravutvidgas. Det resurser.

avgifter för kunnaförslag, möjlighetdärför, enligt utredningens attutatt ta
sådana kostnader.täcka

Miljökonsekvensbeskrivning4.10

förslagetmiljökonsekvenservilkautredningenavsnitt redovisardettaI om
få.kanallmäntmöjligheter till jaktutökade vatten

kanallmänttill jaktutökade möjlighetenföreslagnaDen vattennu
områden. Föränd-i berördaför miljönmedföra vissa konsekvenserkomma
påverkanstörningar ellerdet gällerförväntasringar kan när genom;annan

skottlossning-
motorbåtstrafik-
nötning naturen-

jakttryckökat-
blyhagelspridning av-

varför ökademedför visst "buller",jakt med skjutvapenAllSkottlossning.
sådanökningockså medförområdejakt inommöjligheter till ett aven

störning.
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Motorbåtstrafik. Den aktuella jakten förutsätter undantagslöstnästannu
användning båt, och då motorbåt,normalt för fråntill och jakt-transportav
området vid vissa förflyttningar inom detsarruna. sådanEn ökningsamt av
trafik blir därför ofrånkomlig i vattenområdende där jakt kommer att
medges. En ytterligare ökning sådan också uppståtrafik kan beroendeav
på i vilken grad berörd polis och kustbevakning sig behöva utökaanser
tillsynen.

Nötning Möjligheten för denna formfler jägare utövanaturen. attav av
jakt kommer medföra underökad besöksfrekvens och skäröaratt en
hösten. Detta kan förväntas naturvärdenmedföra för ivissa konsekvenser
form ökad tältning, nedskräpning, eldningav m.m.

Ökat jakttryck. Om förslaget inomgenomförs jakttrycket ökakommer att
upplåtna områden. Detta kan bli särskilt påtagligt inom attraktiva lättill-
gängliga sådanlägen kanske till nås båt,och med kan ävenutansom om
sedan behövs vid ocksåsjälva jakten. medför vissDet ökade jakttrycket en
ökad frekvens skadeskjutning övrigt vilt.och ökade störningarav

Spridning blyhagel. blyhagelOlägenhetema med användning är meraav av
Ökatpåtagliga våtområden. blyhagel.i spridningjakttryck medför ökad av

förkonsekvensernaDe effekternas betydelse. negativanegativa De naturen
jakten kommerblir givetvis i första hand beroende omfattningden att

framför alltråderfå. iMen kunskap förhållandende speciellaom som
också betydelsefårskärgårdsmiljön och beredvilligheten hänsyn storatt ta

för undvikande olägenheter.av

dennaomfattningenavsnitt lämnas blandI 4.5 redogörelse överannat aven
tillståndsgivningenform jakt. framgårDet mycket tydligt ävenatt, omav

måttlig. Länssty-synnerligenmycket efterfrågani vissa län,är generös är
klartrelsemas erfarenhet fri sjöfågeljakt där detta prövats ärnärmastav en
jakt-efterfrågan dennapositiv. varit så liten beroAtt torde främst att

utrustning vadforrn speciell och kräver kunskap och änär annan annan
påtagligt väder-"fastmarksjägaren" vid. Därtill kommer mycketär ettvan

förslagberoende, starkt begränsar antalet möjliga jaktdagar. Om dettasom
utövningen tordegenomförs kan intresset förväntas komma öka,att men
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fortfarande överskådligmed all sannolikhet under tid komma att vara
måttlig.mycket

motorbåtstrafik kan inte undvikas. MenStörningar skottlossning ochgenom
året dåjakt bedrivs under den tidskall observeras dennadet att

områden, dånågot friluftsliv bedrivs i dessa ochknappast övrigt rörligt

minst känslig för störningar.faunan är som

frånOmråden undantas dennakring fast bebyggelse kan dock behöva upp-
störningar för dem bor där.låtelseform för undvikande somav

också skäletdetförväntas bli begränsadNötningen kan attnaturen av
övernattningar ipå året oförutsägbart.tid mycketvädret vid denna är

dock vikt i denytterskärgården därför undantag. Dettorde bli är attavrena
ingår sådanatillståndsgivningenföreslås tillbli knutenutbildning ävensom

skårar ocheld och inrättninganläggning öppen attmoment avavsom
uppträdande iför lämpligtfår grundenden kunskapjägarna är ettsom

specielladenna natur.

några jakt-förväntas medförakan inteökade jakttrycket överuttagDet av
underutnyttjad och deklartjaktligavilt. dag dennabart I är nuresurs

utnyttjan-bättremedföratill jakt kan intemöjligheterna änökade ettannat
fall handlarockså det i dettaskalldenna Detde attnoterasnaturresurs.av
Därigenomområden.vid denna tid sigviltjakt överrör storasomom

följasbör dockVerksamhetenför lokalaminskar risken överuttag.även
för-sådana olägenheteråtgärder vidtasså lämpliga kan motatt omupp

skulle uppkomma.modan

sjöfågeljakt medför ökaddettatillåts vid dennaSå blyhagellänge en
våt-iblyhagelspridningbly. Olägenheten är störrespridning avavav

betandelånggrunda våtmarker däroch särskilt ifastmark,marker än stor
till den heltSjöfågeljakten bedrivsfå över-fåglar hagel i krävan.kan

för för-varför riskenområden vattendjup,medvägande delen inom stort
försumbar.vid näringssökgiftning är

användningkan kravproblemet med bly,helt undvikaFör att av
då ökaremellertid observerasskallalternativt hagel ställas. Det att man
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risken för skadeskjutning eftersom dessa fortare förlorar sin rörelseenergi
och skjutavståndlängsta därigenom måste minskas. Den vanligasteatt
orsaken till skadeskjutning långt håll.skott lossas för Utbildningär att
och träning minskar denna risk.

Sammanfattningsvis kan de negativa konsekvenserna för miljönsägas att
kan förväntas bli mycket ringa. Vid jämförelse med den form rörligten av
friluftsliv båtlivbenämns och bedrivs hundratusentalssom som av

båtar områdenmänniskor i tiotusentals i föroch under naturensamma en
mycket känsligare tid, miljökonsekvenserna grund denär av nu
föreslagna utökade möjligheten till rörligt friluftsliv betrakta heltatt som
försumbara.
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Avgifter för upplåtelse nyttjande-av

till jakträtt m.m.

Utredningens överväganden och förslag i

sammanfattning

Utredningen har gjort omfattande undersökning för vilkautrönaatten
priser gäller upplåtelsevid jakt i dag. Resultatet från undersök-som av
ningen redovisas i detta avsnitt. Materialet har jämförts med de under-
sökningar Jakt- viltvårdsberedningenoch årgjorde 1979 och 1980. Utred-
ningen kommer fram till nuvarande avgifter för upplåtelse nyttjande-att av

till jakt på acceptabel nivårätt är utvecklingen avgiftsom-samt atten
rådet sedan 1979/ 1980 följt konsumentprisindex. Utredningen att ut-anser
vecklingen godtagbar.är

förFöreträdare markägare och jägare har utformat bl.a.gemensamt stan-
dardavtal jaktupplåtelserför och värderingsmallar grund för avgiftsbe-som
räkningen. Utredningen redovisar deras arbete i detta avsnitt.

Utredningen har enkäter till olika markägargrupper till jägarnasamtgenom
undersökt hur vanlig metoden med anbudsförfarande vid jakträttsupplåtelser

Undersökningarna visar metoden med anbudsförfarandeatt är ytterst
ovanlig i dag. Utredningen finner därför inte föreslå någraskäl särskildaatt
åtgärder för arbeta bort anbudsförfarandet metod för prissättningatt som

jaktupplåtelser.

Utredningen redovisningen prisnivåergällande och de värde-attanser av
ringsmallar utarbetats markägare och jägare kan utgöragemensamtsom av

god grund för åstadkomma fortsatt sund prisutveckling föratten en
jakträttsupplåtelser i landet. Detta material det möjligt för markägaregör
och jägare tillsammans komma fram till rimlig avgiftsnivå vidatt en
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tecknandet jakträttsavtal. Detta leder till metoden medäven attav an-
budsförfarande blir mindre intressant.

Inledning5.2

efterfrågan nyttjanderätter jakt enligt utredningensökad till leder,En
fastighetsägarna högre pris. sambanddirektiv, naturligt till kan Iatt ta ut ett

år 1987 avvisade riks-med behandlingen den jaktlagen 1987:259av nya
sådanapriskontroll det gäller nyttjanderätter. Debattendagen kraven när

på nyttjanderätter till jakt har dock fortsatt.höga priserom

tillfälleför så många möjligtdirektiven utredningen börEnligt attsom ges
vårt land erbjuder.utnyttja de goda förutsättningar till jakt Den somsom

förutsättningar för detta skall intekunskapsmässigavill jaga och har
fåfrån ekonomiska Förbli utestängd jakt enbartbehöva spärrar. att ettav

hållasmåste på nyttjanderätt till jaktprisernafolkligt deltagande i jakten
utvecklingennivå. därför analyseraacceptabel Utredningen skallpå en

åtgärder avskaffa metodenprisområdet. sökas förEnligt direktiven bör att
jaktupplåtelser. Vidare bör fastighetsägare ochanbudsförfarande vidmed

jaktupplå-förutforma användbara Standardavtalkunnajägare gemensamt
avgiftsberäkningen.värderingsmallar förtelser och

gjortfrån undersökningar utredningenredovisas resultatet deavsnitt 5.4I
avgiftsområdet. utredningen sina överväganden.avsnitt 5.5 redovisarI

jaktupplåtelser värde-för ochStandardavtal5.3

avgiftsberäkningengrund förringsmallar som

år inrättabeslutade 1991jägareförbundets förbundsstyrelseSvenska att en
består förföreträdareJaktmarkskommittén. Densamrådsgrupp benämnd av

riksförbund,från jägareförbundet, Jägarnasmarkägare Svenskaochjägare
Sveriges Jordägare-riksförbund,riksförbund, SkogsägarnasLantbrukamas

och KorsnäsSkog ABStora Skog AB, MoDoförbund, AssiDomän AB,

AB.
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År 1993 tillsatte Jaktmarkskommittén arbetsgrupp med representanteren
från Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Lantbrukarnas riks-
förbund, Sveriges jordägareförbund, AssiDomän AB och MoDo Skog AB,
med uppgift förslag till kriterierupprätta för upplåtelse jakt.att m.m. av
Tanken materialet skulle användas underlag bådeför upplåtareattvar som
och nyttjanderättshavare vid diskussioner upplåtelse jakt. Arbets-om av

lämnade sitt förslag i september 1994.gruppen

l direktiven för Jaktutredningen markägare och jägareatt gemensamtanges
bör kunna utforma användbara Standardavtal för jaktupplåtelser och värder-
ingsmallar grund för avgiftsberäkningen. På utredningens initiativ harsom
markägarnas och jägamas organisationer vårenunder 1997 översynstartat

Översynenoch komplettering arbetsgruppens förslag. pågår,av men
hittillsvarande föreliggande arbetsmaterial redovisas i bilaga till5 detta be-
tänkande.

Utredningen har inte deltagit i arbetet med framställa detta material.att

5.4 Undersökningar

Utredningen har under åren 1995 och 1996 utfört flera enkätundersök-

ningar. Enkäterna har riktat sig till de skogsbolagen, kyrkan,störstasex
kommunerna urval fastighetsägare,enskilda jaktkortslösandesamt ett av
jägare och allmänheten. frånNedan redovisas resultatet dessa undersök-

ningar. Redovisade uppgifter förhållandena år 1995.avser

5.4.1 Skogsbolag

AssiDomän AB, Graningeverken AB, Korsnäs AB, Modo Skog AB, SCA
ochSkog AB Stora Skog AB har redovisat vilka avgifter gäller försom

utomstående vill ha jaga deras marker. Redovisningen harrätt attsom
på långtidsupplåtelserdelats år korttidsupplåtelserett eller ochmerupp

ellerdag vecka. Svaren redovisas länsvis. Om inte ärannat anges
avgifterna exklusive mervärdeskatt. Sist i detta avsnitt redovisas vilka till-
vägagångssätt upplåtabolagen har för jaktmark blivit ledig.att som
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4Långtidsupplåtelser

ijakträttsavtalen. Femindexklausulredovisat de harSamtliga bolag har att
årligbolag harkonsumentprisindex. Etttillämpar därvidbolagen enav

jämförelser mednågot indexkopplat tilluppräkning inte görsär mensom
följanderedovisas vad bolagen harkonsumentprisindex. Nedan svarat

i genomsnitt förmervärdeskatt gällerårliga exklusivefråga "Vilka priser
årför eller mera".upplåtelser till jaktutomstående i Era rätt ettav

Tabell 5.1

TroféøurjAujakz

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

;ho/kg

9003
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Fnllavginer kr .föri

.Algl A11 Trofétjur | lKa Fjolingjakt Kalv

Kopparberg 5.00; 7.50; 3600; 2375; 8752 nej
4322

Värmland
13-26§ 17-42; 3210-; 3210-; 3210-; 2100-; 770-; nej

Örebro

Västmanland

Uppsala

Stockholm

Södermanland

Östergötland

Skaraborg
Göteborgoch B0-
hus
Älvsborg

Jönköping 2s-3sg 28-35§ 58-70; nej g nejg nej§ nej

28-30j 28-30§Kalmar 6l§ nejånej nej nej

Gotland Uppgift saknas
28-30fKronoberg 28-30å 60: nej nejå nej nej nej

nej nej nej
Halland 40; 40; 80; nej nej; nej nej nej

40-50§ 40-502Kristianstad 80-100§ nej nejå nej nej nej
40-50;Blekinge 40-50§ 80-100; nej nej: nej nej nej

Malmöhus 40-50§ 40-50å 80-l00å nej nej§ §nej nej nej
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Uppgiftensåledesenbartfallavgiftema.upplåtelsegällerupplåtelse älgjakt.Vidfallavgifter videndastFörekommer av
arealavgift.tillfallavgift bolageträknatär om ensomen

ingår iarealavgifteroch fallavgiftertillomräknadeberäknad arealavgift.Avgifternafallavgift ärPrisetär renasomen
zuealavgiften.

grundavgift.tillkommerfallavgiftVid enbart en
för björn.Fallavgift

kronhjort djur.Fallavgift för vuxet
varierandepriser.kronhjort,Fallavgift för

fallavgift, 50 kr/ha.arealavgiftupplåtelse all jakt medlänet förekommer utanlnom även av

utomstående.upplåtelse tillmedelpris vidarealvägtlänsvisNedan ettanges
jaktbarabolagsutgått från respektiveberäkningenUtredningen har vid
arealbesvarat hursammanhanghar iBolagenmark i länet. storannat av
vid be-utomstående. Utredningen harupplåts tilljaktbara markenden som

inomför markenförhållandet detsammautgått frånräkningen nedan äratt
avgiftssystemolikatillämparuppgivit denbolag harOmlän. attettett

från avgiftssystemenutgåttvid beräkningenutredningenlän harinom attett
angivitsintervall harlänet. Ommark inombolagetssig jämtfördelar ett

fördelad inomjämthaarealavgiftenantagits ärarealavgift har att persom
såvida intefallavgiftarealavgiftUppgifternaintervallet. annatutanavser

anges.
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Tabell 5.2
Län

Norrbottenmed resp.
fallavg.utan

Västerbottenmed
fallavg.utanresp.

Jämtlandmed resp.
fallavg.utan

Västernorrland
Gävleborgmed resp.

fallavg.utan
Kopparberg
Värmlandmed l9.50 g 29,50resp. -

......................utanfauavgm ............................................ .......................................... .....................
Örebro med 17utanresp. - -
fauøvg. ....................... .......................................................................................... .....................
Västmanlandmed 8 28-

fallavg. ...................... ............................................................................................ .....................manresp
Uppsalamed 8 30resp. -
utanfauavg. ...................... ............................................ ....................................................................

Stockholm 24,78 28,89 64
Södermanland 36,64 6425
Östergötland 26,22 24,40 61
Skaraborg 6730 37
Göteborgoch Bohus 35 "35 "70
Älvsborg Med resp.

fallavg.utan
Jönköping

61Kalmar 28,76 27,39
Gotland Prisuppgiftsaknas
Kronoberg 59.922929

74.73Halland 4040
"90Kristianstad 45"45
90Blekinge 45 45

Malmöhus 904545
311,1424,38Hela landet med resp. -

utan/utbyggt ........................................ ......................................... ..............................................

Uppgiftenbyggerpåuppgifterfrån skogsbolagett
Avserarezrlavgiftmedfallavgift.
Omfattarprisuppgifterfrånföljandelän:Norrbotten,Västerbotten, Västmanland,UppsalaJämtland,Gävleborg,Kopparberg,Värmland.

Älvsborg.och
Örebro, Älvsborg.Omfattar frånprisuppgifter följandelän:Jämtland,Gävleborg.Kopparberg,Värmland, Västmanland,Uppsalaoch

Prisuppgifter frånsaknas Kopparbergoch Gotland.
Prisuppgifter frånsaknas följandelän:Norrbotten.Gävleborg.Kopparberg.Uppsala Gotland.och
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Korttidsupplåtelser

har inte korttids-och Modo Skog ABKorsnäs ABGraningeverken AB,
sammanställninglänsvisjaktupplåtelser på Nedan följersina marker. aven

mervärdeskatt. länenexklusive Iprisuppgifter. Prisernabolagsövriga är
Östergötland, Skaraborg,Södermanland,Uppsala, Stockholm,Västmanland,

Älvsborg, Blekinge före-HallandGotland,och Bohus,Göteborg samt
korttidsjaktupplåtelse.ingenkommer

Tabell 5.3
Län

småvrlt
6090/dag nejnejNorrbotten

dagarê12013
220lveckaj 5

450-600lårj nej nejVästerbotten
..........................................................................................................

nejnej;120/3dagarê
220/vecka§

l20/dag§ l625/dagJämtland nej
4 000%

... åts/dag................................................................................. . .
nejdagarå nejå12013

°220/vecka§
. ..............................................................................

l92/vecka§
Västernorrland

dagarê nej120/3
220Ivecka§ 5

48IdagGävleborg 5
nejdagarå nej;120/3

220/vecka§
o. il........ 64/dag64/dag nejnej

l92/vecka 92Jveckal :
nejnej;l60-240/dag§280/dag§Kopparberg
nejnej325ldag§Värmland 5 Z

ZOO/dagg 2000/dag§Örebro 500/dag§ l nej
°°°å3s

z360/dag Bock/600nej360/dag800/dagJönköping
Get/400E5
Kid/250E5

nejSOU/dagå500-13OOIdag§Kalmar
nej200-300500/dag750/dagKronoberg
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Län - .-
Älgälg rådjur småvilt viltAnnat

Kristianstad l länetfinns konjakt vildsvin. Prisuppgiftsaknas.
Malmöhus l länetfinns konjak: dovhjort.Prisuppgiftsaknas.

Desifferuppgifter förekommer rådjur.som avser
Prisuppgiftför korttidsupplåtelsesaknas.
Helaområdet l600haupplåtasför 360kr/dagoch dock 3minst 000kr.om person.

upplåtelserNya

Nedan redovisas vad bolagen på frågan "Vilka metoder tillämpas vidsvarat
upplåtelse ledigblivna jaktrnarker".av

Tabell 5.4

anbuds- Erbjudes till Underhands- Kölista Annat system
förfarande jaktgrannar kontakter

l AssiDomänAB X
GraningeverkenAB Uppgift saknas
KorsnäsAB X
Modo SkogAB X

SkogSCA AB X
Stora SkogAB X

o Alla övriga förekommerockså.

5.4.2 Kyrkan

Stiften har redovisat vilka avgifter gäller för utomstående vill hasom som
jaga deras marker. såväl långtidsupplåtelserRedovisningenrätt att avser

år eller korttidsupplåtelserett mer dag eller vecka. Redovisningensom
länsvis. Om inte avgifterna exklusivegörs mervärdeskatt.ärannat anges

Sist i detta avsnitt redovisas vilka tillvägagångssätt stiften förhar att
upplåta jaktmarker blivit lediga.som

Lângtidsupplåtelser

Av stift har åtta indexklausul dåoch använder konsumentprisindex.tretton
Stiften har följande frågan årliga"Vilka priser exklusivesvarat mer-
värdeskatt gäller i genomsnitt för utomstående upplåtelseri Era tillrättav
jakt för år eller mera".ett
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Tabell 5.5

påUppdelat även annat
stift i vissa län "j,

Trofétjurl I Ka Fjoling KalvTjurAll ,nu
2,70-7.102.l0- Björnnej nej nej nej nej0,60-l,10Norrbotten

40/kg6,00
2,70-7.2,l nej Björn10 nej nej nej nej0,60-l l 0 0-Västerbotten , 40/kg6.00

BjörnI-3, 4-7 5-10,Jämtland , , , ,, , 50/kg--+-----+-----|--+-----+ --+-----+-----+Avtalmedresp. -------- ---- 2000, 750,2000, 2000, 2000,,umnfauavgJ ,
I lI j ;s-s: 3-12:24: BjörnVästernorrland

50/kg--+-----+-----|--+-----+-----+------+-----+Avtalmedresp. -------- 2000, 750,2000, 2000, 2000,1,5,,nanfanavgJ ,,
nejnej nej nejnej nej2-l2 9-25 23,80Gävleborg

25-50 nejnej nejnej nej nejKopparberg --
nejnej nej nejnej nej15 2510Värmland

nej nej nejÖrebro nej nej43,50 nej28 15,50Skara
--..--------------+-----+--;---+-----+-----+------+-----. ----.-----.---- 30-60Vasterås nejnej nejnej nej nej- ----------+-----+------+-----+-----+------+-----+----+----.------------Karlstad nejnej+ nej+ nejnej+ nej

354,50, nejnej nejnej nejnejSträngnäs - l l, IlI i ii ii ii iVästmanland
nej nejnejnej nej nej23.832-12 9-25Uppsala -----+-----+------+-----+----+----.---..--------------+-----+--;------- 30-60Vasterds nejnejnej nejnej nej--

nejnej nejnejnej nej32.078-26 5-25IUppsala
RådjurStockholm

4OIkg| 40/kg|tio/kgl 40lkgl 40/kg|2-15 40041Stockholm ----+----.------+-----+--------+-----+------ ----------------------- 31.255-9+35Uppsala nejnej nej+nejnej nej
354,50 nejnejnej nejnej nejSträngnäs --
354,50 nej nejnej nejnejnejSödermanland - -

nejnej nejnejÖstergötland nej nej40,30--
9003 33 nej00000 00015,50 43,5028Skaraborg -

ochGöteborg Bo-
nejnejnej nejnejnej4 lhus --
nejnej nejnej nejÄlvsborg nej15.50 43,5028Skara --+-----+-----+------+-----+----. --------------------------------- 20 3515Karlstad nejnej nejnej nejnej-----+------+-----. ----.-----.------. -----.-----.--,.------------------ 41Göteborg nejnej nejnej nejnej- l I, IlI , nejnejuse, 43,50 nejnejnejSkaraJönköping

nej40Vaxjo nejnejnej nejnej-- ----+----.---+-----.--+-----+ --. -----.---------------------------.--,--. 40,70,Linköping nejnej nejnejnej nej- Il ,l Il nejnejl40l nejnejnej nejKalmar Växjö - -----+----+----.---+-----+--+-----+ ---- --.----------------------.--:-. 4I ,30Linköping nej nejnejnejnej nej- -
nejnej nejnejnej nej2,50-3.5OGotland - -
nejnej nejnejnej nej45Kronoberg --
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Län albaner-tinnarl .jArealavgijicrf5/54Uppdelat påäven älg anna:g g iistift vissa län va;. .__ Trøféüurj |Älg jSmdyiu TjurAnjala Ka Fjoling Kalv
40 nejHalland Växjö nej nej nej nej nej- ---+__-_-.+-__-__Ãl.+-___-n_ej ""n7ej+ "nej+"n2j"TGB-eäârgi """" "n°ej ""nej

Kristianstad 75 nej nej nej nej nej nej- -
Blekinge 75 nej nej nej nej nej nej- -
Malmöhus 100 nej nej nej nej nej nej- -

Varierar påberoende algtillgângen.
Spriddamarker.Varierarmedhänsyntill jaktbonitet.inagoandelar från Dalarnamedövre omöjliggörvissjakt tillm.m. renarsom
mälardalenmedhögajaktbonitetcr.
Riktpris, sänksmedhänsyntill jaktstömingar.som
Gällerendast avtal.ett

Tabell 5.6
Län

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Kopparberg
Värmland

Västmanland
Uppsala
Stockholm
Södermanland

Skaraborg
GöteborgochBohus

Jönköping
Kalmar
Gotland
Kronoberg
Halland
Kristianstad
Blekinge
Malmöhus

landetHela 11,21 11,56

Om intervallangivits arealavgiftharantagits arealavgiften/ha fördeladett jämt inomintervallet.ärsom att
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Korttidsupplåtelser

Karlstadkorttidsupplåtelse jakt endast marker inomförekommerDet av
uppgår 300 ha. Nedan redo-arealen till cirka 2stift. Sammanlagtoch Skara

korttidsupplåtelser.avgifter vidvisas

Tabell 5.7
ds rättst- kon Sámbetättigartill Faliavgifterü mjaktiLän fÄlg Rådjur,småvilt Harerådjurälgviltallt

Vuxen älgSäljsVärmland rot --- 6105
Älgkalv

990l
l87Killing160Skaraborg --- Get 300

Råbock375
Hare75

upplåtelserNya

Tabell 5.8

Annat systemUnderhandskon-Erbjudes tillanbudsfdr-
akterjaktgrannarfarande

XLuleå stift
Härnösandsstift
Uppsalastift
Västeråsstift
Karlstadsstift
Stockholmsstift
Strängnässtift

stiftLinköpings
Skarastift
Göteborgsstift
Växjöstift
Visbystift
Lundsstift

dagstidning.iAnnons
jaktområden.z nyupplåtelsernaturligt inomjaktlagenSuccessionsker stora-

utnyttjats.anbudsförfarandenågrafall harl
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5.4.3 Kommuner

Även utomståendekommunerna har redovisat vilka avgifter gäller försom
såväl lång-vill ha jaga deras marker. Redovisningenrätt attsom avser

tidsupplåtelser år korttidsupplåtelser dag ellerett eller mer vecka.som
Redovisningen länsvis. Om inte avgifterna exklusivegörs ärannat anges

tillvägagångssättmervärdeskatt. Sist i detta avsnitt redovisas vilka kom-

upplåtahar för jaktmarkcr blivit lediga.attmunerna som

Långtidsupplåtelser

förhållande kommun mycketI till skogsbolag och stift varje enskildäger
små arealer prisintervall finns inom varjemark. Nedan redovisas det som
län. Vidare länet. Vid denna beräk-redovisas arealvägt medelpris inomett

utgått från arealuppgift jaktbar markning har utredningen kommunens om
frågan deinom kommunen. kommuner besvaratAv de 175 som om an-

vänder indexklausul jakträttsavtal har 112 och 63 nej.i sina svarat
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Tabell 5.9
Län

Norrbottenmed resp.
utan 1,706,30
Västerbottenmed 1,25-l,5Oresp-

fallavg..utan
Jämtland
Västernorrland
Gävleborgmed resp.

fallavg.utan
Kopparbergmed resp.

fallavg.utan
Värmlandmed resp.

fallavg.utan
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Södermanland
Östergötland
Skaraborg
GöteborgochBohus
Älvsborg
Jönköping
Kalmar med utanresp.

-

Gotland
Kronoberg
Halland
Kristianstad
Blekinge
Malmöhus

landetela

anealavgift fallavgift ingetAvser utan annatom anges.
fördelad intervalllet.Om kommunenangivet intervall arealavgifthar antagits arealavgiften/ha jämt inomärett attsom

Medelpriset avrundattill femöretal.närmasteär
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Korttidsupplåtelser

Korttidsupplåtelser förekommer i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Älvsborgs,Gävleborgs, Stockholms, Jönköping, Kalmar, Blekinge och

Malmöhus län. Nedan redovisas de kommuner har sådan jakt samtsom
vilka priser tillämpas. Utöver de kommuner redovisas nedan harsom som
Jönköpings, Olofströms och Karlskrona kommun uppgivit de haratt
kontidsupplâtelser. Prisuppgifter saknas fråndock dessa kommuner.

Tabell 5.10
Kommun igår till jakt på Fallavgiñer-

ÄlgAllt vilt Rådjur Småvilt Viltart
Piteå SO/dag- - - - -
Vilhelmina SO/dag- - - - -
Berg SO/dag- - - - -
Krokom 25/dygn- - - - -
Ragunda 30/dygn- - - - -
Gävle 100/dag - - - - -
Haninge Älg,350/dag 200/dag 200/dag dovvilt rådjuroch-
Österåker Älg300/dag 150/dag ISO/dag rådjuroch-

Älg,Vänersborg l60/dag 80/dag 80/dag rådjur och hare-
Västervik 150/dygn 150/dygn- - - -
Malmö l60/dag 320/dag- - - -

upplåtelserNya

Nedan redovisas de landets kommuner lämnat frågan "Vilkasvar
metoder tillämpas vid upplåtelse ledigblivna jaktmarker". Siffrorna iav
tabellen antalet detta alternativ erhållit inom respektive län.anger svar
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Tabell 5.11
Län

Öppet Kölista AnnatUnderhandskon-Erbjudestillanbudsför- system
takterjaktgrannarfarande

Norrbotten
2Västerbotten
2Jämtland
3Västernorrland
3Gävleborg
2Kopparberg
2Värmland
2Örebro
4Västmanland
2Uppsala
2Stockholm
3Södermanland
3Östergötland
3Skaraborg
5BohusGöteborgo
5Älvsborg
5Jönköping
7Kalmar

Gotland
Kronoberg
Halland
Kristianstad
Blekinge
Malmöhus

landetHela

fastighetsägareEnskilda5.4.4

centralbyrån,StatistiskaochSkogsstyrelsenhjälpmedhar,Utredningen av
upplåtelsevidgällerpriservilkabl.a.fastighetsägaretillfrågat privata som
varitharprisundersökningenvad gällerbortfallet ston.partiellajakt. Detav

föranvändaskanendastundersökningsunderlagetfått följdtillharDet att
jakt.upplåtelse allprisnivåer vidslutsatsergöra avatt om

småviltälg ellerefter enbartjaktupplåtelseprisnivåer vidgällerdetNär av
dras.kunnaskallnågra slutsatserföralltså förunderlaget attsvagtär
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Samma förhållande fallavgiftergäller långtidsupplåtelservid och priser vid
korttidsupplåtelser. Att underlaget blivit för i dessa delar berorsvagt
troligen dessa upplåtelser ovanliga. Undersökningenär har underatt
sådana förhållanden inte såvarit dimensionerad gårdet få framatt att ett
tillförlitligt underlag. har såledesDet inte varit möjligt framatt ta
statistiska medelpriser i dessa delar.

Undersökningsresultatet tyder dock på det ovanligt den enskildeäratt att
fastighetsägaren upplåter småviltjakt till och älgjakt tillen person en annan.
När den enskilde fastighetsägaren upplåterväl jaga fastighetenrätten att

upplåtelsen i regel all jakt. sådan upplåtelseFör fastighetsägarentaravser
i normalfallet endast grundavgift. Fallavgift tillämpas sällan.ut en

Enligt undersökningen har knappt 80 000 totalt 241 000 brukningsen-av
upplåtitheter jakt under längre perioder till utomstående årunder 1995. Av

dessa brukningsenheter har drygt 30 000 tagit grundavgifter vidut upp-
låtelsen. Medelpriset för hela riket 23 kr/ha. Uppdelat regionerär är
enligt undersökningen medelpriset för Stockholmsområdet Stockholms,
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands kr/ha,län 45 Göteborgsom-

Älvsborgsrådet Hallands, Göteborgs och Bohus län Dalslandsamt utom
26 kr/ha, södra Sverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län -

Östergötlands,50 kr/ha, övriga Götaland Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Gotlands och Skaraborgs län Dalsland 20 kr/ha, övriga Svealandsamt

Örebro,Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 18 kr/ha och
Norrland Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

kr/ha. Sett17 storleksklasserna finns det ganska klar trendöver moten
högre avgifter med ökad storlek brukningsenheten.

De enskilda fastighetsägarna har fåttvidare följande fråga "Omsvara
det aktuellt upplåta utomstående,jakt till skullehur Ni väljaatt utvore
den/dem skulle nyttjanderätt". totalt 241 000 brukningsenheterAvsom

uppgiftsaknas för drygt 50 000. En överväldigande majoritet deav som
frågan,besvarat cirka 90 har skulle söka nyttjande-procent, svarat att man

närståenderättshavaren bland och harFem "genomvänner. procent svarat
annonsering i tidningar" och drygt fem har "annat sätt". Denprocent svarat
slutsatsen torde kunna dras metoden anbudsförfarandemed mycketäratt
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upplåtaenskilda fastighetsägare fastighetsägaren skallovanlig bland när
sin fastighet.jakten

5.4.5 Jägare

OOOjägareurval cirka 300särskild undersökning riktad tillI ett somaven
för mark ifrågor bl.a. kostnaderhar utredningen ställtjaktkonlöst om

fått tillgång sin nuvarandeårs de till1995 jakt och hursamband med
del redovisas nedan.undersökningen i dennajaktmark. Utfallet av

årsmed 1995 jakt.fallavgifter ochjaktkort i sambandför markKostnaderTabell 5.12 samt
de 3huvudsakligenjagar mark inte äger,ingår samtligajägare.i 2 jägare1l gruppsomgruppgrupp

jaktvårds-inomhuvudsakligenjagar4 jägarehuvudsakligenjagar markdejägare äger,grupp somsom
upplåtelsehuvudsakligenjagarmark, 5 jägareområde de ägerattutan genomsomgrupp

Älgjakt Smâviltjakt i %i %Kostnader
Grupp

i3 i ä2åå l il
36 16 246416 34 10066 34100jägare% av

10,117,3 26,3 8,620,89,7 8,0 5,512,6 12,7Ingenting
i48,1 27,144,8 40,7 53,222,628,9 45,6 19,334,51-500kr

31,425.3 15,2 31,921,736,2 46,5 35,332,9 32,2000 kr500-2
11,4 31.416,7 5,126,2 36,6 12,726,2 8,520,0krMer 2 O0än

100g100,0100,0 100,0100,0 100g100,0 100,0 100,0100,0Summa

småvilt.älg ochnuvarandejaktmarkertillgång till dinafick duTabell 5.13 Hur
Älg Småvilt

27,527,9demJagäger
0,4 0,3anbudGenom

14,2från 13,5erbjudandeGenom granne
3,13,0kölistaGenom
4,23,9min anställningGenom
0,40,3annonseringGenomegen
0,10,2Genomsvar annons

30,6 29,4bekantaGenom
20,820,1Annat

100,9 §3Summa
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överväganden5.5

5.5.1 Utvecklingen prisområdet

Uppföljning äldre undersökningar och analysav

De statliga undersökningar finns prisområdet från slutetär 1970-som av
talet och början 1980-talet. Undersökningarna utförda uppdragärav av
Jakt- och viltvårdsberedningen. Dessa har redovisats i betänkandena Vilt
och jakt SOU 1983:21 och Vilt och jakt, sociala och ekonomiska värden
Ds Jo 1981:5.

Jakt- och viltvårdsberedningens undersökningar kan endast i vissa delar
ligga till grund för analys utvecklingen på prisområdet. Beredningensen av
enkät till privata brukningsenheter redovisad sådantär det intesätt att

möjligt någraär prisjämförelser.göra Inte helleratt enkätundersökningen
riktad till kommunerna innehåller användbart jämförelsematerial.

i Jakt- och viltvårdsberedningens undersökningar riktade sig till då-som
1 varande Domänverket skogsbolagen och kyrkan kan i vissa delar liggasamt

till grund för jämförelse med utredningens material. Utredningen haren
Årsmedeltalenjämfört avgiftsutvecklingen med konsumentprisindex. för

konsumentprisindex år 1995 245,8 räknat från årär 1980 och 289,9 från
år 1979.

Skogsbolag

I betänkandet Vilt och jakt Ds Jo 1981:5 har i avsnitt fem och sex
sammanställts uppgifter från dels Domänverket, dels de nio skogs-största
bolagen. Verket och bolagen ingår i dag i något de bolag be-av sex som

utredningens enkät.svarat

I betänkandet har redovisats upplåtelseavgifter för utomstående vid jakt på
småvilt. Medelpriset för hela landet har för Domänverket angivits till 1,99
kr/ha och till 1,90 kr/ha för övriga skogsbolag. Domänverkets medelpris

års1980 prisnivå och övriga skogsbolag jaktåret 1978/79. Ut-avser
redningen har utgått från dessa medelpriser och med hjälp konsument-av
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nivå. efterårs Medelprisetpriser till 1995 ärdessaräknatprisindex upp
undersökningUtredningenskr/ha.respektive 5,51kr/hauppräkning 5,07

kr/ha.5,35landet i dagför helamedelarealavgift ärbolagensvisar att
får,småvilt vidupplåtelse jaktavgifter vidSkogsbolagens enav
följt konsu-år haoch 1995,åren 1979/1980prisetmellanjämförelse anses

mentprisindex.

förupplåtelseavgifterprisutvecklingenundersöktUtredningen har även
medjämförtsprisuppgifter harUtredningenssmåviltjakt i olika regioner.

1981:5.jakt Ds JoVilt ochbetänkandetavsnitt 6 iredovisas ide som
dvs.Sverige,småvilt iupplåtelseavgifter vid jaktSkogsbolagens norra

mellerstaVästernorrland, ochJämtland ochVästerbotten,Norrbotten,
Örebro Västmanland,ochVärmland,Kopparberg,Gävleborg,Sverige, dvs.

årmedelprisemaarealvägdakonsumentprisindex. Demindrestigithar än
arealavgifternaäldreOm de10,56 kr/ha.respektivekr/ha1,251995 var

14,18respektive1,65 kr/haår 1995skulle dekonsumentprisindexföljt vara
eftersom deSverigesödramedinte gjortsjämförelse harNågonkr/ha.

saknasoch detmarkinnehavlitetmycketuppgifterna byggeräldre ett
belägen.markSverige dennai södra äruppgift om var

sammanställningmed denjämförelsemotsvarandehar gjortUtredningen
iavsnitt 5 Ds Joår 1980Domänverketfrånfrån uppgifterhärrörsom

följtupplåtelseavgifter harskogsbolagensUtredningen visar1981:5. att
och södranågot i mellerstastigitSverigeikonsumentprisindex mennorra

Sverige harsödragällerdetkonsumentprisindex. Närjämfört medSverige
ochsödra,dåvarande östravästrautgått från Domänverketsutredningen

skulle medel-konsumentprisindexhade följtprisutvecklingenOmregioner.
areal-år 1995. Ettkr/ha22,04områdenför dessapriset sammantaget vara

medelpri-områden visaruppgifter imedelpris bolagens attvägt sammaav
kr/ha.år 23,511995set var

År högviltjaktföravgiftssystemetdetDomänverket atttillämpade1980
varje med-förgrundavgift i förskottbetalade delsnyttjanderättshavaren en

Motsvarandefällt djur.varjeföri efterskottjaktavgiftdelsdjur,givet en
användas fördet kandagomfattning isådaninte ianvänds att ensystem

jämförelse.
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detI nyssnämnda betänkandet redovisas vilka avgifter övriga skogsbolag
tillämpar vid upplåtelse jakt på älg. Det förekom i huvudsak olikaav tre
avgiftssystem nämligen arealavgift plus fallavgift, endast arealavgift samt
endast fallavgift. Det avgiftssystem tillämpades arealeröver störstsom var
"enbart fallavgift".

Vanligast förekommande med enbart fallavgifter i de nordligasystemetvar
länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Fallavgiften
uppgick där i medeltal för djur till år178 kr1 1979. Uppräknatvuxet
med konsumentprisindex skulle avgiften år 1995 3 kr.415 De bolagvara

tillämpar enbart fallavgift, eventuellt i kombination med grundav-som en
gift har i dag avgift mellan 2 400 kr och således2 700 kr, under kon-en
sumentprisutvecklingen från år 1979.

När det gäller arealavgift fallavgiftplus medelarealavgiften i länvar samma
3 kr/ha och medelfallavgiften 900 kr. Uppräknat med konsumentprisindex

motsvarande siffrorär 8,70 kr/ha respektive 6092 kr. Av de bolag som
tillämpar detta i dag det inte någotär har uppgivitsystem derasattsom
medelarealavgift överstiger 8,70 kr/ha. Uppgivna fallavgifter varierar från
2 440 kr till 4 400 kr. finns såledesDet fallavgifter stigit änsom mer
konsumentprisindex. I gengäld har dock arealavgiften inte ökat i mot-

mån.svarande

När det slutligen gäller med endast såarealavgift kansystemet nämnas att
det ovanligt i slutet 1970-talet. I dag det dock relativt vanligtär ivar av
dessa områden. De sifferuppgifter finns tillgängliga från år 1979 sägersom

medelarealavgiften då 2 kr/ha. Omräknat med konsumentprisindexatt var
till års nivå1995 skulle medelarealavgiften 5,80 kr/ha. Det arealvägdavara
medelpiiset för bolagsmark i område år något1995 lägre, näm-samma var
ligen 5,48 kr/ha. Det bör dock jämförelsematerialen mycketärnoteras att
olika. Utredningens undersökning baserar påsig uppgåendeareal tillen
2 725 273 ha, inkluderat områden där fallavgiften omräknats till arealav-
gift, medan den äldre undersökningen endast omfattar 75 000 ha. Det
framgår inte den äldre undersökningen dessa 75 000 ha belägna.ärav var
Var marken finns geografiskt har betydelse i sammanhanget. Utred-stor
ningens undersökning visar nämligen medelarealpriset mellan länenatt

frånväxlar 3,15 kr/ha i Norrbotten till 7,44 kr/ha i Jämtland.
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Värmland,Kopparberg,Gävleborg,mellanlänen, dvs.gällerdetNär
Örebro upplåtelsesystemetdominerandeVästmanland, detoch envar

1981:5och jakt Ds Jobetänkandet Viltfallavgift.med Avarealavgift
från 1,3uppgifter drygtmedeltal byggerframräknadeframgår däratt
upplåtelseruppgifter gällerUtredningensbolagsmark.hamiljoner

årkr/ha3,56Medelarealavgiftenbolagsmark.hamiljoner1,5knappt var
område årförmedelarealavgiftenUndersökningen visar1979. att samma
med kon-uppräknatför år 1979Medelarealavgiftenkr/ha.9,071995 var

år 1979förFallavgiftenkr/ha.10,32år 1995 blirtillsumentprisindex
928 kr.till 4från 2 609 krvarierarkonsumentprisindexomräknad med

frånår varierar1995fallavgifternaundersökning visarUtredningens att
kr.till 5 850400 kr2

län, enbartidag, förutomiförekommerSverige ettsödra delarnadeI av
också skogs-visarUndersökningenarealavgift. attendastupplåtelser med

för-landet, hardelari övrigainnehavet ettjämfört medbolagen, av
jämförelsema-Skillnaderna iSverige.södraskogsinnehav ihållandevis litet

årfrån 1979Uppgifternaundersökningarnabådade ärmellanterialet stora.
000 ha.450år knapptfrån 1995uppgifternaoch000 ha77bygger

Gotland.samtliga länfrånmaterialbygger utomårs prisuppgifter1995
mark-mindreavsevärdpåuppgifter byggerårspå 1979Med tanke att en

antal län.mindrefråntroligenuppgifternaareal härrör ett

år 1995medelarealprisetochkr/haår 1979 7Medelarealpriset varvar
konsument-meduppräknasfrån år 1979sifferuppgiftenkr/ha. Om33,43

kraftigtstigitavgifternaindikerarkr/ha. Detta20,29blir den attprisindex
några slutsatsersvårt dradockdetutredningenområde. Enligt är atti detta
uppgiftsaknasdetbakgrundmaterial. Främst attdetta om varmot avav
markarealenuppgivna ärundersökningenäldrei denSverige densödrai

arealav-gällerhar vadutredningenuppgifterjämför deOmbelägen. man
visarosäkra,fåremellertid ännufallavgift,medgifter meransessom

förhållandet.omvändadetdessutommaterialet

landetmedeltal för helauttrycktprisuppgiftergäller angesdet ettNär som
medeltalarealavgiften i1981:5jakt Ds JoVilt ochbetänkandet atti

kr/haoch 4,53fallavgifttillkommer utandetkr/hauppgår till 3,49 om
9,77respektivekr/ha4,38år 1995förmedeltal ärMotsvarandefallavgift.
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kr/ha. Medeltalen årför 1979 uppräknat med konsumentprisindex blir 10,12
kr/ha respektive 13,13 kr/ha. Den verkliga arealavgiften således1995 är
lägre den följtän konsumentprisindex. Högsta och lägsta uppgiftenom
fallavgift landet har iöver princip följt konsumentprisutvecklingen.

Kyrkan

I betänkandet Vilt och jakt Ds Jo 1981:5 viltvårdsbe-har Jakt- och
redningen redovisat utfallet enkät riktad till samtliga stift. Enkätenav en
omfattar bl.a. avgifter för upplåtelse jakt. I betänkandet inte vilketav anges
år avgifterna Utredningen har utgått från uppgifterna 1979avser. att avser

tabellse 5.3 i SOU 1983:21.

Utredningen har bakgrund hur avgifterna redovisats Jakt- ochmot av av
viltvårdsberedningen inte kunnat jämföra samtliga stift. Det oklartär t.ex.
i vissa fall arrendeavgiften för älg inkluderar fallavgift eller När detom
gäller småviltet har dock utredningen utgått från avgiften äratt utan
fallavgift så angivits. Det vidare osäkert vissa uppgiftertrots att är om

jakt på allt vilt. Utredningen har endast sådanaanalyserat avgifterna iavser
stift där uppgifterna någorlunda klara.är Om intervall har angivitsett som
arealavgift har antagits arealavgiften ha jämt fördelad inomäratt per
intervallet.

En jämförelse med Härnösands stift, 1979 hade arrendeavgiftsom en
l-2 kr/ha för såväl småvilt älg, visar priserna här haft lägreattsom en
ökningstakt konsumentprisindex. Om priserna hade följt konsumentpris-än
index skulle medelprisavgiften småvilt varit 4,35 kr/ha.för och älg
Medelpriserna småviltför kr/ha2 kr/ha i Jämtland och 3 i Västernorr-var

årland 1995. årMedelpriserna för älg, med fallavgift, 1,50 kr/ha 1995.var

Övriga stift i upplåterlandet jakt efter älg med arealavgift fall-utanen
avgift. En jämförelse Luleå åravseende stift, tillämpade areal-1979som
avgift med fallavgift, således svår beträffande älg. Förär göraatt upp-
låtelse småvilt kan dock konstateras någotdagens priser ligger underattav
konsumentprisutvecklingen sedan år då1979. Medelpriset drygt 32var
öre/ha. Om priserna hade följt utvecklingen konsumentprisområdet
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85Medelarealavgiftenår 1995.öre/havarit 94arealavgiftenskulle var
år 1995.öre/ha

från kr/ha ismåviltjakt 2prisetvarierarstiftUppsalagällerdetNär
MedelarealprisetStockholmsområdet.itill 35 kr/halänGävleborgs var

medjämförelsepå Enälg.15 kr/hasmåvilt ochår 1995kr/ha15,99
småviltjaktupplåtelseförprisernaår visarfrån 1979uppgifterna att av

haft lägreälgjaktprisernakonsumentprisindex medanstigit enänmer
ökningstakt.

mycketlikastigithar intepå GotlandsmåviltjaktupplåtelseförPriserna av
priser-Om3 kr/ha.år 1995Medelarealprisetkonsumentprisindex. varsom

3,65 kr/ha.varitår 1995avgiftenskullekonsumentprisindexföljthadena

kr/ha6,55småviltjaktförmedelarealprisetKarlstad stiftgällerdetNär var
år 1995prisetskullekonsumentprisindexmedUppräknat varaår 1979.

11,06årstift 1995Karlstadförmedelprisetarealvägda18,99 kr/ha. Det var
15,98 kr/ha.år 1995älgjaktupplåtelseförMedelarealprisetkr/ha. varav

ingårdetuppgiftdockfrån år 1979,uppgiftermed utanjämförelse omEn
konsumentprisindex.mindrestigitpriserna änvisareller ej,fallavgift att

kr/ha.varit 18,12årarealavgiften 1995skulleindexföljt dettaprisernaOm

jämförelse.svårtangivits göradetstiftövriga attBeträffande är ensom
Viltbetänkandetuppgifterna idock kunnasig attUtredningen antaanser
förarealavgiftenLunds stift sägergällande1981:5 attDs Jooch jakt t.ex.

mellanvarierarKristianstads länochMalmöhusismåviltjaktupplåtelse av
1983:21.i SOUtabell 5.3med1981:5Jo140 i Dsjämförkr/ha20-35 s.

konsumentprisindexuppräkningmedmedelarealprisetinnebärDet avatt en
småviltjaktupplåtelseförenbartkr/ha80detbli iskulle närmaste av

ländessajakt iupplåtelse allförMedelarealpriset27,5x2,89979,72. av
kI/ha.respektive 10075år 1995 var

Slutsatser

skallmöjligtså mångauppfattningen gesden attUtredningen är somav
landvidsträcktavårtjakttillförutsättningargodanyttja detillfälle somatt

och harvilldenundvikasdärförskallmöjligt attOm somerbjuder.
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förutsättningar för jaga från jaktutestängsatt ekonomiska spärrar.genom
Att arrendenivån hålls acceptabel nivå därmed viktigt förären att ett
folkligt deltagande i jakten.

Syftet med de undersökningar gjorts prisområdet dels följaärsom att
äldre undersökningar och redovisa prisutvecklingen området, delsupp

redovisa gällande prisnivåer i landet till ledningatt för jägare och mark-
På detta kanägare. redovisadesätt prisnivåer i kombination med de värde-

ringsmallar utarbetats markägare och jägaresom gemensamt utgöraav
grund för avgiftsberäkningen vid upplåtelse jakt.av

Som inledningsvisnämnts det viktigtär avgifterna för upplåtelseatt av
nyttjanderätt hålls på nivåacceptabel för få folkligt deltagande ien att ett
jakten. För kunna nuvarande nivåer utifrånavgöraatt detta perspektivom
kan acceptabla krävs analys prisutvecklingen. Utredningen haranses en av
i detta syfte valt jämföra prisutvecklingen på området med konsument-att
prisindex. Det utredningens uppfattningär prisutveckling jaktensatt en
område följer detta index får acceptabel.som anses vara

Utredningen har utgått från Jakt- och viltvårdsberedningens undersökningar
gjorda i slutet på 1970-talet och början 1980-talet. Som tidigarenämnts
föreligger det problem analysera utvecklingen på prisområdet såmedatt
gammalt material. Beträffande vissa beredningens undersökningar sak-av

möjlighet huvud någraöver prisjärnförelser.göra Det gälleratt tagetnas
undersökningarna riktade till privata brukningsenheter och kommuner. När
det gäller upplåtelser gjorda skogsbolag eller svenska kyrkan har möj-av
ligheterna till jämförelser varit bättre, det har funnits svårig-vissaäven om
heter.

Sett hela landet visaröver skogsbolagens priser för småviltjakt ut-en
veckling följer konsumentprisindex. Om Domänverkets och skogs-som
bolagens uppgifter från år 1980 läggs ihop blir medelpriset efter uppräk-
ning med konsumentprisindex kr/ha.5,33 Utredningens undersökning visar

medelpriset för upplåtelse småviltjakt på skogsbolagens åratt mark 1995av
5,35 kr/ha. Jämför olika regioner kan konstateras de skogsbolagvar man att
omfattas Jakt- viltvårdsberedningensoch undersökning haftharsom av en

lägre prisutveckling konsumentprisindex iän mellansverige och Förnorrut.
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Någrafrån undersökning.äldreunderlag dennasaknas brasödra Sverige ett
uppgifterutredningensregion. Omdärför dras dennakan inteslutsatser om

prisuppgifter dockDomänverketsjämförs medskogsbolag ärfrån samtliga
kraftigarebättre.södra Sverige Enjämförelser medmöjligheten göraatt

så litenSkillnaden dockskönjas här.konsumentprisindex kan ärökning än
utgångspunkter.utifrån utredningensacceptabelden böratt anses vara

helaälgjakt dessa,avgifter förskogsbolagens övergällerdet settNär
ökningstakt. Setthaft lägrekonsumentprisindexföljtlandet, inte utan en

ochfrån mellansverigedensammatendensenregionermindre äröver upp
Detjämförelseförunderlaget sämre.södra SverigeNorrbotten. Itill är en

konsumentprisindex.stigithäravgifterna änteckendockfinns att mer
Med beaktandeuppgifter visardetEmellertid finns motsatsen. avsom

prisutvecklingenantagandetsmåviltjaktområdet ochutvecklingen att
avgifternaden slutsatsenutredningenregion drardennai attföljts även

åacceptabel.ändockutvecklingen ärnågotökat attmen

svårare. Osäkerhets-upplåtelserkyrkligaavgifterna för äranalyseraAtt
medendast kanjämförelser görasmaterialeti det äldre görfaktorer att

Härnösand,istiftenbeträffandegjortsjämförelserstift. Devissa som
föravgifternastarktindikerarVisbyKarlstad ochLuleå, Uppsala, att upp-

ökningstaktlägrehaft änälgjaktsmåviltjaktsåvällåtelse ensom
Även antagandendestifti Lundsavgifternakonsumentprisindex. omsynes,

konsumentpris-ökningstaktlägreha haft änriktiga,gjortutredningen är en
index.

möjligtintedetfastighetsägareenskildaoch ärgäller kommunerdetNär
under-viltvårdsberedningensochJakt-någon jämförelse mellangöraatt

dockNotabeltutfört.utredningen ärundersökningar attdeochsökningar
upplåterdvs.delar jakten,markägaredessaovanligtdet att uppvarasynes

gällerVadtillälgjaktochnyttjanderättshavaresmåviltjakt till en annan.en
Under-slutsatser.dra vissakunnautredningensig dockpriserna anser

medelarealavgiftemalandet,helanämligen,visarsökningarna över attsett
stiftenarealprisermedelnågot deunderliggerbeträffande kommunerna som

fastighets-enskildamedelarealavgiften förredovisat ochskogsbolagenoch §
kandenutredningenbakgrund härav attbetydligt under. Motägare anser

kanpriserdessainte hellerslutsatsendendra vara enansesatt
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oacceptabel nivå. Utredningen kan dock inte någonmed säkerhet uttala sig
prisutvecklingen för dessa ägarkategorier.om

Medelarealavgiften hos enskilda fastighetsägare betydligt underär avgiften
hos övriga Undersökningenägargrupper. riktad till enskilda fastighetsägare
visar ungefär 90 de fastighetsägare besvaratatt frågan "Omprocent av som
det aktuellt upplåta jakt till utomstående, hur skulle Ni väljaattvore ut
den/dem skulle nyttjanderätt" har de skulle sökasom svarat att nytt-
janderättshavaren bland närstående och Utredningen finnervänner. det

mångatroligt fastighetsägare har upplåtit jaktenatt sin fastighet till när-
stående och och detvänner i undersökningsmaterialet förekommeratt en
hel del vänskapspriser.

Slutligen bör anmärkas jämförelsen mellan äldre och frånmaterialatt nyare
skogsbolag, stift, kommuner och enskilda markägare inte har kunnat göras
med vetenskaplig exakthet och det utifrån statistiska utgångspunkteratt
finns del invända. Materialet dock tillräckligt säkert föratt är utgöraen att
grund för utredningens ovanstående uttalanden, dvs. materialet kanatt
användas för indikera prisutvecklingen i förhållande till konsumentpris-att
index. Utredningen sig därigenom kunna dra den övergripande slut-anser

prisutvecklingen inte visar tecken någonavvika isatsen att högreatt
frångrad konsumentprisutvecklingen.

Undersökningen riktad till jägare visar 80 respektive drygt 85att procent
betalade 2 000 kr eller mindre för mark, fallavgifter och jaktkort för älgjakt

småviltjakt.respektive Från denna har sedan plockats deutgrupp som
huvudsakligen jagar mark de inte Andelen jägareäger. betalarsom
2 000 kr eller mindre i denna omkring 75 respektiveär 85grupp procent.
Det visar, enligt utredningen, mycket del jägarna, huvud-att storen av som
sakligen jagar mark de inte har lågarelativtäger, kostnader för jakt-

fallavgiftermark, och jaktkort. Utredningen resultatet talar föratt attanser
huvuddelen dessa jägare betalar avgifter för upplåtelse jakträttav av som
får acceptabel nivå.anses vara en

Beträffande den lilla betalar år2 000 kr saknasängrupp som mer per
förunderlag uttala sig hur höga kostnaderna i självaatt verket Ut-om

redningen dock kostnader överstiger 2 000 kr kanattanser som vara
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vilkendärför undersökt iförhållanden och harunder vissaacceptabla om-
få tillgångförbetalabereddai dennafattning jägarna är attatt mergrupp
deslutsatsendra den ärtorde kunnamark. Manytterligaretill att som
nuvarandeinte upplevermarkför ytterligarebetalaintresserade att mer

65knapptvisarUndersökningenoacceptabla.kostnader procentatt av
betalabereddasmåviltjägama ärknappt 80och attälgjägarna procent av

till denutredningenmark. lederytterligare Detfå tillgång tillför attmer
avgifter liggerbetalafåtal kanjägaredetslutsatsen är somettatt ansessom

nivå.acceptabelöver en

förkostnaderderasbland jägarnaundersökningenvisar attSammantaget
från under-stöd resultatetMedacceptabla.jaktmark i dag i ärstort av

avgifternuvarandesåledes fram tillutredningensökningarna kommer att
utvecklingennivå ochacceptabelupplåtelse jakträtt attför är enav

godtagbar.1979/1980sedan är

jaktupplåtelseranbudsförfarande vidmedMetoden5.5.2

anbudsförfarandemedavskaffa metodensökai uppdragUtredningen har att
jaktupplåtelser.vid

hurförsöktutredningen utrönaenkätundersökningar harolikaGenom
utredningenmarkägarsidan harPåi dag.anbudsförfarandetvanligt är

urvalochkommunernakyrkan,skogsbolagen, etttillfrågat de störstasex
enkätundersökningarnaframhållasbörDetenskilda markägare. attav

jaktmarker.landetsförföreträdareelleromfattar merpartenägare avav
fastig-enskildaha mark,000 000llnämligenförfogarSkogsbolagen över

000 ha.300kommunernaha ochstiften 500 000ha,000 00014hetsägare

anbudsför-tillämpasigtillfrågade skogsbolagen sägernågot deInte av
tillämparstiftendastdetstiftlandets äri dag. Av ettfarande tretton som

andraemellertidsigstiftet använder ävenaktuellametod. Detdenna av
fårdetanbudsförfarande,förekommerBland kommunernametoder. men

visarfastighetsägareenskildatillenkätUtredningensovanligt.varaanses
här. Denovanlig över-mycketanbudsförfarande ävenmed ärmetodenatt

sökerdenämligen90omkring sägermajoriteten, attvägande procent
olikatill deEnkäternanärstående ochbland vänner.nyttjanderättshavaren
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markägargrupperna visar entydigt metoden med anbudsförfarandeatt är
mycket såovanlig. Att verkligen fallet bekräftasär den undersök-även av
ning utredningen riktat till urval landets jaktkortslösande jägare.ett av
Endast 0,4 älgjägarna och 0,3 småviltjägamaprocent procentav av uppgav

fått tillgångde till marken anbud.att genom

Utredningen drar den slutsatsen det föreliggande materialet metodenattav
med anbudsförfarande ovanlig i dag. Det föreligger därförär inteytterst
några skäl föreslå några åtgärdersärskilda för åstadkommaatt att en
förändring. Enligt utredningen det svårtdessutom kunna följa deär att upp
åtgärder föreslås och sedermera vidtas. Anbudsförfarandet nämligenärsom

såi dag ovanligt det torde i det omöjligt utvärdera denärmasteatt attvara
åtgärder vidtas.som

Utredningen den föreliggande redovisningen gällande pris-attanser av
nivåer i landet i kombination med de värderingsmallar utarbetatssom

markägare och jägare åstadkom-god grund förutgörgemensamt attav en
sund prisutveckling i landet. vidare såvälDet möjligt förärma en

markägare jägare med ledning detta material värdera ochattsom av
komma fram till rimlig avgiftsnivå vid upplåtelse jakträtt. Utred-en av
ningen vidare den uppfattningen detta leder till metodenär medatt attav

upplåtelseanbudsförfarande vid jakt blir mindre Såledesintressant. börav
resultatet bli ytterligare i riktning avskaffandet anbudsför-ett steg mot av
farandet detta område.
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6 Besittningsskydd upplåtelsevid av

jakträtt m.m.

6.1 Utredningens förslag i sammanfattning

Utredningen föreslår reglerna i 17 jaktlagen§ 1987:259,att nytt-om
janderättshavarens förlängningtillrätt jakträttsavtal i vissa fall, skallettav
upphöra. Vidare föreslår utredningen bestämmelserna i 18-22 §§,att som
har samband med reglerna förlängningsrätt, skall upphöra. När detom
gäller reglerna i 15 och 16 §§ jaktlagen föreslår utredningen vissa för-
ändringar.

För det första föreslår utredningen samtliga tidsbestämda jakträttsavtalatt
skall upphöra gälla först efter uppsägning. Dessa regler skall dock inteatt

upplåtelsegälla två månader eller kortare såvidatid inte upplåtelsen på
grund förlängning eller eljest fortlöpt två månader.längre tid änav

För det andra införs lagstadgad uppsägningstid månader.tolv Dennaen
förlängda uppsägningstid gäller för såväl tidsbestämda tidsobestämdasom
jakträttsavtal. frågaI tidsbestämda upplåtelsetidavtal med årettom om
eller kortare och tillsvidareavtal gäller, förutsatt upplåtelsen endast fon-att

årlöpt eller kortare tid, i två månadersstället uppsägningstid.ett

Bestämmelsen i nuvarande 15 § jaktlagen enligt vilken avtal inteett som
inom tid förlängt på tid upplåtelseti-sägs rätt motsvararupp anses en som

den dock årlängst fem blir kvar oförändrad.- -

Utredningen har vidare det, med hänsyn till jaktmarkenövervägt attom
ligger långt från jägarens bostadsort, kan behöva åläggandekopplas förett
nyttjanderättshavaren på lämpligt viltvårdtill nödvändigsättatt attse
bedrivs. Utredningen kommer fram till lagreglering sådantatt om
åläggande för närvarande inte behövs.
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Inledning6.2

Fastighetsägareningår till fastighet.i äganderättenjaga viltRätten att en
jordabalkenkap. 3 §7fastigheten Avupplåta jagakan rätt att annan.

till fastnyttjanderättupplåten betraktasådanframgår rätt är attatt som
nyttjanderättshavarebestämmelserfinnsjaktlagenegendom. I avsom ger

bestämd tidupplåtelsen ärbesittningsskyddjakträtt somett enavserom
dessa fall harinyttjanderättshavarenår. bl.a.innebärDetlängre än attett

kansåvida fastighetsägarenintejakträttsavtaletförlängningtillrätt av
besittningsskyddsbrytande grund.åberopa en

besittningsskydd velatmed reglerdirektiv harutredningensEnligt omman
viltvårdsåtgärdersådanavidtatillnyttjanderättshavarnastimulera att som

direkti-enligtsyfte hoppadessikt. Dettaförst längreresultat man,ger
behållaförstärktnyttjanderättshavarna rättuppnå attatt engegenomven,
flertaletnämligenbyggerBestämmelsernaupplåtna jakträtten. attden

villiganyttjanderättshavare ärintresse atthajordägare bör att somett av
Enligt direktivenfastigheten.viltvårdlångsiktigeffektiv ochåta sig en

tecknastarkt intressehai allmänhetdärförfastighetsägarna attborde ett av
alltför kort.tid intebestämd äravtal somen

upplåtelserEttårigablivitutvecklingendirektiven sägsI avatt annan.en
direktiven,enligtförsätter,avtalmycket vanliga. Dessablivitharjakträtt
jakten ochlångsiktighet förbristandeochsituationijägaren otrygg geren

viltvården kan kortaförinsatsersjälvinte jordägaren görviltvården. Om
eftersatt.viltvården blirmedföraupplåtelsetider att

besittningsskyddet ochutvärderabakgrundskall dennaUtredningen mot
upplåtelsetider.till längreledervidtasbehöveråtgärderöverväga somom

i övrigtbestämmelsergällandeocksåbördirektiven övervägasEnligt om
skallUtredningenjakträttsupplåtelser.underlättaförändrasbehövakan att

kopplasbehövajakträttsupplåtelser kantill ettdetockså överväga om
nödvändigtilllämpligtnyttjanderättshavaren sätt attföråläggande att se

frånlångtliggeriblandjaktmarkenförhållandetviltvård bedrivs. Det att
medproblemmedföradirektiven,enligtnämligen,kanbostadsortjägarens

åläg-sådantframgårdirektivenviltvård. Avnödvändig att ettbedrivaatt
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skullegande kunna fullgöras exempelvis avtal med ortsborgenom attom
viltvården.bedriva

I avsnitt 6.3 kort historisk bakgrund till gällande lagstiftning.ges en nu
Därefter redovisas, i avsnitt 6.4, gällande lagstiftning. Det avsnittetsenare
innehåller dels bakgrund till besittningsskyddsreglema i jaktlagen ochen

lagstiftning, dels gällande bestämmelser vid upplåtelse jakträtt. Iannan av
avsnitt 6.5 redovisas statistiska uppgifter främstgrundade de enkät-
undersökningar utredningen låtit utföra. I avsnittet 6.6, överväganden och
förslag, åtgärderdels vilka behöverövervägs vidtas beträffandesom
nuvarande besittningsskyddsregler för åstadkomma upplåtelseti-längreatt
der, dels det med hänsyn till jaktmarken ibland långtligger frånattom
jägarens bostadsort kan behöva åläggandekopplas för nyttjanderättsha-ett

jakt lämpligt till viltvårdnödvändig bedrivs.sättatt attvaren av se

6.3 Kort historisk bakgrund till gällande lag-nu

stiftning

direktivI den 6 oktober 1967 fick Jaktmarksutredningen i uppdrag bl.a.att
jaktarrendatoremasundersöka ställning. Utredningen skulle särskilt pröva

fannsdet förutsättningar för bestämmelser till förlängningrättom om av
upplâtelsetiden för viltvårdsskälnyttjanderättshavare starka förtalar det.när
Bakgrunden till direktiven frånbl.a. skrivelse Svenska jägareför-var en
bundet anfördesvari till följd jakträttsupplåtelserstark prisstegringatt av
åtskilliga svårigheter uppkommit för den nyttjanderättshavarestora gruppen

ansågoch förbundet nyttjanderättshavare, vårdatföredömligtatt att en som
upplåtnaviltet den marken, borde ha till fortsatt nyttjanderätträtt

motsvarande gäller vid jordbruksarrende.sätt som

Jaktmarksutredningen kom i sitt betänkande Jaktmarker SOU 1974:40
fram till cirka tredjedel landets jägare har jakträtten sin huvud-att en av
sakliga jaktmark nyttjanderätt. Enligt Jaktmarksutredningen innebargenom
detta för viltvårdendet i landet fick betydelseatt stor attanses vara av
nyttjanderättshavare jakt disponerar sådanasin mark under former ochav

sådana villkor de har intresse lång-aktivt delta i planerat,att att ettav
viltvårdsarbete.siktigt Grundprincipen för viltvårdsarbetetfördelningen av
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Jaktmarksutred-upplåtare nyttjanderättshavare borde, enligtochmellan
åtar nyanläggningarnasig omfattandejordägaren deningen, attvara mer

viltvården lång nyttjanderättshavarenför sikt medanbehövs svararsom
underhållskaraktär. utredningenviltvårdsarbete Enligtsådantför ärsom av

väsentlig intresse förbetydelse för nyttjanderättshavarensdetvar av
innehåller bestämmelserupplåtelse jakträttviltvårdsarbetet avtalatt om av

avtalstid efteri fastställd minstaavtalsperiodens längd. En lag mönsterom
så tillgodoser nyttjande-denfrån arrendelagstiftningen borde bestämmas att

avhållersamtidigt intetillbörlig trygghetintresserättshavarnas menav
upplåtafrån jakt.jordägaren att

upplåtelse jaktsärskild lagföreslogJaktmarksutredningen somavomen
upplåter till jaktnågon ersättningavtal varigenom rättomfattade mot

Utredningenkorttidsupplåtelser särskilt undantag.föreslogsFör s.k.annan.
år för nyttjanderättsha-fem ochavtalstidvidare kortaste rättföreslog omen

utgång.upplåtelsetidens Be-upplåtelsen vidförlängningtill avvaren
ettårigföreslogs minstupplåts kommunenmarkträffande enavsom

upplåtitsmarkmed undantagskulleavtalstid. Förlängning avsomav-
fastställdeellergodkändeår arrendenämndfem inteske förkommun om-

jord-bestämmelsernaövrigt tillFörslaget anslöt itidsperiod. omannan
föranledda bl.a.avvikelsermed deijordabalkenbruksarrende avvarsom

sociala aspektersaknade deundantagslösttill jaktnyttjanderätt nästanatt
Tvistjordbruksarrendatorerna. rättskydd förstarktmotiverar omettsom

tillhänskjutasförslagetskulle enligtavtalsvillkorförlängning ochtill om
ledde inteförslagJaktmarksutredningensarrendenämnd.införavgörande

besittningsskyddet.gällernågra ändringar vadtill

l983:21och jaktbetänkande Vilti sittviltvårdsberedningenochJakt- tog
övervägande.till förnyatbesittningsskyddfrågan förstärktettomupp

arrende-innebarjaktlagenbestämmelse iföreslogBeredningen attsomen
ansågsdetupplåtelseavtaletförlängningkunde beslutanämnden omavom
skötteNyttjanderättshavarenupplåtelsen skulle upphöra.oskäligt somatt

påräkna förlän-förslag, kunnaalltså, enligt dettaåligganden skullesina en
omständighetnågonåberopadejordägaren inteavtaletgning somomav

bered-omständighetersådanaborde upphöra. Somavtaletgjorde angavatt
låtafrågai ellermarkenjagasjälvmarkägarenbl.a.ningen attatt avser

anställdskogsbruketjordbruket ellernågon ieller tafamiljemedlemnågon
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över Beredningen frånavstod föreslå viss minsta upplåtelsetidatt en
med generell till förlängningrätt hänsyn till de negativa konsekven-en av

sådant besittningsskydd skulle kunna få förett utbudet jakttillfällen.ser av

6.4 Gällande lagstiftning

6.4.1 Bakgrund till besittningsskyddsreglema i jordabalken

ur Folke Grauers, Lärobok i nyttjanderätt

Hyres- och arrendeavtalen har social betydelse. Hyresavtalet har tillstor
syfte tillgodose primärt behov hos hyresgästen och dennes eventuellaatt ett
familj, nämligen bostad; bostadsarrende syftar tillävenatt trygga en att

behov. I dessa fall det viktigaste för nyttjande-trygga ärtypsamma av
rättshavaren fåhan kan avtalet förlängt avtalstiden går Jord-att när ut.
bruks-, anläggningsarrendet och lokalhyresavtalet ofta väsentligär av
betydelse för nyttjanderättshavarens försörjning; i dessa fall detäven är
viktigt för nyttjanderättshavaren kunna få förlängning avtalet. Motatt av
nyttjanderättshavarens intresse kunna förlängning står fastig-attav
hetsägarens intresse kunna avveckla avtalsrelationen föratt t.ex.av att
kunna använda nyttjanderättsobjektet eller för kunna upplåta tillrättenatt
någon såledesDet sigrör handlingsfrihet. Parternasparternasannan. om
behov kan de omvända; nyttjanderättshavarenäven vill komma ifrånvara

långtidskontrakt, fastighetsägarenmedan långvarigvill ha upplåtelseett en
fastigheten.av

Det typiska för nyttjanderätterna långvarigadet sig avtals-är röratt om
relationer. Behoven bostad och försörjning långsiktiga och fastig-ärav
hetsägaren har typiskt långsiktigtbehov planera avkastningensett ett attav

fastigheten. långvarigaDe avtalsrelationerna innebär fastighetsägarenattav
under lång tid skall tillhandahålla nyttjanderättsobjekt ofta skallett som
bibehållas i viss standard, och nyttjanderättshavaren skall under lika lången
tid betala vederlag vårdaoch objektet. Avtalsförhållandet präglas med
andra ord återkommandesuccessiva och prestationer.av

När det gäller vederlaget för nyttjanderätten intressena ofta mycket
motstridiga. Nyttjanderättshavaren vill inte betala nödvändigt ochänmer
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Fråganfastighet.sin äravkastninggodvill hafastighetsägaren omaven
lagstiftaren skallefterfrågan ellerutbud ochskallvederlaget styras omav
avvägningendenhar gjortLagstiftarenvederlaget. attstorlekenreglera

tilldå nyttjanderättenaffärsmässigtvederlagettillåts bestämmaattparterna
övriIaffärsverksamhet.nyttjanderättshavarenstillknutendelen gaärstörsta

prisbildning.tillåts friintefall en

del delsmycketsig tillfinnsintressekonflikter rör storDe omsom
harlagstiftarenEftersomvederlaget.storlekenhandlingsfrihet, dels

nyttjande-ochstarkareofta denfastighetsägaren attär partenansett att
dendelbetydelseekonomisk ärsocial och storhar avenrätterna stor

nyttjanderätts-förmån förtilltvingandelagstiftningennyttjanderättsliga

havaren.

i lagenbesittningsskyddsreglematillBakgrund6.4.2

fiskearrenden1957:390 om

någonvarigenomavtaltillämpligñskearrenden1957:390 ärLagen om
tillämp-för lagensVidare krävsupplåter ñskerättvederlag annan.mot
fiskeelleryrkesfiskeupplåtelsen annatändamålet med är avlighet att
bestäm-finns5 §försörjning. I lagensarrendatornsförbetydelseväsentlig

arrendeavtalet.förlängningtillarrendatorn rättmelser avgersom

saknasfallnämndaifastighetfiska änupplåten rättFör att nuannan
i lagenbesittningsskyddsreglemaförMotivenbesittningsskydd.regler om

moti-allmännadenAv1957: 151.redovisade iñskearrende finns prop.om
19 f..framgår följande s.veringen

vidgällerrättsreglerför deredogörelsenframgått"Som somav
tämligenrättsställningñskearrendators otrygg.ñskerättupplåtelse ärav

förebildefterhuvudsakilagstiftningenföreslagna ärmed den att,Syftet
jordbruksarrendena,socialas.k.för degällerbestämmelserde somav

rådasyftedettaOmrättsskydd.fiskearrendatorernasförbättra synes
behovetvitsordatockså allmäntvilkaremissinstanserna,blandenighet

lagstiftning...av

enligträttsställning ärÖnskemålet fiskearrendatoremasförbättraatt
intresseticke blotttalar attdetsammaangeläget. Förmening högstmin

utnyttjandeeffektivtmedföreningFiskevård irationell ett avfrämja en
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vårt lands ñsketillgångar också sociala skäl. Ett rationellt drivetutan
fiske erfordrar i regel betydande investeringar frågai redskapom m.m.
I synnerhet fasta ñskeredskap måste ofta efter förhållandenaanpassas

fångstplatserna och kan stundom bli i värdelösa förstort sett
fiskearrendatorn, han erhåller förnyat arrende. Detta kan leda tillom
högst betydande ekonomiska förluster och svårigheter för fiskearrenda-
torn."

6.4.3 Bakgrund till besittningsskyddsreglema i jaktlagen

Motiven för införa besittningsskyddsregler i jaktlagenatt är av annan
karaktär de anfördes förän motsvarande regler i jordabalken och lagensom

fiskearrenden. fråganDet inte jakträttsupplåtelserär harom att ansettsom
ha social eller ekonomisk betydelse för nyttjanderättshavaren. Fråganstor

införandet besittningsskydd har i stället gällt sådant skydd kanom attav
förutsättas stimulera till viltvårdsåtgärder vanligen resultat först påsom ger
längre sikt. I motiven följande 1986/87:58prop. 58.anges s.

"Enligt min mening finns det med hänsyn till viltvården starka skäl
för den innehar jaktmark med nyttjanderätt visst besitt-att ettge som
ningsskydd. Detta skydd bör emellertid begränsas till gälla fall näratt
jakträttsupplåtelsen redan från början givits bestämd, längre varak-en
tighet. Skyddet kunna utformas efter vad gällermönstersynes av som

frågai jordbruksarrenden förenade med besittningsskydd..."ärom som

Besittningsskyddet har utformats efter vad gäller i frågamönster av som
jordbruksarrenden förenade med besittningsskydd. Bl.a.är gällerom som
avtal jakträttsupplåtelse slutits för viss tid åröverstigeratt om ettsom som

skall förlängas automatiskt avtalet inte I propositionensägsom upp. anges
införandet de reglerna kan till följd vissa fastighetsägare,att attav nya

för undvika besittningsskyddet, fortsättningeni väljer upplåta jakträttatt att
avtal endast gäller tills vidare eller för viss bestämd tidgenom som som

inte överstiger år. Regeringen frånutgick emellertid flertalet jord-ett att
borde intresserade fåägare nyttjanderättshavareattvara av en som var

åtavillig sig effektiv långsiktigoch viltvård fastigheten. Fastig-att en
hetsägarna borde därför, enligt propositionen, i allmänhet ha starktett
intresse teckna avtal bestämd tid inte alltför kort. Enligtärattav som
motiven innebär de föreslagna reglerna dels fastighetsägaren inte be-att

befarahöver han eller hon undandras möjligheterna i framtidatt att en
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nyttjanderättsha-närståendes delsjaktintresse,ellersitttillgodose atteget
fåskäliga förintevillkorundgå godta ärtvingaskan attatt somvaren

jaktmark.behålla sin

upplåtelse jakträttBestämmelser6.4.4 avom

jakträttVad är

fåglardäggdjur ochvildadödafånga ellerjaktlagen,enligt 2 §Jakt att
jaga viltförfölja vilt. Rättenspåra ellerefter,syfte sökasådant attioch att

rådadvs. överJakträtten,fastighet. rättentillingår äganderätten atti en
hur ochvilka,bestämmafrämstförst ochinnebär rättjakten, att om, aven

område. be-Dennavisstskalljaktlagenenligt 2 § utövasjaktnär
Desakensligga ifårframgår lageninte natur.stämmanderätt utan ansesav

varkenjagadebliroch där ägsfastighetuppehåller sigdjurvilda ensom
liggerråda jaktenövernågon Ieller rättenjakträttshavaren attannan.av

vilda djurtill debliockupation ägarevid jaktdock somrätt att genomen
terminologicivilrättsligIområde jakträttendetuppehåller sig avser.

besitt-fång varigenomlagavanligenockupationbetyder ett genomman
ellersaknatföremål tidigare ägareningstagande blir ägare ett somav

viltsigtillgodogöraingårjakträtten rättägare. Isin att om-förlorat som
vid jakt,sammanhangnågot ändödas ipåträffas ellerdött annathändertas,

jaktlagen.25 §med stödmeddeladeföreskrifterföljerinte avannat avom
dock inte obe-jaktensjälvafråga äribefogenheterJakträttshavarens om

handlings-i sininskränkningaråtskilligaunderkastadgränsade. Denne är
SvenskSeth,privaträttslig seochoffentligrättsligbåde anfrihet vonav

ff..18jakträtt s.

äganderättgrunddentordejakträttshavareMed begreppet avsom,avses
område.visstråder jaktennyttjanderätt, över etteller

befogenhetendvs.jaktutövningsrätten,hålla isärskallFrån jakträtten man
alltidintebehöverjaktutövningsrättochJakträtt samman-jakt.utövaatt

innebär inteområdevisstjaktutövningsrätthar ettfalla. Att man
ellerjaktgästenVarkendär.jaktenråderjagandeden övernödvändigtvis att

råderområdet överjagadagellerförfåttden rätt att annanensomens
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jakten. Någon rådighet jakten kan inte helleröver tillkomma denanses som
får tillstånd jaga allmänt se s.l3.att vatten a.a.

Vem har jakträttensom

Trots jakträtten i princip knuten till äganderätten till fastär egendomatt
behandlas det sakliga innehållet i denna rättighetstyp inte ijordabalken utan
i jaktlagen. Av 10 § jaktlagen framgår fastighetsägaren har jakträttenatt
den mark hör fastighetentill inte följer 10 § eller l 1annatsom om av a

motivenAv prop. 1986/87:58 framgår med mark71 hör tillatts. som
fastigheten vattenområden och samfälld mark i vilken fastig-ävenavses
heten har del. Vid jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten den
arrenderade marken inte har avtalats. När det gäller rättannatom samernas

jaga finns särskilda bestämmelser. Bestämmelsen i 10 § jaktlagen inne-att
håller således den grundläggande regeln sambandet mellan jakträtt ochom
äganderätt till fast egendom, dvs. fastighetsägarens till jakt. Dennarätt rätt
kan upplåta avtalägaren nyttjanderätt.genom om

Tillfälliga tillstånd till jakt inte upplåtelse nyttjande-betraktaär att avsom
fastighetsägareOm lovar visst tillfälle jagarätt. vidatt etten en person

på löftesgivarens fastighet nyttjanderättsupplåtelsedetta inte i lagensär en
mening. Detsamma får fort-gäller jaktmarkvid jaktnär en person egen

förföljandet in löftesgivarens fastighetsägaresätta mark eller t.ex.om en
utlämnande handling eller hennesberättigar till jakt hansmot av som

fastighet, låter eller dagarflera eller vissajaga under vissen personer en
eller där fälla visst verkligantal djur eller flera viltslag. Föratt attav enen
nyttjanderättsupplåtelse skall måste förfoganderättenföreligga överanses
jakten på upplåtarens område, obetydligåtminstone någon allt förför
sammanhängande tid, sker ochöverlämnas upplåtelsenden till vilken
innefatta åtminstone ingår i jakt-det väsentliga de befogenheterav som

förbehållerAtt jakträttshavaren undantar eller flera ellerrätten. djurarteren
sig själv jaga betar dock inte nyttjanderätt-avtalet dess karaktäratt av
supplåtelse se Seth, Svensk jakträtt 46 f..von s.

lagen frånI undantag huvudregeln med äganderätt-sägertre attanges som
till fastighet ocksåföljer jakträtten. Det undantaget gäller jord-en en ena

bruksarrendatorns jakträtt, det andra jakträtten och det tredje jakt-väg
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och StatensAssiDomän ABkronoegendomar ägdaantalrätten ett av
påframgår jordbruksarrendatom jakträttenharfastighetsverk. Som ovan

till-Jakträttenhar avtalats.inte vägarrenderade markenden annatom
Går iangränsande marken.denhar jakträtten vägendenkommer som

någoninte demochmed skildamarker ägermellan ägaregränsen av
imarken. Stadgandetjakträttenoch demvägmärken har en avvar

innebär därAssiägd Domän,beträffande markjaktlagen,§ att10 ava
befogenheterharområden jakträttentillkommerberörda staten sammasom

jakträttshavare.vanligsom en

be-inskränkssig vilttillgodogöraför fastighetsägarenRätten att genom
utrotningshotade, sällsyntaskyddajaktlagen. Förstämmelserna i 25 § att

vetenskapen och under-tillförsäkravärdefulla djurarter ochsärskiltoch
viltföreskrivafår regeringensådanadjurvisningen attarter somav

tillfalladödas skallpåträffas dött elleromhändertas, staten.

§har, enligt 12strandfastighetstillPå allmänt gränsarvatten ensom
Påstrandlinjen.frånintill 100jakträttfastighetsägarenjaktlagen, meter

tillhörinteskär,klippor ochpå holmar,liksomallmänt somannat vatten
länsstyrelsentillståndefterendastfår jakt bedrivasvisst hemman, omavett

frånundantaginnebärBestämmelsenföreskriverinte regeringen ettannat.
disponerasallmäntjaktenhuvudregeln staten.vattenatt av

jaktlagenframgår 13 §marksamfälld attgäller jakträttendetNär av
kommitdebehov. Har över-förfår sin jakträttbaradelägarna utöva egna

gäller förenligt vadnågotbeslutateller har de annat somannatens om
medenlighetijakträttenfår dockförvaltning, de utövasamfällighetens

eller beslutet.överenskommelsen

Överlåtelse jakträtt m.m.av

upplåtits iharframgår jakträttjaktlagenstycketförsta14 § attAv som
överlåtas ellerfårjordbruksarrende intemedi sambandfallandra än upp-

överlåtasfårintejakträttensamtycke. Attfastighetsägarenslåtas utan
jakträttshavaren sådan samtycke sättaförförbudinnebär utan annanattett

skyldigheterfrån sinafrigöra sig gentemotdärmedochställe upp-i sitt
jakträtts-förbud förinnebärfår upplåtasintejakträtten ettlåtaren. Att
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havaren utträda rättsförhållandet iatt sin upplåtautan att turur- -
jakträtten helt eller delvis, återstodenunder avtalstiden ellerannan, av
del därav. förarbetenaI prop. 1986/87:58 100 och 106 påpekatshars.

intedet kan fråga någon andrahandsupplåtelseatt näranses vara om nytt-
janderättshavaren själv jagar låteroch jaktkamrater delta i jakten som

Vill fastighetsägaren någotigäster. hänseende begränsa nyttjanderättshava-
bjuda jaktgäster fårrätt detta ske bestämmelseratt irens genom

upplåtelseavtalet.

första fårAv stycket vidare följa jordbruksarrendator tillattanses en vars
upplåtelse hör jakträtt kan överlåta jordägarensrätten medgivandeutan
Bäämhielm, Arrendelagen 9:156.

Överlåtelseförbudet förstai stycket omfattar övergånginte jakträttav som
inte kan rubriceras överlåtelse, övergång arvskifte ellert.ex.som genomi

Av andra stycket framgår dock överlåtelseförbudet i förstatestamente. attl
i stycket gäller farniljerättsliga förvärväven och förvärv bolagsskiftegenom
i och liknande. detNär gäller tillämpningen andra stycket vid jord-l av

bruksarrende finns regler i 9 kap. 31 § jordabalken.
l
I Upplåtelse jakträtt med besittningsskyddav
l

upplåtelseFör jakträtt gäller de allmänna bestämmelserna nyttjande-av oml
i kap. jordabalken.7rätt Av 7 kap. framgår3 § jordabalken upplåtenattj

i jaga betraktarätt är nyttjanderätt till fast egendom.att att somi
i språkbrukI vanligt kallas ofta upplåten jaga för jaktarrende. Förrätt atten
i jaktarrende skall föreligga krävs dock nyttjanderättshavaren, och inteatt att

har upplåtnadenägaren, marken i sin besittning. Om fastighetsägareen
upplåter jakträtt själv disponerar övrigt upplåtnanyttjande denmen av
marken föreligger alltså inte arrende nyttjanderätt enligt 7 kap. 3 §utan

Däremotjordabalken. föreligger arrende jakträttsupplåtelsen förenadärom
med till marken för nyttjanderättshavaren upplåtelsetiden.ensamrätt under
Upplåtelsen jakträtt blir då betrakta lägenhetsarrende Bäärn-attav som
hielm och Larsson. Arrendelagen f..1:4a
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upplåtelse nyttjanderätträttsföljden ärväsentligaste ärDen attatt enav en
enligtför rättighetensakrättsligt skyddkan vinnanyttjanderättshavaren
skyddsakrättsligt skyddMedjordabalken.i 7 kap. 10-21reglerna avses

nyttjanderättsupplåtelsenförskyddtredje dvs.rättighetför motmot man,
för nyttjanderättsupp-forrnkravfinns ingafastigheten. Detägare avny

giltigtavtal skallminimikrav förlåtelsen. Med formkrav att ett varamenas
kan denuppnå skydd för nyttjanderättenbättrefå Villverkan.och ettman

inskrivningsmyndigheteninskrivas i detbalklO §enligt 7 kap. avsamma
rättsverkningar.följandeinskrivningsregistret med däravförda

förbindandejordabalken inte§enligt kap. 5Jakträttsupplåtelseavtal 7är
jakträttsupplåtelse inteförNågon tid ärår. kortastefemtiotidlängre än

påverkaupplåtelsetidendockkandoktrinEnligt äldreföreskriven.
bokennyttjanderätt. Ibetraktaupplåtelsenbedömningen är att somav om

följande 58 f..s.frågor SethP.Jakträttsliga sägsav von

upplåtelse jakträttvarjeförstå följandei detjaktarrende"Med av
upplåtelsen harförutsatteller vissaförmån för visstill attpersoner,

nyttjanderättsupplåtelse.verkligkaraktären av en
frånjaktarrendeskiljaförutsättningsistadennaGenom attavse

tillståndettillfälligadetupplåtelser, särskiltnärståendedetsammavissa
visstvidlovarjakträttsinnehavare ettOm attjaga. t.ex. en personatt en

få fortsättajaktmarkåvid jaktellerfå sin markjagatillfälle att egen
nyttjanderätt-någonickemark, dettalöftesgivarens ärförföljandet in

helst kanregelilöftet,mening och närsupplåtelse i lagens somsom
vittnen,medskriftlig form ochigivitsfår deticke,återkallas, även om

jakträttsinne-gäller,föremål inteckning. Detsammaförtillgöras enom
s.k.utlämnaeller fleraföresigskullehavare att personertaga en

visstundermarkjakträttsinnehavarensåtill jaktberättigandejaktkort,
djurantalfalla visstellerjaktsäsongunder vissellerdagarantal att av

verkligjaktarrende,villebrådsarter. För nytt-eller flera att ett enen
förfogandcrättenmåsteföreligga,jandcrättsupplåtelsc, skall kunna anses

föralltför någonåtminstonejaktområde,upplåtarensåjaktenöver
vilkenden, tillöverlämnastidsammanhängandeobetydlig, upp-

låtelsen sker."

förlängningöverenskommelseframgårjordabalken§kap. 77Av att om
lagpå grundFörlängningupplåtelse.gällerupplåtelsetiden avnysomav

innebär dockupplåtelseavtaletibestämmelsetillämpningmedeller av
stånd.tillupplåtelse kommeratt ny
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I 15-22 §§ jaktlagen finns sedan den januari1 1988 vissa bestämmelser om
uppsägning och förlängning avtal jakträttsupplåtelse och ändringav om om

villkoren för fortsatt sådan upplåtelse. Dessa bestämmelser gäller endastav
upplåtelser jakträtt viss längre varaktighet viss tid överstigerav av som-

år skett efter lagens ikraftträdande. Bestämmelsernaett i jaktlagensom-
gäller jakträttsupplåtelsen betraktaär lägenhetsarrendeoavsett attom som
eller nyttjanderätt.annan

Upplåtelse nyttjanderätt till jakt kan behandlas enligt reglernaävenav om
jordbruksarrende. upplåtelseEn jordbruksarrende och upplåtelseav en av
jakträtt sker samtidigt till och rättsligtsom en settsamma person anses

upplåtelse. sådanEn upplåtelseutgöra behandlas enligt reglernaen om
jordbruksarrende eftersom brukningsrätten får betydelsefullareanses som

jakträtten Bäärnhielm,än Arrendelagen, 9:154.s.

förstaAv 15 § stycket jaktlagen följer bestämmelserna i 15-22 §§ skallatt
tillämpas upplåtitsjakträttnär ersättning för viss tid överstigermot ettsom
år. upplåtelsenHar skett tills vidare eller eljest obestämd tid bestäm-är
melserna alltså inte tillämpliga. Bestämmelserna därmed tillämpningäger
endast upplåtelseavtal, där den överenskomna avtalstiden är än ettmer
år. Jakträttsupplåtelser har sådan bestämd avtalstid har besittnings-som
skydd. Upplåtelseavtal med besittningsskydd förlängs automatiskt vid
avtalstidens utgång avtalet inte vederbörligt Avtaletsätt.uppsagtsom
förlängs tid den ursprungliga upplåtelsetiden, dockmotsvararen som

år.längst fem

Avtal med besittningsskydd kan, under vissa förutsättningar, bringas att
upphöra vid utgångavtalstidens uppsägning. Uppsägningen skallgenom

skriftlig, skriftligt erkännande uppsägningen lämnas, och skevara om av
två månader före avtalstidens utgång.senast

En nyttjanderättshavare har, uppsägning gjorts i tid ochrätt rätt sätt,om
alltid frånträda avtalet.rätt För fastighetsägare gäller dockatt en som
huvudregel nyttjanderättshavaren har till förlängning upplåtelse-att rätt av
avtalet. vissaI i § jaktlagen17 angivna fall kan nyttjanderättshavaren inte

anspråk sådangöra Det delsrätt. nyttjanderättshavarenär harnär
åsidosatt sina förpliktelser enligt sådanavtalet i mån detta skäligen inteatt
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själv ellerfastighetsägaren sannolikt hanförlängas, delsbör när gör att
någon jordbrukfamilj anställd i hansnågon medlem hans eller ärav som

fastig-jakträtten hans fastighet, delseller skogsbruk skall närutöva
något ändamålförfastigheten skall användassannolikthetsägaren gör att

i fall hardels fastighetsägarenutesluter fortsatt jakt när annatsamtsom
någonavtalsförhållandet. Motiven inteupplösabefogad anledning att ger

fall.iskall tolkasledning för hur dessa bestämmelser än ettnärmare mer
gällerrimliga krav detinte uppfyllerfallet nyttjanderättshavaren närDet att
enligtfrån viltvårdssynpunkt riktigtjaktmarken sättsköta ettatt ger,

anledningbefogadfastighetsägaren1986/87:58 75,motiven prop. atts.
utgå från debör kunnadoktrinen har uttalatsavtalet. I attsäga att manupp

fastighetsägarenstolkas tillfall kommerfyra punkterna i tveksamma att
oskäligaskaffa sigså försökerfastighetsägarenfönnån, det inte är attom

aktlagen,Jbekostnad se Hans Petterson,förmåner nyttjanderättshavarens

f..39s.

bestämmelserna i 15-omfattasfråga jakträttsavtalOm det är avsomom
införskall ändrasavtalsvillkorenvilljaktlagen och22 §§ attpart en ny

gäller förordningi denmeddela dettaperiod skall motpartenparten som
avtalet.uppsägning av

ochvillkorsändring begärtsharavtal ellerfastighetsägarenHar sagt ettupp
för deneller villkorenavtaletförlängningföreligger tvist nyaomavom

eller,jaktlagen, fastighetsägarenupplåtelseperioden skall, enligt 18 § om
månaddennenyttjanderättshavaren,villkorsändringen begärts senast enav

arrendenämnden. Omutgång hänskjuta tvisten tillupplåtelsetidensföre en
nämnda tidtill arrendenämnden inom ärhänskjutitstvist inte har upp-

alltsååvilarDetvillkorsändring verkan.sägningen eller begäran utanom
avtalsförhållandetbeståendeändring detönskarden att tapart en avsom

föreliggatvistEntvist förs till arrendenämnden.initiativ till att ansesen
elleruppsägningeftersig tillinte höräven motpartenpart enavenom

arrendenämndentilltvisten inte hänskjutsvillkorsändring. Ombegäran om
villkor prop.oförändradeavtalettid förlängsföreskriveninom

1986/87:58 75.s.

prövningarrendenämndensförbedömningsgrunderna19 §jaktlagenI anges
förlängnings-ifastställasupplåtelsen skallfortsattaför denvillkorennär en



SOU 1997:91 215Besittningsskydd vid upplåtelse jaktränav m.m.

eller villkorstvist. Om fastighetsägarens talan uppsägning avtaletom av
ogillas eller talan gäller villkorsändring för fortsattaskall villkoren den

upplåtelsen fastställas efter vad skäligt med hänsyn till de villkorärsom
gällt tidigare, till inträffade förutsebara förändringar tilleller vadsamtsom

förhållanden.kan vanligt vid jämförbara Enligt motiven prop.ansessom
1986/87:58 76 innebär bedömningsgrundema för arrendenämndenss.

frågan förlängasprövning dels beträffande den tid för vilken avtalet börom
bör bestämmas den ursprungligadenna normaltatt att motsvara upp-

låtelsetiden, denna bör be-dels beträffande arrendeavgiftens storlek att
i allmänhet till-efter jämförelse med den prissättningstämmas en som

frågan,framgår, sistnämndalämpas i regionen. motiven avseende denAv
uppgifternämnden bör kunna ledning för sin bedömning bl.a.att genom

prisnivå bolags-gäller för upplåtelser marker ochden statensom som
markerna.

vill-villkorstvisti förlängnings- eller kommerOm överensparterna omen
upplåtelsen överenskommelsen denför den fortsatta gällerkoren även om

kan dockfrån Nyttjanderättshavarenavviker de angivnaovan normerna.
regel. dom ellertvingande Enbunden striderinte bli villkor mot ensomav

avtalsvillkor fastställtsellerjakträttsavtal förlängtsbeslut, varigenomett ett
ingånget avtal medmellanrättsverkningar parternaettges samma som

sådan regelInnebördeninnehåll eller beslutet. ärdomen av ensamma som
uppsägnings- ochbestämmelser,olika på tillämpligajakträttsavtal t.ex.att

bestämmelsernade allmännaförlängningsreglema jaktlagen,i och 17 §§15
gällaskallavtalslagen,36 §ochjordabalken nyttjanderätti 7 kap. om

villkorstvister prop.förlängnings- ochiockså fråga besluti dom ellerom
1986/87:58 102.s.

nyttjanderätts-framgår vidarefjärde stycket jaktlagen19 §Av motatt
mål elleråberopas i detfår åberopas omständighet kunnathavaren inte som

Genombifallits.förlängningstalanärende i vilket nyttjanderättshavarens
förfördeltillavgjortsförlängningstvistdomen eller beslutet i den som

åbe-såväl omständighetersåledesprekluderasnyttjanderättshavaren som
åberopashade kunnatsådana omständigheteroch prövatsropats somsom

upphörsgrundernapåståenden hänför sig tillinte barai tvisten. Det är som
någotpreliminärfrågor, exempelvisockså invändningar i s.k.i 17 § attutan

Omständigheterprekluderas.upplåtelseavtal inte föreligger,giltigt avsom
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får åberopasdetta slag inte sig i tvist vid allmän domstol rörandevare
exempelvis jämkning avtalsvillkor enligt 36 § avtalslagen eller vidav

upplåtelseavtaletarrendenämnd i ärende förlängning a.senare om av prop.
förlorat102 f.. omständighet prekluderas innebär den sin rättsligaAtt atts.

föra talan stöd denna omständighetbetydelse, dvs. medrättenatt att av
upphör.

framgår fortsätter gälla till dessjaktlagen jakträttsavtaletAv 20 § attatt
upplåtelseavtalet ellerfråga förlängningtvisten avgjord. Omär aven om

gårupplåtelsevillkoren tiden för avtalettvist inte avgjordär närännuom
de förutnyttjanderättshavaren jakträtt enligt avtalet respektive skallharut

frågan slutligt avgjord.gällande avtalsvillkoren tillämpas till dess äratt

avgiftSkall nyttjanderättshavaren enligt dom eller beslut betala högre än
förut jaktlagen, betala detför förfluten tid skall han, enligt 21 § ränta

förfallit till betalning vidöverskjutande beloppet detta hade sammaomsom
betalaavgiften. Skall nyttjanderättshavarentidpunkt den tidigare ettsom

det belopp han harfastighetsägaren betalalägre belopp skall ränta som
beräknasfrån beloppet. Räntanmottagit för mycket den dag han emottog

eller beslutet vunnit1975:635 för tiden innan domenenligt 5 § räntelagen
därefter.för tidenlaga kraft och enligt 6 § lagsamma

jaktlagenupplåtelsen fastställts enligt 19 §för den fortsatta harOm villkor
tvåavtaletnyttjanderättshavaren enligt 22 §har rätt säga senastatt upp

kraft. Avtaletdå beslutet lagamånader den domen ellerefter dag vann
efter uppsägningen.inträffardå gälla 30 juniupphör den närmastatt som

Upplåtelse besittningsskyddjakträtt utanav

tid ellerupplåtelse på obestämdnyttjanderätt till jakt skerEn av som
reglerna i 15-22 §§år omfattas intebestämd tid till och med ett avupp

jordabalkenSådana upplåtelser enligt kap.bedöms antingen 7jaktlagen. om
jordabalkenfråga och 8 kap.s.k. nyttjanderätt eller 7det är omannanom

sådan nyttjanderätt harfråga lägenhetsarrende. En innehavaredet är avom
prövningupplåtelsetiden elleralltså sig förlängninginte tillrätt avavvare

går sker inteavtalstidenstadgas i jaktlagen. Närvillkoren sätt utsom
avtaletinnebärnågon förlängning avtalet. Detautomatiskheller attav
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upphör inte avtalats. Parterna kan upplåtelseavtaletdock i avtalaannatom
till förlängning.rättom

Några6.5 statistiska uppgifter

6.5.1 Inledning

Utredningen har under delen 1995 och början 1996 utförtsenare av av
antal enkätundersökningar. Dessa undersökningar har riktat sig till deett

skogsbolagen, stiften, kommunerna,största urval enskilda markägaresex av
jägare.och Utredningen har bl.a. frågorställt förvillkoren jakten.om

Nedan redovisas resultaten från dessa undersökningar frågori berörsom
aktuellt avsnitt.nu

6.5.2 Skogsbolag

I enkätundersökningen ingår AssiDomän Skog GraningeverkenTrä AB,
AB, Korsnäs AB, MoDo Skog AB, SCA Skog ochAB Stora Skog AB.
Enligt bolagens uppgifter uppgår den samlade jaktbara marken tillegna
drygt 000 000 ha. den11 Av jaktbara marken drygt 8 500 000 hautgör
produktiv skogsmark. Dessa bolag har därmed tillsammans knappt 40

den produktiva skogsmarken i landet. En del denprocent storav av
jaktbara såledesmarken någonskogsbolagen. Arealen berörsägs av som av

upplåtelseform uppgår till drygt 9 000 000 ha.av
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Tabell 6.1
Totala antalet 1199512121fñrdelatpá; s v

angivet l-proceutnpplåtelsetidet
i bestämdtills påtid

vidare tidårl eller annan
årår år år4 5under 2 3

j
81368130 l058 657 147 232lAssiDomänAB

samtligaGraningeverkenAB

626KorsnäsAB
11200001Modo SkogAB

1 000SCASkogAB
l l601lSkogABStora ä

l 14Summa 1

Även upplâtelser bestämdtidbesittningsskyddför nyttjanderättshavaren,förlängningsrättJakträttsupplátelser saknar lagligsom en
1988.upplåtelsen denl januaribesittningsskydd harskettföreårkansaknaöverett om

år.Mindre IOän
Sifferuppgiftsaknas.

jaktvårdsomráden.10år, vissaMerän avser
000-l 500ytterligareveckokort,Dessutom l500dag-ochår.Därutöver lCa. 000årligenåterkommandejägare jagarl6 ca.ca.som

upplåtelseninomjägare rena

Tabell 6.2

j Förlängs

år eller599 %år eller5JaAssiDomänAB mermer
ellerår599 %årlJaGraningeverkenAB mer

år eller599 %NejAB merKorsnäs -
eller598 %år5 ellerNejModo SkogAB mermer

år eller599-100%3 år.laSCASkogAB mer
år eller599,5 %år"5 ellerNej merStoraSkogAB mer

några Neji flertaletfall.Jai fall.
årellerresterandefall 5förlängningsklausul.lettårigaupplåtelsermedSkogABfall hadeStoral flertalet mer.
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Tabell6.3
Vad ettårigaär bolagets jaktrüttsupplâtølsererfarenhetav

AssiDømânAB Onödigadministrationi övrigtingenväsentligskillnad.
GraningeverkenAB Positiva.
Korsnäs MycketAB goda.Vi binderinte våramarker för långtid. lngaproblemmedarrendatorema.upp
ModoSkogAB Goderfarenheteftersomupplåtelsenrullar ingetoförutsettinträffar.om
SCASkogAB Fungerarmycketbra.lngen frånmärkbarkritik jägarsidan.
StoraSkogAB Fungerarutomordentligtvill.

Tabell6.4
nyttgamierittshavarenpåAnkommerdet Enenligt avtal OmJa,mlasküternyttjanderättshava-

till uödvindlgviltvårdatt att sinaållgganden gällerdetnärs: ren
bedrivs jalumørlten viltvårdetn

AssiDømänAB Ja.enligtvåraallmännajaktvillkor, Sällan
Graningeverken Nej.inteAB enligtavtalen.Dockrekommenderardettaenligtföljebrev -

etc.
Ja.Viltvårdi formKorsnäsAB älgobs,betestrycksinventering sällanav m.m.

ModaSkog Ja,i vissafall.UpplåtelsenAB innebär för kortsiktigaviltvårdsåt- sällanansvar
gärder.

SCASkog Ja.Viltvârdi NorrlandAB i principutsättning saltstenar, bolaget sällanär av som
bekostarinomkortområden, måni viss aspfallningvintertid.ävensamt

SkogStora AB Nej. -

Tabell6.5
upplåtelsen: att ettårigaVilken år rimlig jakträttsupplâtelserair att kunnabedrivanödvändigvilt AmarNI innebärrisk för att.

vård vutvårdenblireftersatt Vilka är dalen..
AB 5 årellerAssiDømän Nejmer

Normaltförnyasettårigaupplåtelservilket käntförjaktlagen.
viltvårdSämre kimdockinteuteslutas.

årGraningeverkenAB l Nej
såDeflestaettårigaavtalenförlängs i praktikenhararrendatornatt

längretid för viltvårdandeåtgärder.en
årKorsnäsAB l Nej

Vårakontraktinnebäri praktikenlángtidskontrakt arrendatomom
intemisskötersig.

årModoSkogAB l Nej

SCASkogAB l Nej
Viltvárdsâtgärdema aspfallningsaltstenar. vintertid inte denav

behöverföljas årligen.typensom upp
Skog l år NejStora AB

Ettuppbyggtförtroendemellanmarkägare/jägare,lagarnainseratt
detorsakarproblemför markägarenmed jägareöverstoranya om-

råden.
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Tabell 6.6
Vilken upplåtelsetid har bolaget i jnkträttsavtalnormalt sina nya

Skälet till denna tid tillämpasatt

påTills Bestämdtid
dv are år årår år år 51 el. 2 3 4

mindre

XAssiDomänAB u| a |l
L__--..______.L_________L___-______..L__________L_________Besittningsskyddetenligt jaktlagen.

1i:: :XGraningeverkenAB
.L.l.__________L___.._______L_____-_-_ .L _______________ _____ .vilken jaktenfrihet för upplåtaren snabbtändrai det fall öjd meddet ochStörre sättäratt man n

viltvårdenbedrivs.
l lIXKorsnäsAB I ll I J..J. .L .Lt __________ _____ ______ _____ha handlingsfrihet.Bolagetvill
T I1x:Modo SkogAB .. .L4.-----____J.__-_______..L..______-__L__.._._.__-- ________.. missköterår. bytaarrendato sig.förnyasnormaltår för MöjlighetBesittningsskyddet.Avtalet att somr ;

SCASkogAB
Besittningsskyddet.

llIxStora SkogAB II Il .L .LJ._________.L__.._-_._..__ _____. . besittningsskyddet.slippaFör att

år gången.förlängningMed ettav

Kyrkan6.5.3

stift. Enligt stiftensingår samtligaenkätundersökningenI tretton egna upp-
denungefär 000 ha. Avuppgår samlade jaktbara till 540gifter den marken

Stiften harskogsmark.knappt 390 000 produktivjaktbara marken hautgör
skogsmarken iproduktivaknappt 2 dendänned tillsammans procent av

000upplåtelse cirka 440någonArealen berörs formlandet. ärsom av av
ha.
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Tabell 6.7

Totala upplåtelse:antalet påfördelat
upplåtelsetlder

påbestämdtid
årl eller tidannan

under år3 år4

Luleå stift l35

Härnösandsstift 325

Uppsalastift 354

Västeråsstift alla
Karlstadsstift 175
Stockholmsstift 38

Strängnässtift

Linköpingsstift

Skarastift

Göteborgsstift

Växjöstift

Visbystift 7l
Lundsstift 63 5

Summa 166 l 764 379

Jakträttsupplåtelser Ävensaknar laglig förlängningsrättbesittningsskydd för nyttjanderättshavaren. upplåtelsersom en
på bestämdtid år kan saknabesittningsskyddöver upplåtelsenhar skett före denett l januari I988.om
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Tabell 6.8

Fråga medfört upplåtelsetiderbestämmelsen besittningsskyddi jaktlagen kortarel Har om
Fråga upplåtelsetid vanligastinnanreglerna besittningsskyddtillkom2 Vilken omvar

utgångiFråga ettårigajakträttsupplåtelserefter avtalstidens %omfattningförlängs upphör3 l vilken resp.
nyttjanderättsha-lång upplåtsmarkentillFråga ettårigajakträttsavtal förlängs.underhur tid4 Beträffande sammasom

vare
lä-äga3

FrågaFråga 4Fråga 21
förlängsupphör

år eller5år O IOO%5 ellerJaLuleå stift mermer
äär eller5år 0 100%5 ellerJaHärnösandsstift mermer

år eller599 %är eller l %5JaUppsalastift mermer
år eller5år 0 100%4JaVästeråsstift mer

iår eller5år 99 %3 1 %JaKarlstadsstift mer
år5 eller99 %år %5 eller lJaStockholmsstift mermer 1

åår eller5100%år 04JastiftSträngnäs mer
år ellerIOO 5%år eller 05JastiftLinköpings mermer

år4IOO%år 04JaSkarastift
år eller590 %10%NejGöteborgsstift mer-
år5 eller99,5 %0.5 %ingetJa merVäxjöstift svar

qår eller100% 5år eller 05Ja merVisbystift mer
iår eller5IOO%0år eller5Ja merLundsstift mer
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Tabe:ll 6.9

jakträttsupplåtelserVad a: ettårigaav

Positiva lnga negativareaktionerfrån arrendatorema.l arrendatoreri dag förestort settsamma somLulieå stift l988.

Fungerarbra. Med automatiskförlängningoch liten omsättningblir det i praktikeningenen enHärrnäsandsstift skillnad.

Det fungerarbra.Det har medfört, årligt återkommandeadministrativtarbetemedett störreenUp/psalastift blankettvolym.För övrigt inga problem.Bokföring inbetaldaarrendeavgifter oförändrat.ärav
Vi behandlarjakträttsinnehavare tidigare.Långaförbindelser rullandeettårsavtal. finnsRisksom att-Väsrteråsstift jägarna ettårsupplåtelserupplever osäkratill för jaktvårdenoch viltstammama.som men

Karrlstads stift Mycket goda har rullandeettårsavtal.attgenom
Stocckhalntsstift Fungerarbra.

Strängnäs stift Mycket bra

Goda.Då flertalet upplåtelser vårainnehavs jordbruksarrendatorervill medkorta nyttjande-av
rättsavtal jakt försäkra jakträtteni framtiden följakan jordbruksarrendatorer.lattossom ev. nyaLinkkäpingsstift övrigt har inte vår policy vad gäller långsiktigheteni nyttjanderätten jakt ändrats. harDettaav

våramottagitspositivt jakträttsinnehavare.av
Skam: stift Goda lngaegentligaproblem.

Götteborgsstift Det kan nödvändigtför ha full dispositionsmöjlighet fastighet.överattvara en
Växjrjömf: Goda.

Utmärkt långtidsavtalFungerar då har automatiskförlängning.Alla jägareförstår vinärsom oss
VisHJy måstestift ha möjlighet l-årsavtalsäger till uppsägning uppenbarmisskötsel,missbrukskulleatt om

förekomma.

Mycket viltvårdengodaeftersom skötsminst lika bra tidigareoch olämpligaupplåtelserkansomLumds stift undanröjas för viltet och allmänhetensbästa.ett
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Tabell 6.10

Luleå stift

Ja,
hålls vidsådant respektiveviltstamjakten sättattatt anpassa

särskildhänsyntillsammansättningmedlämplig storlekoch SällanHärnösandsstift skall bedrivajaktintressen.Arrendatomjord- och skogsbrukets
avtaladeeventuelltlicenstilldelningellersådanomfattningi att

uppfyllas.förväntasavskjutningskvoterkan

vissafall.la, i
betestrycksinventeringochavskjutning ärKravet typen av

Sällananläggningvikt vid. Däremotviltvård läggermycketUppsalastift stor av
i mindreförekommerrestriktivatillviltåkrar viär menmer

omfattning.

Ja,
hålls vidviltstamrespektivepå sådantjakten sättattatt anpassa

hänsyntillsärskildsammansättningmedstorlekochlämplig SällanVästeråsstift Nyttjanderättshavarenskallintressen.och skogsbruketsjord-
ellerlicenstilldelningsådanomfattningbedrivajakt i att even-
uppfyllas.kan förväntasavskjutningskvotertilldeladetuellt

SällanJaKarlstadsstift
SällanJastiftStockholms

Ja,
Strängnäs Mycketsällanlämplighållsvidrespektiveviltstamsåjaktenstift attatt anpassa

viltåkrar.utfordring,föruppföraanordningstorlekoch rätt att
SällanJastiftLinköpings

Ja.
hållsvidviltstamrespektivesådantjakten sättattatt anpassa

tillsärskildhänsynmedsammansättningochlämplig storlek SällanSkarastift skallNyttjanderättshavarenskogsbruketsintressen.ochjord-
licenstilldelningelleromfattningsådanbedrivajakt i att even-

uppfyllas.förväntasavskjutningskvoterkantilldeladetuellt
SällanJastiftGöteborgs
SällanJamf:Växjö

avseendekanin-oftadockSällan,
JaVisbystift jakt.

Sällan.IaLundsstift
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Tabell6.11

Härnösandsstift Med automatiskförlängningoch litenomsättningblir detien en
praktikeningenskillnad.

Uppsalastift 5 ärellermer ÄrändåAvtalenlöper 5 eller alla nöjdafinnsöver partermer.
ingenanledning bytaarrendator.att

Långa cttårsavtal.förbindelsernillande Riskfinnsdock jägar-Västeråsstift attIngetsvar -
uppleverettårsupplåtelser osäkratill förjaktvârdenochna som men

viltstanunama.

år,l förlängningsklausulfinns 3om annarsKarlstadsstift år.

Stockholmsstift lår

Denettårigaupplåtelsen möjligt bli medolämpligadetgör attSträngnässtift av
jägare.Lämpligochskötsamjägarelöperingenrisk bli uppsagdatt

frånsinjakt

Målsättningen behålla godoch skötsammajägareäratt samtLinköpings enstift
uppnås måttligaavkastningfrånjakträtterna.Detta med priseroch

kortare årmedförlängning.avtal änett

erfarenhet jaktarrendatom deiGenominformationoch vet att
våral-årsavtal S-ársavtal jaktprincipsitterlikasäkert närsom

viltvård normalt.och sköts

omfattandenyttjanderâttsinnehavarenförOm mermanengagerarGöteborgs årellerstift 5 mer blir åtgärdernaavralstid.åtgärderviltvatten krävslängre Annarsetc.
påverkanviltâker harsnabbareinskränktatill saltstenartyp som-

vilttillgângen.

Växjömy:

Visbystift

Lundsstift
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Tabell 6.12

påBestamdtid
Tills

å1 r evlda"- år årår 5år 432mindre.
..X _L--.L--.L J--.LLuleå stift _____ _________________ _____________ upplåtelse.felaktigvillkor, hävamöjlighet snabbareändraGer att en 3

4IiIII X
Härnösandsstift -..L--.L_.L.--.L--.L .._____________________________ _______ förfallotidadministrativarutinersammaBesittningsskyddet.Enkla

qlllIl x --.L--.L---ILu --.LUppsalastift ,--.L _____________________________, _____ Besittningsskyddet
IIIII x --.L--.L--.Ll .l.Västeråsstift --.L _____________________________........ Besirtningsskyddet
llIlIX _l__l._l.--l_--.LKarlstadsstift .___________________________________ såerfordrar.lagstiftningvilttillgång ochdåvillkorsändringmöjlighettillEnkelt,och ger oss

glIIlX
Stockholm stift --.L--.L-.J_--.L--.L _____ ,________________________........ besittningsskydd.fåskallnyttjanderättshavareninteFör att

7IlilI XX
Strängnässtift, --.L--.L--.L.4.--.L ___________________________________ jägare.medolämpligablidet möjligtupplåtelsenettårigaDen gör att av

iIIII X
--.LstiftLinköpings -..L--.L--.L--.L .......________________________........ behålla jägare.få skötsammaochMålsättningenär att

llllI x IIl|I -..L--.L-4...L--.L _____ ..______________________________51mmmf, vidavtal, kunnatill "felaktiga" sägaförsäljningar,kunnarättahandlingsftihet vid uppHa t.ex.
misskötsel.

I:IIl xunun --.LGöteborgsstift --.L-J--.L--.L _____ -________________________........ Tradition
IIIlI X

-L-__.--.LstiftVäxjö --.L--.L--.L .... -..............______________. _____ radikalt.ingripamöjlighetfinns detuppstå"dödliga" tvister attskulle detEnkelt hantera,att
iIIII X

--.L--.LVisbyStift,. --.L...L--.L ....... -......._________________________ äganderätten.begränsningJaktlagens av
lIlIx

..I_...LLundsstift --.LL______..____L ....... --.............._____________ - jordbruksarrendator.förlängningsrättjakträttshavaregivitsskäletEnbart det somenatt sammaav
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6.5.4 Kommuner

I enkätundersökningen ingår samtliga kommuner. Av landets 288 kom-
har 242 stycken besvarat enkäten. dessaAv 242 kommuner har 75muner

redovisat de inte mark kan utnyttjas för jakt.äger Svaren nedanatt som
alltsåbygger från 167 kommuner. Dessa kommuner till-ägersvar

knappt 300 000 ha jaktbar förmark. Var sig har de dock småsammans
arealer jämfört med skogsbolagen och stiften. Endast 15 kommuner har
5 000 ha jaktbar mark eller Genomsnittsarealen för de kommunermer. som
uppgivit de mark kan utnyttjas för jakt omkringäger 800 ha.latt ärsom
Den sammanlagda arealen berörs någon upplåtelseform cirkaärsom av av
240 000 ha.
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6.13Tabell

påbestämdtid

år tidår 43 annan

Norrbotten
Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Kopparberg

Värmland

Örebro

Västmanland

Uppsala

Stockholm

landSöderman
Östergötland

Skaraborg

BohusGöteborgo
Älvsborg

Jönköping

Kalmar

Gotland

Kronoberg

Halland

Kristianstad

Blekinge

Malmöhus

landetHela
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Tabell 6.14

Fråga l Ankommerdetenligt Eraavtal nyttjanderättshavaren till nödvändigviltvård bedrivs jaktmarkenatt attse
Fråga 2 Om Ja,missköternynjanderänshavaren åliggandensina det gäller viltvårdennär

Fråga 1 Fråga 2
Kommuner i Nej l vissafall Aldrig Sällan

Norrbotten A

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Kopparberg

Värmland

Örebro

Västmanland

Uppsala

Stockholm

Södermanland
Östergötland

Skaraborg

Göteborg Bohuso
Älvsborg

Jönköping

Kalmar

Gotland

Kronoberg

Halland

Kristianstad

Blekinge

Malmöhus

landetHela
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6.15Tabell

iKommuner k är eller5 mer

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Gävleborg

Kopparberg

Värmland

Örebro

Västmanland

Uppsala

Stockholm

Södermanland
Östergötland

Skaraborg

BohusGöteborgo
Älvsborg

Jönköping

Kalmar

Gotland

Kronoberg

Halland

Kristianstad

Blekinge

Malmöhus

landetHela
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Tabell 6.16

Fråga 1 Vilken upplåtelsetidhar kommunennormalt i sina jakträttsavtalnya
Fråga ettårigajakträttsupplåtelser2 Anser Ni innebärrisk för viltvårdenblir eftersatt Era markeratt att

påbestämdtidtillsKommuner i vidare Slår 2år år 4år Sår3

Norrbotten

Västerbotten 4

Jämtland 3

3Västernorrland

Gävleborg 2

4Kopparberg

Värmland 2

3

Västmanland 4

3Uppsala

6Stockholm

4Södermanland

4

2Skaraborg

5Göteborg Bohus0
5

5Jönköping

Kalmar 4

Gotland

Kronoberg

Halland

Kristianstad

Blekinge

Malmöhus

Hela landet
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6.5.5 Enskilda fastighetsägare

låtitUtredningen har utföra enkätundersökning bland de enskildaen
Utgångspunktenfastighetsägarna. Skogsstyrelsensför urvalsramen har varit

skogsdataregister fastighetstaxeringsregistret.vilket bearbetningär en av
innehåller jordbruks-Registret samtliga fastigheter taxeradeär somsom

fastighet. Populationen utgjordes samtliga brukningsenheter somav
bruknings-tillhörde privata markägare. 240 897Urvalsramen utgjordes av

enheter. för cirka 300 000 ha. AvDen totala landarealen urvalsramen 14är
sammanlagtbrukningsenhetema 106 eller mindre385 enheter 24 haär

899 075 ha, 35 358995 459 ha, 95 838 enheter mellan 25 och 99 ha 4 i
haenheter 3 316 enheter 400mellan 100 och 399 ha 6 242 752 ha samt

flertalet brukningsen-eller 2 169 400 ha. visar det absolutaDet attmer
förhållandevis små frånheter jaktsynpunkt.är

uppgårnågon upplåtelse till cirkaformArealen berörssom av av
Vid upplägg-6 fördelat på bmkningsenheter.800 000 ha knappt 90 000

till storstad skulleteori närhetenningen undersökningen fanns attav en om
storstads-upplåtelser. därför bl.a. iöka Materialet uppdeladesandelen tre

lägrestorstadsregionerna dockregioner. Arealandelen för de ärtre snarare
måsteteorin förkastas.varförför landet i övrigt, Göteborg undantaget,än

storlek,upplåtelse enhetensberoSnarare förefaller benägenheten till
storlekenupplåtelser respektive ökar medandelen inomdvs. grupp

brukningsenheten.

bruk-tredjedelmotsvarande drygt90 000 brukningsenheter,Knappt aven
haralltså upplåtna. brukningsenheterningsenheterna, Störreär genom-

000upplåtelser Bland dessa 90gående frekvens mindre.högre änen
intekorttidsupplåtelser, eller vecka,förekommer dagenheter ärtyp menav

upplåtelserLångtidsupplåtelser alltså. Andelensärskilt vanliga. dominerar
alltså inteårbestämd tid högst eller tills vidare somett geren

bestämd tidupplåtelserbesittningsskydd ungefär likaär stor ensom
upplåtelseringåår. docklängre den kanIän utanett senare gruppen

1988.före januaribesittningsskydd avtalet tillkom den l gom

de inteandelöverväldigandegäller kontrakt svaradeNär det attnya en
nyttjanderättshavaren.ingå besittningsskydd föravtal medgerskulle som
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demAv tagit ställning frågani 85 de inte skulleprocent attsom svarar
teckna kontrakt innebar nyttjanderättshavaren fick besittningsskydd.attsom
Tendensen tämligen lika såväl geografiskaär regioner storlek-över som
sklass. bör dock beaktasDet antalet osäkra, eller högtäratt svaratsom
cirka tredjedel enheterna, vilket för mångatalar inte haratten av
tillräcklig kunskap för relevantatt ettge svar.

6.5.6 Jägare

Utredningen låtithar utföra enkätundersökning riktad till urvaletten av
Utgångspunktenjägare. för urvalsramen har varit jaktkortsregistret och

bland dessa gjordes systematiskt urval hela landet 2 000överett
år. århögst 50 Det totala antalet jaktkortslösare 1995personer som var var

309 000 personer.

fåttJägarna har besvara vad huvudsakligen för möjlighetergäller derassom
jaga småvilt. fråganälg respektive har besvarat följandeDe sätt.att

ÄlgSmåviltTabell 6.17 Alternativ
Upplåtelse 9,1 upplåtelsefrån% 19,2% Jagari jaktlag eller motsvarande enskild mark-ett genom

ägare
7,2 upplåtelsefrån% 13,7% Jagar i jaktlag eller motsvarande skogsbolag,ett genom

kommun.kyrka etc.
jaktvårdsområde upplåtelsefrån9,8 % 10,5% Jagari enskildmarkägareett genom

4,6 upplåtelse9,2 % % Jagari jaktvårdsområde från skogsbolag,kommun,ett genom
kyrka etc.

9,5 % 1,1% Jagar mark disponeras avtalensam som genom
3,2 % 0,9 köpakorttidsupplåtelse% Jagar attgenom

48,0 % 50, 0 %Summa

Ägande 19,3% 8,0 % Jagar eller familjemedlem/ägare mark jag/vimed ägerensam som
13,5% 14,4 i jaktlag motsvarande mark ingår% Jagar eller i dettaägaett attgenom som

jaktvårdsområde ingår7,3 % 11,1% Jagari mark i dettaägaett att somgenom

40,1 % 33,5 %Summa:

Övrigt Blir2,9 % 12,5% bjuden jakt
från9,0 % 4,0 % Jagarefter löfte markägare

Summa: 11,9 % 16,5 %

Sammanlagt: 100,0% 100,0%
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Undersökningen visar knappt hälften jägare har jagade rätt attatt somav
småvilt upplåtelsetidälg eller nyttjanderätt har kontrakt med pågenom en

år upplåtelsetid årfem eller Gruppen jägare har endast ettmer. som en
Övriga två årupplåtelsetider mellan och fyralika medär stor. grupper

tio i fall knappttillsammans mindre Det innebärär än att vartprocent.
avtal intehälften jägarna med nyttjanderättsavtal har tecknat somav ger

upplåtelsermed enligtdem besittningsskydd. I den andra somgruppen,
ingå eller mindregällande regler besittningsskydd, kan störreäven enger

inteupplåtelser före januari 1988 ochäldre tecknats l som gergrupp som
något hurbesittningsskydd. Undersökningen inte storsvar gruppenger

besittningsskyddupplåtelser många avtal medi dag haräldre Hurär. som

Dfall inte flersåledes besittningsskydd iosäkert. Avtal med är änär vart
upplåtelser.hälftendrygt antaletav

ifrågan nyttjanderätt till jaktställts till dem harundersökningen harI som
vidsmåvilt fastighetsägarenrespektive avtaletefter älg sagtsom upp av

delendennågot tillfälle. har följande IJägarna vänstrasätt.svarat
den högra huroch isamtliga nyttjanderättshavareredovisas hur svarat .

iettårskontraktnyttjanderättshavare med svarat.

Tabell 6.18
EttårigajakträttsavtalförförJakträttsavtaljakträttsavtalHar sagtsupp
ÄlgÄlg SmåviltSmåvilt

16%21 %12,5%14,6för ändravillkoren %Ja, att

%77 %7,5 %upplåtelsen %för 8,4Ja, att av
skall upphöraheltmark

7772 % %80,0%77.0Nej %

frånmycketettåriga skiljer sigavtal inteTabellerna visar attovan
vanligt detfrågan hurallmänhet det gäller ärjakträttsavtal i när att

har.sådan uppsägningsyfteavtalet och vilketfastighetsägaren säger upp

jaktmark deha dentillfrågades avtalstid skulle viljavilken deJägarna
visarsmåviltjakt.respektive Intetillfället disponerade för älg- oväntatför

vill hadrygt 80övervägande majoritet,undersökningen procent,att enen
upplåtelse-vill haår tioupplåtelsetid fem eller Knappt procent enmer.

upplåtelsetidår. Fördelat faktiskendasttid utett ser svaren
följande sätt.
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Tabell 6.19
ÖnskadupplåtelsetidFaktisk upplåtelsetid
ÄIg/sntåvilti procent

lå i" lä;
g 15/16 4/3 8/9 73/72

2år -/- 8/12 4/6 88/82

344g -/- 3/- 23/22 74/78

Sår- -/l 1/1 1/1 98/96

Önskemålen upplåtelsetiderlängre dokumenteras tydligt i denna studie.om
upplåtelsetidMer 95 de har minst fem år uttalarän procent attav som

fortsättningsvisde sådan lång upplåtelsetid.önskar Nästan 75även en
de upplåtelsetid år.har kortast önskar avtal minst femprocent av som

ocksåbör blandDet dem säkerligen redan har besittnings-noteras att som
skydd enligt befintliga kontrakt, upplåtelsetid år,dvs. 2-4 vill omkring

upplåtelsetider år.80 ha minst femprocent

småviltjaktdisponerade mark för älgjakt respektive avtalDe som genom
fördeladefick hur länge de totalt disponerat marken. Svaren sigange

följande sätt.

Tabell 6.20
förJaktmark Disponerat marken totalt i

l-Zår 6-l0år llårellermer3-5år

Älgjakt 16,6 55.89.l % 18,5% % %

Småviltjakt 50.613,5 18,1 17,7% %% %

år, dennyttjanderättshavare med avtal högst dvs.För ett gruppgruppen
besittningsskydd, fördelar sig följandesaknar lagstadgat sätt.svarensom
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Tabell 6.21
för Disponerat marken totalt iJaktmark

år år år eller3 år 6 l0 llEttårskontrakt l 2 5 mer- - -

Älgjakt 4820 % %l2 % 20 %

21% 41%Småviltjakt 17% 21 %

gällerlångt har till sin mark vadhar undersökt hur jägarenUtredningen
småviltjakt. samtliga jägareredovisas hurordinarie älgjakt respektive Först

frågan.svarat

6.22Tabell
Avstånd ordinarie jaktmarktillViltslag

Meral6 30Mindre 5 IS änän --
milmil 30fem mil gg

Älg 7,14.8 % %73,0 15,1%%

4.5 %3.4 %I3,9 %78.2%Småvilt 1

små-och 78älgjägarna73Undersökningen visar procentprocentatt avav
jaktmarker. Endastordinariefem till sinamindre milharviltjägarna än 1

älgjägarna har10småviltjägarna och drygt10knappt procentprocent avav
alltsådetAntalsmässigtjaktmark.sin ordinarie ärfemton mil tillänmer

nyttjanderättsha-redovisasjägare. Nedanfråga ungefär 30 000 gruppenom
särskilt.vare

Tabell 6.23
jaktmarkAvstånd ordinarietillNyttjanderättshavare

Mera6 30 än5 l5Mindre änViltslag -- mil30milmilfem

6,4Älg %4,1 %15,2%74,3 %

3,6 %3,2 %%78.8 % 14,4Småvilt

tabell 6.22. Detiavstånd ungefärFördelningen ut somsammaser
avstånd till jaktmarknågon skillnadföreliggerdet inte störreinnebär att

fastig-ellernyttjanderättshavarejägarkollektivet,helatittarmanom
nyttjanderätts-000fråga ungefär 15Antalsmässigt detärhetsägare. om

ellerför älgordinarie jaktmarksinfemton mil tillharhavare änsom mer
småvilt.småvilt eller älg och
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Utredningen har undersökt attityden viltvårdäven till hos jägarna. Jägarna
har följande fördelat samtligasätt jägare, hur långt jägarensvarat
har till sin jaktmark jägare med jakträttsavtal lagstadgatsamt utan
besittningsskydd frågan "Vilket följande påståenden viltvårdav om
ansluter du dig til1".

Tabell6.24
Samtliga Attityd
Jägare Jagbedriver. denviltvård. Jagbedriver. . denvtlt-. Jagbedriver. . denvxlt-. Jag . .intresseradhr.inte inte inte av

finnerjag menings- vård jagönskar vårdjagönskareftersom viltvårdsom som
full eftersomdet för långa det för kortaupplåtelär är

till jaktmarken setider jagdenmarkresor
disponerar avtalgenom

Procent samtligaav
73% 15.3% 9.6% 21 %gare

Antalsmässigt ovanstående,innebär utgår från 300 000 jakt-om man
kortslösande jägare, 220 000 jägare bedriver viltvårdden hanatt ca som
eller hon finner meningsfull och 80 000 jägare inte bedriver den vilt-att ca
vård han eller hon önskar. Av dessa 80 000 jägare 00045 attuppger ca

långaorsaken till jaktmarken, upplåtelsetider25 000 kortaär ochresor ca
ointresse viltvård.5 000 av

Tabell6.25
Avstånd ordinarie"till Attltyd

jaktmark
anvisaälelakt h bedrivadenviltvård JagJ bedriver bedriverinteinteden Jag den Jag intresseradinneärag av53m jag finner viltvårdmenings viltvårdjag viltvårdjagönskar eñer-önskarsom som

full eftersom för långa det förkortadet ärär som upp-
till jaktmarken låtelsetider denmarkresor

disponerarjag genom
avtal

ÄlgMindre 84% 4 % 10% 2 %
5 mil

5 15mil-

Älg16-30 mil 40% 47% 13% -

ÄlgMer 30 38% 52än % 8 % 2 %
m .......,,.....,..............,,,,,....... ... . .. ... . . . ..........,.......,.,. .......,.............,..,..........,,............ .. ... . ...................,,,,.Småvilt 29% 63se 5 % 3 %

Samtligajägare 73% 15,3% 9.6% 2.1%
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ovanstående tabeller framgår tilllängre jägaren har jakt-Av att resor
svårare viltvård.desto tycks det bedriva meningsfullmarken attvara

Följande bör dock relateras till antalet jägare.noteras om svaren

viltvård6.25 redovisas jägarens beroende vilkettabell attityd tillI
framgår 6.22avstånd till sin ordinarie jaktmark. Som tabelljägaren har av

huvudsakliga jakt-har mindre fem mil till sinaden änutgör grupp som
harsamtliga jägare och denmarker omkring 75 procent som merav grupp

omkring 5mil till sin huvudsakliga jaktmark endast30än procent av
relateras till antaletinnebär följande resultatetsamtliga jägare. Det om

småviltjakt.jägare

innebär antaletutgår från jaktkortslösare 300 000. DetVi antalet är attatt
6.22 "Jag"mindre fem mil" tabelljägare i än svaratsomgruppen

långaförviltvård eftersom detden jag önskarbedriver inte är iresorsom
j0,782 0,05 och300 000tabell 6.25 700till jaktmarken" 11är xxca

mil"i "mer 30 sättantalet jägare än svarat samma casomgruppen
iantalsmässigt det0,63. innebär000 0,045 Det är8 500 300 attxx
Esmåviltjakt ochordinariefå 30 mil till sinrelativt har längre än somsom

viltvård.meningsfullinte kan bedrivahan eller honatt enanser

sålunda redovisasochplockats bortnedan har markägarnaI tabellen
avståndförhållande tillviltvården i tillattityd tillnyttjanderättshavarnas

jaktmark.

n
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Tabell 6.26

Attityd

.i i Jagnbedrivermüakt-och Jagkbedriverdenv inte den Jagbedriverinte den Jagm inte intresseradär
viltvård. viltvård jagsomjag viltvårdöns-måünjakt jag önskar viltvårdsomg av. V Vfinne: uieningsfull kargeftersomdet för eftersomdet förär ärx v- .V långa till korta upplåtelsetiderresor-

.jaktmarken denmarkjag dis-
avtalponerargenom

Mindre
5 milän

5 15-
mil

16 30-
mil

Mer än
30 mil

Samtligajägare 73 % 15,3% 9.6 % 2.1 %

Tendensen densamma för nyttjanderättshavareär för samtliga jägare,som
dvs. längre nyttjanderättshavaren har till jaktmarken destoatt resor som
svårare tycks det bedriva meningsfull viltvård.attvara

reflektionSamma bör dock frågai antalet jägaregöras som ovan om
eftersom nyttjanderättshavare har femton mil till sinängruppen som mer
jaktmark småvilt mindre 7 det totala antalet nyttjande-är än procent av
rättshavare frågan. Antalsmässigt det faktiskt flerärsvaratsom
nyttjanderättshavare i "mindre fem mil" bådai deän ängruppen grupperna

har längre femton mil viltvårdde inte bedriver denän svarat attsom som
de önskar eftersom för långadet till jaktmarken. beräkningEnärsom resor

omkringenligt den gjorts under tabell 6.25 visar det 6 500ärattsom
nyttjanderättshavare har längre femton mil till sin jaktmarkänsom

småviltavseende viltvård bådaoch inte bedriver den de önskar desom
har femton tvålängre mil utgjorde vardera cirkaän procentgrupperna som

jägarna. Motsvarande antal i den fem milhar mindre tillänav grupp som
jaktmarken omkring 000 nyttjanderättshavare hade7 gruppenär som
mindre fem mil utgjorde cirka 45 jägarna.än procent av
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Tabell 6.27

AttitydUpplåtelsetid
bedriver denden inteinte Jagden JagbedriverbedriverJag

viltvård jag önskarviltvård jagviltvård jag öns-somsom
för föreftersomdet ärnaeningsfull eftersomdet ärkarfinner

lsetiderkortaupplåtelånga tili "resor
påden jag dis-jaktmarken

avtalgenomponerar
p Hg20 %16%64 %år1 .

...........

4 %16%12%os %år2
Å...6..%..............44...................,,.,,.. ........,,..........,..,,. .... .........,.... .. ...,.,.,,...,..,.,,....

3 %iÄlg 10%§23 %64 §§ %år3-4

år5 -

l2.1 %9.6 %15,3%73 %jägareSamtliga

jaktkortslösare300 000tabell 6.25underantagandenMed somsamma
jägarna55drygtnyttjanderättshavare utgöruppgår antalet procent somav
besittnings-harintedeettårskontrakt, dvs.frågan, harbesvarat somsom

önskar eftersomviltvård debedriver denintedeochskydd, attsom anser
fråga älg000 idrygt 15tillupplåtelsetid marken,för kortdet är om

nyttjanderättshavareAntaletsmåvilt.frågaidrygt 17 000respektive om
ochbesittningsskydd,alltså hardvs. dede övrigabland somgrupperna,
fördeteftersomviltvård de önskar ärdeninte bedriverdeattansersom

respektivefråga älgidrygt 000på marken, 4upplåtelsetid årkort om
småvilt.fråga6 000 iknappt om

deochettårskontrakthar attnyttjanderättshavare,Antalet ansersomsom
frågai000drygt 49meningsfull,viltvård de finner ärdenbedriver som

småvilt.frågai49 000respektive knapptälg omom
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överväganden6.6 och förslag

6.6.1 Besittningsskyddet

Inledande överväganden

Besittningsskyddsreglerna tänktaär stimulera nyttjanderättshavarna tillatt
sådanavidta viltvårdsåtgärder resultat förstatt längre sikt. Dettasom ger

nyttjanderättshavarnasyfte vill uppnå förstärktatt rättman genom ge atten
behålla upplåtnaden jakträtten. Bestämmelserna bygger flertalet fas-att
tighetsägare bör ha intresse få nyttjanderättshavare villigaett ärattav som

åta sig effektiv långsiktigoch viltvård fastigheten. Fastighets-att en
borde därför haägarna starkt intresse teckna avtal bestämd tidett attav

inte alltför kort.ärsom

Villkoren för viltet kan förbättras åtgärder vidtas för Öka till-att attgenom
gångarna de grundförutsättningarna för viltförekomsten, nämligentre
föda, och skydd. Det kan ske åtgärder varaktigvatten genom av mera
karaktär och på bevara eller förbättra viltets livsmiljö ochut att
naturliga levnadsbetingelser, s.k. biotopvård, också tillfälligamen genom
stödåtgärder för hjälpa viltet i besvärlig situation, stödutfodring.att t.ex.en
Viltvårdsåtgärder resultat först längre sikt och ärsom ger som av mer
varaktig karaktär grundas i väsentlig grad fastighetsägarens, eventuellt
jordarrendatorns, intresse för jakt och vilt och viltets miljökrav. Utnyttjan-
det jorden och behandlingen den växande vegetationen nämligenärav av
fastighetsägarens angelägenhet.

upplåtelseDet mycket sällan ocksåjakt innebär tillär ensamrättsom en av
upplåtelsetiden.marken för nyttjanderättshavaren under Nästan undantags-

upplåterlöst fastighetsägaren jaga disponerar själv avkast-rätt att men
ningen övrigt från innebär det fastighetsägareni marken. Det göräratt som

utnyttjande för olikaavvägningar det gäller bestämma markensnär att
ändamål. biotopförändring, förbättrarfastighetsägare kan ställaEn somen

vilttillgång ochförutsättningarna för viltet ökadoch därmed enger
åtgärdens jord-avkastning jakten, för skogs- ochkonsekvensermotav

såbruksproduktionen eller fastig-andra intressen. Det kan även attvara
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viltvattenanläggaointresseradrationella skälhetsägaren är t.ex.attutan av
viltåkrar.eller

omvårdnaden viltetsviltvården gällerdelnaturligt denDet är att avsomav
sak. Enfastighetsägarensskyddsmiljö primärtochnärings- ärnaturliga

sinupplåtna marken ihar denjakt, intenyttjanderättshavare somav
förändringar.sådanavidtaviljafastighetsägarensintebesittning, kan mot

förvilketbesittningÄven i sinhar markennyttjanderättshavarenom -
långsiktiga ochsällan vidtakan denneovanligt-myckettordeövrigt vara

arrende-medgivande. Ifastighetsägarensviltvårdsåtgärdervaraktiga utan
nyttjanderätts-liggernyttjanderättsbegreppetiliksom attbegreppet --

fastvadbortföraeller ärsigfår tillägna attintehavaren anse somsom
tordeinte Detfår principi göras.substansfastighetensiIngreppegendom.

förutsätterviltåkrar alltidochviltvattenanläggandeinnebära att t.ex. av
medgivande.fastighetsägarens

till jakt harnyttjanderättshavareinnebärsagdaDet oavsettatt enomnyss
varaktigaochlångsiktigavidtaintedennekanbesittningsskydd eller

fastighetsägarensbiotopförändringarform utanviltvårdsåtgärder i av
nyttjanderättshavarenalltså intei sigBesittningsskyddetmedgivande. ger

långsiktiga vilt-vidtaviljafastighetsägaresmöjligheterökade motatt en
vårdsåtgärder.

ifastighetsägarnatalas detlagstiftningnuvarande atttillmotivenI om
bestämd tidpåavtaltecknastarkt intresseborde ha attallmänhet ett av
avsedda. DedenblivitintedockUtvecklingen haralltför kort.inte ärsom

iantagitsvad ut-låtit bekräftarutredningen göraundersökningar som
mycketjakträttupplåtelser ärettåriganämligendirektiv,redningens att av

förlängning.automatiskklausulMånga harvanliga. om

skogsbolag,såsommarkägarebeträffandevisar,Undersökningarna stora
befintligamajoritetöverväldigandeoch kommuner, upp-stift avatt en

Så-mindre.år ellerbestämd tidellertills vidare ettgällerlåtelser en
förläng-saknarnyttjanderättshavareninnebärupplåtelsetiderdana att

fastighetsägare ärenskildagällerdetjaktlagen. Närmed stödningsrätt av
vidaretillsår ellerhögstbestämd tidpåupplåtelser ettandelen en

år. Dettid längrebestämd änupplåtelser ettungefär lika stor ensom



SOU 1997291 Besittningsskydd vid upplåtelse 243jakträttav m.m.

bör dock bland upplåtelsema bestämd tid längre årnoteras att kanän ett
det finnas avtal tillkom före den l januari 1988 och densom trotssom,
långa avtalstiden, alltså inte besittningsskydd.ger

frånAv resultaten utredningens undersökningar framgår vid tecknandetatt,
avtal, intresset avtala upplåtelsetider innebär besittnings-attav nya om som

skydd för nyttjanderättshavaren mycket lågt bland fastighetsägargrup-är de
deltagit. Samtliga i undersökningen deltagande skogsbolag harsomper

uppgivit de normalt inte tecknar avtal bestämd tid överstigandeatt en
år. Utfallet liknande beträffande stift,är kommuner och enskilda fas-ett

tighetsägare. Endast landets stift tecknar avtal bestämdett trettonav en
år.tid överstigande deAv enskilda fastighetsägare tagit ställningett som

frågani 85 de inte skulle kontrakt innebärupprättaprocent attsvarar som
nyttjanderättshavaren får besittningsskydd. Sammantaget visar under-att

sökningarna det finns mycket stark ovilja teckna avtal bestämdatt atten
tid år.över ett

Undersökningen bland skogsbolag och stift visar tydligt föredetatt
besittningsskyddsreglemas tillkomst vanligt upplåtelsermed be-var en
stämd tid år;överstigande oftast fem år ellerett mer.

När besittningsskyddsreglerna infördes lagstiftaren medveten attvar om
fastighetsägare, för undvika besittningsskyddet, upplåtakunde väljaatt att
jakträtt obestämd tid eller bestämd tid eller därunder. Lag-ett
stiftaren utgick, fråndock det skulle finnasnämnts in-att ettsom ovan,

hos fastighetsägarna teckna avtal besittningsskydd förtresse att som gav
nyttjanderättshavaren. Utredningens undersökningar visar sådant intresseatt

någoninte funnits i omfattning och viljan bland destörre undersöktaatt
framdeles teckna avtal besittningsskydd mycketatt ärgrupperna som ger

låg. Utredningen bakgrund vad undersökningsmaterialetgör, visar,mot av
den bedömningen nuvarande besittningsskyddsregler inte lett till längreatt
upplåtelsetider och det finns mycket talar för nuvarande regleratt attsom
inte kommer upplåtelsetiderleda till längre i framtiden. finnerDessutomatt
utredningen idet, fall bland de fastighetsägarna, finns teckenatt vart stora

fåttnuvarande besittningsskyddsregler effekt, dvs. lett tillatt motsatt
upplåtelsetider.kortare Mot bakgrund den attityd finns hos under-av som

fastighetsägargrupper,sökta till i jakträttsavtal träffa överenskom-att nya
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reglerbesittningsskydd, bedömer utredningen nuvarandemelser attsom ger
upplåtelsetider framtiden.leda till längre iinte kommer

framgår, inledningsvistill nuvarande lagstiftningmotivenAv nämntssom
nyttjanderättshavarnastimuleraavsnitt, reglerna villi detta att man genom

Sådanaåtgärder längre sikt.sådana resultat försttill vidtaatt som ger
Fråganfastighetsägaren.åtgärder förutsätter normalt godkännande är omav

upplåts ettårsavtal.viltvården jakträtterna i ställetblir eftersatt när

upplåtelsersåväl befintligaöverväldigande majoritetEn nya upp-somav
förlängningsrätt inteupplåts sådantupplåtna respektivelåtelser sättär att

år Utredningensinyttjanderättshavaren, dvs.föruppkommer taget.ett
ettåriga jakträttsup-visarde fastighetsägarnaundersökningar bland attstora

ettårsperiod. visarDeförundantagslöst förlängsplåtelser nära en nynog
fortlöpt underförlängs, deettåriga jakträttsavtalockså, beträffande attsom

liknandevisarsig till jägarnaUndersökningen riktatårfem eller sommer.
ettårskontraktälgjaktmark fördisponeratde jägareresultat. Bland som
år ellerimarkende disponerathar knappt 90 treattprocent svarat mer.

blandResultateti 6 ellermarkendisponerat70 harKnappt procent mer.
småviltjakt ungefär detsamma.mark förjägare med är

frågavisar iundersökningarnavadbakgrundUtredningen gör, ommot av
upplåtelsetidernuvarande kortaupplåtelsetid, bedömningendenfaktisk att
nyttjanderätts-lång tid tillupplåtelser underpraktiken innebäri samma

för dessatalarmycketdärförfinns detEnligt utredningen atthavare. som
förlångsiktighetupplåtelsetiden, i allmänhetupplåtelser, den kortatrots ger

viltvården.såväl jakten som

viltvården blir eftersattfråga fastighetsägarna uppleverviktigEn är attom
de inteuppleveroch jägarnaupplåtelsetiderna korta,därför är attatt om

harUtredningenskäl.viltvårdnågon meningsfullbedrivakan sammaav
stiften och kommunernaskogsbolagen,undersökt vad de största ansersex

Undersökningenviltvården.jakträttsupplåtelsers förbetydelseettårigaom
ettåriga jakträtts-stiftoch tolvsamtliga bolagvisar atttrettonatt anserav

vanligasteeftersatt. Detviltvården blirförnågon riskinnebäravtal inte att
långtidsavtal.fungerarpraktikenavtalen ihärförskäletangivna är att som
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Bland kommunerna de mark kanäger utnyttjas föruppgett attsom som
jakt någotdet flerär hälften ettårigaän jakträttsavtal kanattsom anser
innebära risk för viltvården blir eftersatt. Det vanligaste uppgivnaatten
skälet för sådana avtal innebär risk för kortatt är tid föräratt etten en

bedriva viltvård.att

Bland skogsbolagen och stiften slutsatsen ettårigaär jakträttsavtalsom
betydelse för viltvården entydig. De sådana avtal inte innebärattanser
någon risk för viltvården blir eftersatt. I praktiken har nyttjanderätts-att
havaren jakträtten långaunder perioder. Av döma det endastärattsvaren
jägare missköter och viltvården fårinte förnyat förtroende.som som
Möjligheten misskötsamma jägaresäga inte sällanatt upp ettanges som
motiv för upplåta avtalen besittningsskydd. Enligt vissa bolagatt ochutan
stift kan det nämligen, misskötsamheten, svårt få avtalettrots att attvara
upphöra jägaren har besittningsskydd.om

frånSvaren kommunerna splittrad bild. Knappt hälftenger en mer av
kommunerna har uppfattning skogsbolagen och stiften.samma som
Argumenten bland denna oftast desamma anförts deär störregrupp som av
fastighetsägarna, dvs. i praktiken upplåts fastigheterna till jägareatt samma
under längre perioder. Bland de kommuner ettåriga avtalattsom anser
innebär risk för viltvården eftersätts oftaatt argument att etten anges som
år för kort tid för bedriva viltvård.är atten

Undersökningen riktad till enskilda fastighetsägare visar mängdenatt
viltvårdsåtgärderutförda inte varierar upplåtnamellan ochnämnvärt

upplåtna fastigheter. finnsDet dock tendens storleksklassema.överen
Bland de enheterna nämligen viltvårdsåtgärder något vanligarestörsta är

upplåten,enheten för mellanstora enheterär skillnaderna mycketärom
små, och för de minsta viltvårdsåtgärder något upplåtnaovanligareär
enheter på upplåtna.än

viltvårdenNär det gäller fastigheter ägda enskilda upplåtelsemedav
visar utredningens undersökning den jämförelse vanligaste vilt-att utan
vårdsåtgärdema utsättning fågelholkar. Sådana åtgärdersaltstenar ochär av
utförs hälften brukningsenheterna. vanligaste åtgärdenNästänmer av

vinterutfodring förekommeroch 30 brukningsenheterna.är procent av
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huvudsakligen nyttjande-fågelholkaroch utförsUtsättning saltstenar avav
oftautförs ungefär likavinterutfodring ägarenrättshavaren medan somav

långsiktig ochåtgärdergällerNär detnyttjanderättshavaren. meraavav
livsmiljöviltetsgår eller förbättrabevarakaraktärvaraktig attutsom

sådana åtgärder mindrebiotopvård,levnadsbetingelser, s.k.naturliga äroch
Åtgärder på drygt 10viltåkrar förekommersärskildai formvanliga. av

vanligenåtgärder utförsSådanabrukningsenhetema. nytt-avprocent av
viltvattenanläggandeåtgärderingripandejanderättshavaren. Mer avsom

drygt fyraanläggningar förekommerSådanaovanliga. procentär mer
utförs vanligenochbrukningsenhetema ägaren.avav

ettårigahardeblandjägarna visarriktad tillUndersökningen att som
ellerviltvård hanbedriver dende65knapptkontrakt procent att somanser

upplåtelsetidkort ärmeningsfull. 20Drygtfinnerhon attprocent anser
marken. Denyttjadedenviltvård bedrivsönskadtillorsaken att
bedrivaavtalstiden, kan iden kortadejägare entrotsattanser,som

gånger fler demviltvårdmeningsfull än motsatsen.är tre som anser

årupplåtelsetid 2medblandi sammanhanget ärIntressant att grupperna
besittningsskydd detärupplåtelsetid innebärårår3 till 4samt som --

tillupplåtelsetid orsakenkort är att15omkring attprocent ansersom
upplåtelsen ärönskas. Förstviltvård närbedriver denintejägaren som

inteupplåtelsetidentydligt jägarendetår ellerfem attär att ansermer
meddvs. debåda mellangrupperna,viltvården. deTrotspåverkar enatt
har be-nuvarande reglerår, enligttvå fyraochupplåtelsetid mellan

påverkarupplåtelsetidendejaktmarksittningsskydd till sin attanser
utredningenenligtindikerarviltvård.önskad Dettabedrivamöjligheten att

viltvårdönskadföravgörandesådant intebesittningsskyddet är omatt som
besittningsskydddenupplåtelsetiden,detbedrivs är oavsettatt gerutan om

avgörande.detej,eller ärsom

ochbland markägareundersökningsmaterialetSammanfattningsvis ger
upplåtsjakträttsavtal,ettårigauppfattningenför denbeläggjägare att som

någoninnebärinteperioder,under längrenyttjanderättshavaretill samma
visarundersökningarnafråneftersatt. Resultatetviltvården blirförrisk att

sstiftskogsbolag ochblandenig markägargruppnämligen närmastatt en
minoritetknapplandet,jaktmarken idel avsom äger stor enaven
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kommunerna överväldigande majoritet jägare ettårigamed avtalsamt en av
ettåriga jakträttsavtal, de innehas nyttjanderätts-attanser om av samma

havare under längre påverkarperioder, inte viltvården menligt.

Mot bakgrund vad utredningsmaterialet visat i aktuell del drar utred-av nu
ningen den slutsatsen ettåriga jakträttsavtal, upplåtelseni fallatt vart om
gäller för nyttjanderättshavare under längre perioder, inte innebärsamma
någon risk för viltvården blir eftersatt. fåMed tanke mycketatt att
jakträttsavtal upplåts år och upplåtsdärefter inte tillett nytt-samma
janderättshavare drar utredningen den ettårigaslutsatsen jakträttsavtalatt
mycket sällan innebär någon risk för viltvården blir eftersatt.att

Sammanfattningsvis kommer utredningen sålunda fram till
besittningsskyddet i sig inte nyttjanderättshavaren ökadeatt ger-

möjligheter fastighetsägares viltvårdsåtgärder,vilja vidtaatt mot en
år den vanligaste upplåtelsetiden,äratt ett-

det grund besittningsskyddsreglema finns oviljastark hosatt av en-
fastighetsägare teckna avtal bestämd tid år,att över ett

besittningsskyddsreglema inte lett till längre upplåtelsetider,att-
det finns tydliga tecken besittningsskyddsreglemaatt att snarare-

lett till kortare upplåtelsetider,

nuvarande regler troligen leder upplåtelsetider itill kortareatt-
framtiden,

nuvarande korta upplåtelsetider i upplåtelserpraktiken innebäratt-
långunder tid till nyttjanderättshavare,samma
ettåriga jakträttsupplåtelser, den korta upplåtelsetiden, iatt trots-

långsiktighetallmänhet för såväl jakten viltvården denger som
upplåtna fastigheten samt

ettåriga jakträttsavtal mycket sällan innebär någon risk föratt att-
viltvården blir eftersatt.

Behov förändringarav

Avgörande för förändringar skall vidtas bör, enligt utredningen,om vara
viltvårdenhänsynen till och styrkan i behovet trygghetslagstiftningav

området. Motiven till nuvarande lagstiftning vid handen skälen förattger
införa besittningsskyddet primärt inte jägarens situationatt att tryggavar
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långa viltvårdsåtgärderavtalstider stimulera resultatutan att genom som ger
först längre sikt.

viltvård jägarengrundläggande förutsättning för godEn ärär atten
viltvård. nyttjanderättshavare intressetintresserad bedriva För ärattav en

förviltvården beroende denne har möjlighet kännaför att ettatt ansvarav
viltvårdsåt-långsiktiga och varaktigavilt jagas. När det gällerdet som

fastigheten, kanförändringargärder, ofta förutsätter ingrepp i eller avsom
Möjligheterna försådana utföras fastighetsägarens medgivande.inte utan

långsiktig viltvård bestämskunna bedriva godnyttjanderättshavare att enen
och nyttjande-således mellan fastighetsägareinte sällan samarbetetattav

förtroendefullt och fungerar väl.rättshavare är

besittningsskyddsregler andrafinns detutredningen redovisatSom ovan
skyddaområden. Sådana regelmässigt tillkommit förregler har nytt-att

för nyttjanderätts-ekonomisk betydelsejanderätter har social ellerstorsom
bostad och försörjningfrämst frågadärvidhavaren. Det är att tryggaom

inte anförasoch skäl kannyttjanderättshavaren. Motsvarandeför argument
frågadenne det inteför nyttjanderättshavare jakt. För är attomaven
ekonomiskasociala ochmotsvarandeskydda nyttjanderätt har storaen som

Utredningennyttjanderätter.betydelse andra besittningsskyddade anser,som
besittnings-allmänintressejämförelse lagstiftning och detvid meden annan

förtillräckligt starka skälinte finnsskyddsreglerna där har, det attatt
förform enbarti sin nuvarandebesittningsskyddsreglerna skall finnas kvar

situation.jägarensatt trygga otrygga

då nuvarandeanförts i föregående stycke ochbakgrund vadMot av som
avseddför jakt intebesittningsskyddsregler nyttjanderättshavare gettaven

förändra nuvarandeeffekt utredningen det finns behovatt attettanser av
besittningsskyddsregler i jaktlagstiftningen.

Förslag

primära allmänna intresset med tvingande lagstiftning aktuelltDet nu
område främja viltvårdsåtgärder sikt.resultat längreär att som ger

förmå inteReglerna skall teckna bestämd tidavtal ärparterna att som
alltför Vidare trygghet förkort. finns det allmänt intresse skapaett attav
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nyttjanderättshavaren. Dessa båda intressen skall ställas främst detmot
ingrepp i den fria avtalsrätten tvingande regler innebär för enskilda.som
Ingreppet kan bestå i jakträttsavtal fårsägas vissa rättsföljderatt som ena

inte velat med avtalsfrihet rått.hadeparten om

De bestämmelser reglerar mellanhavandet mellan nyttjanderätts-som en
havare och fastighetsägare bör, enligt utredningen, utformade påen vara
sådant främjarde fruktbartsätt samarbete mellan underatt ett parterna
långa avtalsperioder. Det viktigtär reglerna hänsyn till alla deatt tar
intressen kan föreligga och vissa intressen inte omotiveratattsom ges
starkt skydd i förhållande till andra intressen.

När det gäller hur regler på området skall utredningenutnya attse anser
frånresultatet redovisade undersökningar bör Dessaväga tungt.ovan

undersökningar visar överväldigande majoritet såväl fastighets-att en av
jägare efter långaägare avtalsförhållandensträvar medsom part.samma

jägarensFör och intresse det viktigt kunna framärengagemang emotse
långt avtalsförhållande. Det innebär inte nödvändigtvis jägaren skallett att

har förlängningsrätt det tillräckligt denne kan förutseär hanutan att att att
Äveneller hon under längre fårperiod jaga fastighet. fören samma

fastighetsägaren det viktigt kunna fram långtär avtalsför-att emot ettse
hållande. Emellertid undviker fastighetsägaren i dag sluta avtal medatt
långa avtalstider. Sammantaget visar undersökningarna såväl fastighets-att

nyttjanderättshavarenägaren i allmänhet eftersträvar långa avtalsför-som
hållanden.

En tänkbar gå, det gäller förändringarväg nuvarande regler,näratt ärav
skärpa besittningsskyddsreglerna så det blir svårare kringgåatt att att

reglerna. Det skulle innebära lagstiftningsvägen tvingade fastighets-att man
sluta besittningsskyddadeägaren jakträttsavtal i omfattning iatt större än

dag.

Utredningens undersökningar visar såväl de markägarnaatt stora som en
majoritet jägarna ettåriga upplåtelser inte innebär riskstor attav anser en

viltvårdenför ocksåblir eftersatt. Samma undersökningar visaratt att
ettårskontraktnyttjanderättshavare med i praktiken jagar fastig-samma

het under långa perioder. Enligt utredningen finns det därför inte belägg för
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sådana någon omfattning bristandeavtal i och beaktansvärdstörreatt ger
viltvården. besittningsskydds-Iångsiktighet för jakten och det gällerNär

viltvårdsåtgärderlångsiktiga detfrämjande varaktigareglernas och ärav
sådant stimulerasvårt påvisa skulledärför besittningsskyddetattatt som

viltvårdsåtgärderåtgärder flesta medsådana med skärpta regler. Deens
förmedgivandesådan förutsätter dessutom fastighetsägarensinriktning att

besittningsskydds-Några viltvårdsskäl för skärpautföras. starkakunna att
intekan därförså avtal skall omfattas reglerna,dessareglerna, ävenatt av

anföras.

förläng-finns till reglernaför närvarandeinställningMed den omsom
skulle kunna försämrareglerutredningen skärptamisstänkerningsrätt att

tilloch fastighetsägarenyttjanderättshavaresamarbetsklimatet mellan men
skäl miss-också finns starkaviltvården. detUtredningenför attattanser

upplåtelser.leda till färresådana regler skulletänka att

utredningensituationnyttjanderättshavarensBeträffande attotrygga anser
nyttjande-ekonomisk betydelseochvilken socialavgörande skalldet vara

sådan bedömningvidkan,jägaren. Utredningennormalt har förrätten en
tilllåta nyttjanderättshavareskälfinns tillräckligafinna detinte attatt en

andrabesittningsskyddkanske starkare änfå lika starkt ellerjakt nytt-
harnyttjanderättemabesittningsskydd. Demedjanderättshavare senare

nyttjanderättshavaren.betydelse försocial och ekonomiskregelmässigt stor
tillnyttjanderättshavarenåberopas förkan inteMotsvarande starka behov

jakt.

föreslå skärp-skälsåledes föreliggerdet inteUtredningen attatt enanser
besittningsskyddsreglerna.ning av

upplåtelsetid, harval kortfastighetsägarensföravgörande skälet,Det av
bedömningendärför denUtredningenbesittningsskyddet.varit gör att ett
upplåtelsetider, dvs.leda till längreregler skulledessaslopande av

längre tid.jakträttsavtalupplåtatillstimulerasfastighetsägaren att
tillperioder skulleavtal längrepå tecknadettaMöjligheten sätt varaatt

årpå elleravtalstideri dag harnyttjanderättshavarefördel för de ettsom
ochtillvarotillordning ledaskulledärunder. dessaFör tryggareenen ny

den be-vidareUtredningenlångsiktig planering. görtillmöjlighet mer
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sådandömningen förändring viltvårdenskulle främja och, i högreatt en
grad dag,i stimulera nyttjanderättshavaren till samförståndän i medatt
fastighetsägaren långsiktigavidta viltvårdsåtgärder.och varaktiga

Utredningen dock slopandet besittningsskyddet bör kombinerasattanser av
med vissa regeländringar.

Vid valet andra upplåtelsetiderbestämmelser stimulerar till längreav som
och viss för jägarentrygghet har utredningen granskat jäm-gersom annan

Pâ arrendeområdetförbar lagstiftning. finns i 9 kap. 2 § jordabalkent.ex.
tvingande regler minsta tid. Omfattar arrende för viss tid bostad förettom
arrendatorn skall, enligt år.dessa regler, arrendetiden minst fem An-utgöra

sådanledningen till arrendator givits gynnad ställning har varit deatt en en
företagsekonomiskasociala och skälen arrendatorn skyddstarkareatt ettge

Några sådanadenne har sin bostad arrendestället. starka skäl förnär att
nyttjanderättshavare till jakt finnssärskilt gynnad ställning inte.ge en

kan främjandet viltvården sådanaInte heller motivera särskilda regler.av
långa upplåtelsetiderVisserligen skulle reglerna leda till utbudetmen

jakttillfällen Sådanaskulle med säkerhet minska kraftigt. regler skullestor
vidare inte främja samarbetet mellan fastighetsägare nyttjanderättsha-och

påverka viltvården Sådanavilket skulle kunna menligt. regler skullevare,
också innebära mycket ingrepp i avtalsfriheten. Vidare skulleett stort
reglerna leda till obalans i regelsystemet. Skyddet skulle i detta avseende

starkare för nyttjanderättshavare till jakt för jordbruks-änt.ex. vara en en
såledesarrende omfattar Utredningenarrendator bostad. attvars anser

föreslådet inte finns tillräckligt regler minsta tid vidstarka skäl att om
upplåtelser jakträtt.av

Ettåriga jakträttsupplåtelser Sådana upplåtelsermycket vanliga i dag.är
i upplåtelser perioder.innebär, praktiken längre Somnämntssom ovan,

tidigare utredningen den bedömningen upphävandegörnämnts att ett av
besittningsskyddsreglerna med sannolikhet leder till längrestor upp-
låtelsetider. förekomsten ettårigaDen rikliga avtal nämligenav synes
främst bero besittningsskyddsreglerna. Fastighetsägaren har, besitt-när

upplåtaningsskyddsreglerna upphört gälla, inget intresse jaktenatt attav
varför fastighetsägaren skullekort tid. Det finns i stället rad skäl tillen
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upplåtelsetider. Fråneftersträva längre fastighetsägarens finnssida det ett
långa avtalsförhållandenvärde i ha och skapa stabila eftersom detatt ger

långsiktighet åtgärderi de vidtas fastigheten. För fastig-störresom
mångamed avtalsförbindelser blir det dessutom administrativthetsägare

påenklare ha längre avtalsperioder. När det gäller jägaren jagaratt som
så viltvården skälmark torde det med hänsyn till finnas starka attannans

långa avtalsförhållanden. föreftersträva och Grundläggande dennetrygga
viltvårdsåtgärderjägares intresse och i bedriva aktivaattav engagemang

få utnyttja resultatet sinatorde han eller hon kan räkna medatt att avvara
åtgärder.

långa avtalsförhållanden med nyttjanderätts-Enligt utredningen har samma
viltvården. Särskilt gäller detbetydelse förhavare stor manomen

långsiktiga viltvårdsåtgärder. nyttjande-och varaktiga Föreftersträvar att
sådana åtgärder kostnadskrävande, delsdelsrättshavaren skall vidta ärsom

stabilitet iviss trygghet ochförst sikt krävsresultat längre enger
avtalsförhållandet.

böri avtalsfriheten inteutredningens uppfattning ingreppenDet är att vara
fastig-alltför omfattande reglering kan innebäraalltför En attstora.

från upplåta föravstår marki utsträckning i daghetsägaren änstörre att
så styrande denså omfattande ochfår hellerreglering intejakt. En attvara

markför-rationelldrivamöjligheterpåverkar fastighetsägarens att en
till jaktså avvägd nyttjanderättocksåreglering börvaltning. En attvara

förhållande nyttjanderätter.till andraiomotiverat högt skyddinte ettges

område, främstareglering aktuelltEnligt utredningen bör varsaven nu
förenadeupplåtelserviltvårdshänsyn, främja tillkomsten ärsyfte är somav

ochlångsiktighet fastighetsägarensådan stabilitet, och trygghetmed att
viltvårdsarbetetfördelakonstruktivt kannyttjanderättshavaren sättett

förnyas efteravtalsförhållandenMålet långabörmellan sig. somvara
utgång.avtalstidens

avtalsförhållandcframförhållning.viltvården Omi godviktig delEn är ett
såvälviktigt, fördärförskall upphöra deteller skäl är nytt-annatettav

avvecklasigfå god tidfastighetsägaren,janderättshavaren attattsom
uppsägningstidlagstadgad kortasteåtaganden. Utredningensina attanser en
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skulle tjäna ändamålnämnda och därmed motiverat ingrepp iettvara
avtalsfriheten.

Det skall enligt utredningen finnas särskilda regler tillämpligaärsom
avtal varigenom någon vederlag upplåter till jakt. Reglerna skallmot rätt
inte omfatta upplåtelser två månader eller kortare tid. De skall dock
omfatta sådana upplåtelseräven grund förlängning eller eljestsom av

längre tid två månader. Reglerna föreslås fåän följande utformning.varar

upplåtelseVid viss tid skall uppsägning alltid ske för avtalet skallatt
upphöra gälla vid avtalstidens utgång. Om avtalet inte inomatt sägs upp

tid skall avtalet förlängas på tid upplåtelsetiden,rätt dockmotsvararsom
år.högst fem Vid jakträttsavtal bestämd tid åröverstigande skall,ett om

inte längre uppsägningstid avtalad, uppsägning månaderär ske tolvsenast
före upplåtelsetidens utgång. Jakträttsavtal på bestämd tid år ellerettom
kortare år eller och jakträttsavtal obestämd tid,varat ettsom mer, som

år eller kan, inte längre uppsägningstid har avtalats,varat ett sägasmer, om
för upphöra gälla först månadsskiftevid det inträffaratt attupp som

månader fråntolv uppsägningen.närmast För jakträttsavtal fortlöpt ettsom
år eller kortare två månaderstid gäller uppsägningstid.

det gällerNär de avtal i dag upplåtna på sådant nyttjande-är sätt attsom
rättshavaren har förlängningsrätt utredningen följande bedömning. Omgör

avskaffar besittningsskyddet innebär detta inte införman om man-
övergångsreglersärskilda nyttjanderättshavaren från och medatt-

ikraftträdandet förlorar det besittningsskydd denne har i dag. Detsom
förefaller inte lämpligt detta beståendegripa i avtalsför-sättatt ett
hållande. Det emellertid inte heller långrimligt det för mycketär att en

tvåframtid skall finnas parallellt gällande regelverk. rimligEn avvägning
kan åstadkommasdock övergångsbestämmelse innebär attgenom en som
de reglerna gäller först då upplåtelsetidenefter den tidpunkt förlängts.nya

innebärDet besittningsskyddsreglerna gäller vid det första förlängnings-att
tillfället efter lagens ikraftträdande. upplåtelsenFörlängs därefter deäger

föreskrifterna tillämpning avtalet. Vid detta första förlängningstill-nya
fälle finns såledesdet möjlighet dels för nyttjanderättshavaren få avtaletatt
förlängt fastighetsägarens vilja, dels för såväl fastighetsägarenmot som
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ändrasför avtalet skallgällande villkorennyttjanderättshavaren göra attatt
längd.upplåtelseperioden, avtalsperiodensför den t.ex.nya

intet hindrarlagstiftningunderstrykas föreslagenbör sättDet attatt nu
för nyttjanderättshavaren.besittningsskyddfrivilligt avtalarparterna om

upplåtelsetiderleder till längreförslagenUtredningen samt,att ovanmenar
jakträttsupplåtelser.underlättarförhållande nuvarande regler,tilli

Långa avstånd jaktmarkentill6.6.2

långtliggerförhållandet jaktmarkendirektiv kan detutredningensEnligt att
nödvändigbedrivamedmedföra problembostadsortfrån jägarens att

jakträttsupplåt-det tilli uppdragviltvård. Utredningen har övervägaatt om
nyttjanderättshavarenåläggande förkopplaskan behöva attelser ett

iregleringviltvård bedrivs. Behovetnödvändigtilllämpligt sätt att enavse
ochproblemetomfattningenfrämst beroendeutredningen,enligtär, av

viltvården.fåreglering kaneffektvilken en

långtundersökt hurjägarnajaktkortslösandebland deharUtredningen
små-respektiveordinarie älgjaktvad gällerjaktmarktill sinharjägaren

omkring 75undersökning visardenna procentResultatetviltjakt. att avav
omkring 90jaktmarksinfem mil tillmindrehar attjägarna än samt

kanutredningenenligtfemton mil. Demindrehar änprocent grupper som
10därmed cirkamil,femtonjaktmarker, ärlångt till sinaha änsägas mer

nyttjanderättshavar-särskilt tittahar i uppdragUtredningen attprocent.
avstånd tillFördelningenjaktmark.ordinarieavstånd till sinnas

förnyttjanderättshavareförungefär densammajaktmarken är somgruppen
18 000ungefäringående jägare. Detundersökningen är nytt-isamtliga
jaktmark.ordinarietill sinfemton milharjanderättshavare änmersom

jaktmarkenavstånd tilllångasambandet mellanvisarUndersökningen att
bland allaungefär likaviltvårdönskadbedrivainte kunna är stortoch att

Nytt-nyttjanderättshavare.jaktkortslösandejaktkortslösare gruppensom
dockjaktmarkenmil tillfemtonlängreharjanderättshavare än ansersom

avståndet kandehelhet,jägargruppenomfattning, trotsi än attstörre som
har9 000det knapptviltvård. Antalsmässigtmeningsfull ärbedriva somen
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längre femton mil till sin jaktmarkän och inte bedriver viltvårddensom
de önskar. Dessa jägare färre deär har mindreän fem mil tillänsom
jaktmarken och med hänsyn långatill inte bedriver viltvårddensom resor
de önskar. De nyttjanderättshavare långa avstånd till jaktmarken,trotssom,

de bedriver meningsfull viltvård knapptatt 8 000.äranser en

Utredningens undersökningar visar omfattningen aktuellt problematt av nu
förhållandevis litet.är Problemet likartat bland fastighetsägarnasynes vara

och alltså inte företeelseär förekommer enbart bland nyttjanderätts-en som
havare. Utredningen det därför inte finns tillräckligt starka skäl,attanser
med hänsyn till omfattningen problemet, införa särskilda reglerattav som
ålägger nyttjanderättshavaren utföra viss viltvård.att

Om jägaren, på grund långa avstånd, upplever sig inte kunna utföraav en
meningsfull viltvård upplåtnaden marken fråganuppkommer vilken
betydelse detta fåkan för långsiktigaden viltvården. I detta sammanhang

det viktigt hur denär praktiska tillämpningen viltvården sker. Storav
betydelse har den effekt skogsbruket och jordbruket har haft miljönsom

påverkanoch den detta haft viltet. Genom olika biotopåtgärder kan man
förbättra förhållandenasöka för viltet. Liksom viltvårdsâtgärdervid andra

kan det emellertid svårt objektivt vilken effektsätt avgöraatt ettvara
sådana åtgärder haft. Det då det småviltet,gäller de olikasyns som om,
åtgärderna mångai fall haft viss till ringa betydelse för viltet, dåoch lokalt
och efter insatser. Sådana insatser kan knappast kräva denstora man av

Åtgärdernaenskilde nyttjanderättshavaren. kräver för tillstånd frånövrigt
fastighetsägaren. Utredningen därför den bedömningen långagör att
avstånd till jaktmarken beträffande småvilt har ingen eller ringa betydelse

viltvården.för

detNär gäller älg och de fyra rovdjuren har regler förstora man genom
jaktens utformning möjlighet reglera storlek. enskildeDenatt stammarnas
jägaren skyldig känna till Avståndde regler gäller härvidlag. tillär att som
jaktområde bör därför spela någon viltvården.nämnvärd roll för

effekter långa avstånd fåDe kan viltvården enligt utredningen, inteär,
sådanheller ålägg-karaktär de kan motivera regler innebäratt ettav som

ande för nyttjanderättshavaren nödvändig viltvård bedrivs.tillatt attse
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åläggande för nyttjanderätts-således fram tillkommerUtredningen att ett
viltvård intebedrivstill nödvändiglämpligthavaren sätt attatt se

vidare kunna lösasbör tillsnärvarande. Eventuella problembehövs för
lagreglering.särskildavtalsparternamellan utan
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Viltvårdsområden7

7.1 Utredningens förslag i sammanfattning

föreslårUtredningen lagen 1980:894 jaktvårdsområden får ändradatt om
rubrik fortsättningsvisoch kallas lagen viltvårdsområden. lagtextenIom

begreppet jaktvårdutmönstras och viltvård.medersätts

Utredningen har beaktat det äganderättsskydd gäller enligt 2 kap.som
regeringsforrnen och den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema Europakonven-
tionen i sina överväganden.

Under de allmänna bestämmelserna ändras ändamålsparagrafen så detatt
tydligt framgår vilket allmänt intresse lagen tillvaratar, dvs. samordnaatt
den jakt och de övriga viltvårdsåtgärder vilt-behövs för främjaattsom
vården. föreslåsLagen vidare omfatta hela landet. undantag gälltDet som
för mark ovanför odlingsgränsen på upphöroch renbetesfjällenstatens
därmed. föreslårUtredningen också nyttjanderättshavareförrättenatt en

viltvårdsområdesföreningbli medlem i särskild forum-utvidgas. Enatt en
regel införs för påkallade fall nyttjanderättshavare villeller fastighetsägare
jämkning eller upplåten jakträttnyttjanderättsavtal då värdetsägaav upp av
minskats eller ökats bildandet viltvårdsområde.ettgenom av

för tvångsvis viltvårdsområdeVillkoren kunna bilda skärps. Omatt ett
fastighetsägarna inte skall viltvårdsområde få bildas endastär överens ett

vård Området får bildasdet inbegriper rovdjur eller klövvilt.storaom av
bara viltvården angeläget allmänt intressedet tillgodoser för samtettom

femte-minst fyrafyra femtedelar vilka skallfastighetsägarna, ägaom av
starkt ägosplittradeviltvårdsområdets mycketdelar areal, medger det. Iav

områden bildandetinförs för underlättadock särbestämmelse att aven
viltvårdsområden. det bildasviltvårdsområde skall gälla,För oavsettett om



SOU 1997:91258 Viltvårdsområden

införsviltvården. Vidare be-tvång, det främjarmedfrivilligt eller att en
elleravtalfastigheter sättinnebärstämmelse annatatt genomsomsom

viltvårdsområdefårviltvården anslutas till ägarensintesamordnat utanett
samtycke.

fårVadtydligare.viltvårdsområde reglerasinomVerksamheten ett som
skall tydligtviltvårdsområdesföreningfårinte beslutasrespektive av en

föreslårUtredningenförfattning.underlydandeframgå lag eller att enav
förvaltning1973:1150frånförebild lagenbestämmelse med avom

inteviltvårdsornrådesförenininförs. innebär bl.a.samfälligheter Den att gen
skalländamål föreningenför detfrämmandefår driva verksamhet ärsom

inskränkaföreningi dag förmöjligheter finnstillgodose. De attensom
iföreslår inskränkningarUtredningen rättenminskar.jaktutövningsrätten att

ochfår kronhjortgälla älg,viltvårdsområde endastjaga inom ettatt
ochgemensamhetsjaktområdesjakt,endast reglerdovhjort samt omavse

viltskadorbegränsningfördet behövsomfattning. Omavskjutningens av
områdesjakt ochbeslutatillfällenföreningen vid enstakafår dock om

föruppenbart behövsdetvilt. Ombeträffandegemensamhetsjakt annat
område får föreningenrådjursstarnmen äveninombevarandet ettav

omfattning. När detfråga avskjutningensiinskränkningarmeddela om
dovhjort blirochkronhjortområdesjakt beträffande älg,upplåtelsegäller av

oförändrade.reglernuvarande

beslutaalltjämtviltvårdsornrådesföreningensmåvilt fårBeträffande om
gäller dockbeslutFöreningenssådan jakt.upplåtelseområdesjakt och av

småvilt.områdesjaktsigfastighet motsätterinte ägarevars

vissainskränkadagfinns iföreslår möjlighetenUtredningen attatt som
utgå.upplåtelse skalljakträttenförfogafastighetsägares överrätt att genom

viltvårdsanläggningarutföraföreslås möjlighetenLikaså att enatt
lagfästsVidareförsvinna.vilja skallfastighetsägaresfastighet mot en

detregelinförs görjakträttsbevis. Dessutommed somsystemet en ny
denområdesjaktfrånfastighetfall undantai vissamöjligt omatt en

fastighetsbildning.nybildasellerombildas genom

be-regeringenmyndighetellerföreslår regeringenUtredningen att som
frågoriföreskriftermeddelafår möjlighet närmare om om-stämmer att
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rådesjakt och gemensamhetsjakt. Möjligheterna avgifter förändrasatt ta ut
också. Vidare införs bestämmelse i lagen innebär beslut meden attsom
stöd lagen inte får så ingripande pågående markanvändningav attvara

försvåras inom berörd delavsevärt fastigheten.av

Förfarandet vid bildandet ändras endast det nuvarande möjlig-sättet att
het för länsstyrelsen besluta bilda viltvårdsområdeatt att ettom utan
föregående förrättning försvinner i de fall fastighetsägarna inte är ense.

Beträffande stadgarna ändras kravet vad de skall innehålla. Röstnings-
reglerna såändras tillkommer endast fastighetsägarnarösträtt i viktigaatt
frågor innebär inskränkningar i jakträtten. föreslårDessutom utred-som
ningen förändring reglerna för ändra föreningens stadgar.atten av

Bestämmelsen område inte får upplösas årinnan tio har förflutit frånatt ett
bildandebeslutet försvinner. Ett viltvårdsområde skall upplösas fler änom

femtedel fastighetsägareantalet eller fastighetsägare ägeren av som mer
tvåfemtedel viltvårdsområdetsän areal varandra följandeen av

ordinarie föreningsstämmor uttalar sig för upplösning. Det sker vissaen
förändringar förfarandetvid förening skall upplösas.när Dessutom ökaren
möjligheten utesluta fastighet viltvårdsområde. På fastig-att etten ur en
hetsägares begäran skall eller flera fastigheter med ägare,en samma som
kan bestå för viltvård,enhet fastigheteruteslutas övriga utgörsom egen om

lämpligt viltvårdsområde. Det införs vidare möjlighet för vilt-ett en en
vårdsornrådesförening bli upplöst efter konkurs.att

I det avslutande föreslåsavsnittet straffbestämmelsen försvinna och ersättas
med möjlighet för föreningen besluta tillfällig frånavstängningatten om
områdesjakt. Vidare införs bestämmelse slår fast vilt dödasatten som som
i strid viltvårdsområdesföreningensmed avskjutningsregler skall tillfalla

Ävenföreningen. beträffande skaran klagoberättigade föreslås föränd-en
ring. inteDen medlem föreningensär berörs besluträttsom men vars av
får enligt förslaget klagorätt. Länsstyrelsen och allmän förvaltningsdomstol
skall vid överklagande i fortsättningen inte bara beslutets laglighetprövaett

dess lämplighet. Ett överklagat beslut kan i fortsättningen såvälävenutan
upphävas ändras.som
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Inledning7.2

förformernaenligt direktiven i uppdragUtredningen har överatt sam-se
skersamverkandenmellan markägare och jägare. Främstverkan somavses

jaktvårdsområden.inom

direktiv,utredningensviltvård det, enligtuppnå bra krävsFör attatt en
områden. Somsammanhängandeviltvården bedrivsochjakten över stora

samverkansforrnerde olikaviltvård i direktivenexempel bra nämnsett
övrigtjaktsamverkan idirektiven skerälgjakten. Enligtfinns försom

tvångssamfälligheterjaktvårdsområden. Detbildande är somavgenom
jaktvårdens och jakt-främjasyftefastighetsägare ipå initiativbildas attav

jakten ochsamordningintressenrättshavarnas avgenom engemensamma
1980:894jaktvårdsområden finns i lagenviltvården. Bestämmelser om

jaktvårdsområden.om

bildande ochjaktvårdsområden vadBestämmelserna i lagen avserom
Naturvårdsverket fickjaktvårdsområden kritiserats.harupplösning av

verksamhetenutredaregeringen1987 i uppdrag8 oktoberdärför den attav
följa och studeraingickjaktvårdsområden. uppdragetIbildandetmed attav

grundvaljaktvårdsområdenbildandetmedverksamheten samt avav
jaktvårdsområdes-påverkarfaktorervilkastudie analyseradenna som

undanröjas ellermåsteeventuelltvilka hinderoch redovisabildningen som
områdes-stånd ökadfå tillföråtgärder bör vidtasvilka andra att ensom

20regeringen dentillsitt uppdragNaturvårdsverket redovisadebildning.
utredningenutredningsdirektiven skall övervägaEnligtl995.november om

Naturvårdsverketändringar detill ytterligarefinns skäldet utöver som
jaktvårdsområden.föreslår det gällernär

formerbara skapamåste intedirektivEnligt utredningens strävan attvara
mellansamverkanformer förmellan markägarnasamverkanför ävenutan

hållvissaägosplittringendirektivenjägarna. lochmarkägarna sägs att
inte kommerfastigheterområden med mindremedförSverige atti att

viltvård.branödvändiga förde formerför jakt underanvändas är ensom
för till-viktig rolljaktvårdsområdena då spelarframhålls attDet att en

på godajaktmöjligheterjakttillfällen. skapaefterfrågan Förgodose att
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villkor bör, enligt direktiven, jaktvårdsområdena utvecklas och utgöra en
bas för lokalt inflytande under demokratiska former.ett

Hittillsvarande bestämmelser för jaktvårdsområden jaktvårdsom-ger en
rådesförening befogenheter inom för gällande bestämmelserstora att ramen
besluta ändringar och inskränkningar det gäller jakt och jaktutöv-närom
ning. Tveklöst finns det exempel på denna möjlighet har missbrukatsatt

beslut resulterat i minskning enskilda jägares möjlighetergenom som en av
till jakt. tvångsanslutningJämte torde det sådana beslut varit denvara som

anledningen till oviljastörsta med i jaktvårdsområde ochatt störstaett
grunden till osämja inom befintliga områden. Utredningen föreslår i det
följande ändringar i lagen förutsättningar för det skall kunnaattsom ger
skapas jaktmöjligheter goda villkor. Sammantaget innebär förslagen att
jaktvårdsområdena utvecklas så de bas för lokalt inflytandeutgöratt etten
under demokratiska former. Den möjlighet finns i dag missbrukaattsom
lagen minskar betydligt.

Utredningen inleder med historisk bakgrund till dagens jaktvårds-att ge en
områden i avsnitt 7.3. I avsnitt 7.4 och 7.5 redovisar utredningen gällande
lagstiftning området några statistiska uppgifter jaktvårdsom-samt om
råden. I avsnitt 7.6 redovisar utredningen vissa huvudpunkter i sitt förslag
och vilka överväganden utredningen därvid gjort. Slutligen, i avsnitt 7.7,
redovisar utredningen paragraf för paragraf de ändringar föreslårdensom

Äveni lagen jaktvårdsområden. ändringar inte kommenterats iom som
avsnitt 7.6 får där ingående kommentar.en

7.3 Historisk bakgrund

De första bestämmelserna jaktvårdsornrådesinstitutet återfinns i lagenom
den 8 november 1912 till jakt. I 9 § denna lag stadgades följande.rättom

"Sluta enskilda fastigheter,ägare vilkas bildaägor ettav samman-
hängande område, sådani egenskap avtal hum å områdetjakten måom

jaktvårdenoch handhavas, åutövas skall vad innehålleravtalet om
jaktens utövande och skyldighet för å tåla,sin markägare attom
anlägga eller underhålla inrättning för jaktvårdens tillgodoseende
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sådant avtaldockallmänhet stadgas servitut;tillämpas vad i vareom
år frånfemtio det avtalet slöts."bindande över

samverkansform. denIfrivilligframgår stadgandet detSom var enav
till Jordbruks-december 1909skrivelse den 23bakomliggande utredningen

bestämmel-låg bakomff. redovisas vilka motiv33departementet soms.
detbyggerTankegångarna föreslagnadettillkomst. attsystemetomsens

näringsbe-vilda djurenstillfredsställa deminimiareal förvisskrävs atten
delsväxlande beroendehögstenligt skrivelsen,Minimiarealenhov.

andrabeskaffenhet ochdels markenslevnadssätt,skilda djurensde
för varje djurslagalltid minimigränsnaturförhållanden. finns dockDet en

vidare.skrivelsenkan understigas. Iinte sägssom

fara värdt,sådana förhållanden det"Under är att, person, somom en
djurslagsför vissterforderligminimiareal,den är ettäger som

af det slaget,efter djuridkar jaktsin markoch trefnad,uppehälle
härtillFrestelsenmisshushållning med jakten.skyldig tillsighan gör

tillfälligtunderkanske endastdjurenså mycket ettstörreär som
förfogar, ochområde, hvaröfver skyttenåuppehålla det lillaströftåg sig

tillfälletbegagnarhan ickesigskäl kanmed atthan säga att, om
däraffåsjälfutsiktfögahan endast harbemäktiga sig djuret, nyttaatt

fågel igiltigtobetingathonomdetsamma. Förhan är att enatt sparar
för viltstammensafkänslatio i skogen. Dethand bättre äränär ansvar

den,påräknas hosså kansällanförkofran,vidmakthållande och som
därförskullelämpligastejaktmark.alltför liten Det atthar varaensom

däråminimiareal,viss ägerinneharendast den, attbestämma att ensom
utöfva jakt."

vilt. Deolika slagolika förborde arealenskrivelseanfördEnligt sättas av
då jaktligtskulle ifastställda storlekennår till denområden inte uppsom

och jakträttensammanslås i liknande ställningmed andraavseende utarren-
angränsandedyliktfannsräkning. Om det inteförderas ettgemensam

överlåtas arrendeskäligtområde skulle jakträtten sommot granne,annan
strävadejaktområdeför bildamed marktillräckligthade samtatt eget som

vilt-skullebestämmelsersådanaviltvård. Endastrationellefter genom
betydelseekonomiskatillgodosedda och jaktensblikunnavårdens intressen

småområdenviltvårdrationelleftersomoch dettatill fullkomma rätt; 3
Iresultatenomintetgörakanberoendegenomförasinte kan att grannarna

och uppoffringar.ansträngningarenskildesdenav
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De sakkunniga ansåg i den anförda skrivelsen sådana bestämmelseratt om
viss minimiareal avsågintet beröva den mindresätt markägaren hansatt
jakträtt viltvårdensblott i intressen inskränka befogenhethansutan att att
själv denna och därigenomutöva rätt ochrätt störreettge samma vara-
ktigare förvärde markägaren. ansåg sådanaTrots det de sakkunniga att
bestämmelser alltför mycket skulle strida folks och föreställning-mot vanor

för förslag sådanlagstiftning riktningi skulle kunnaatt ettar om en
genomföras framgång.med I stället föreslogs stadgande, företeddeett som

likheter med bestämmelsen frivillighetensgynnade vägstora ovan, som
uppkomna sammanslutningar. Motiven byggde i alltbakom bestämmelsen

påväsentligt de uttalanden redogjorts försom ovan.

Nästa i riktning de jaktvårdsområden årsvi har i dag i 1938steg mot togs
lag 1938:274 till jakt. Genom denna infördes möjligheterlagrätt attom
tvångsvis sammansluta fastigheter område jaktvårdsområde.i Mankallatett
övergick från samverkansområdendärmed frivilligt tillbildande avav
offentlig fastställda förmyndighet jaktvårdsområden. Förutsättningarna
områdets bildande fyra femtedelar fastighetsägareberördaatt somvar av

Områdena skulleägde minst fyra femtedelar marken biträdde beslutet.av
beslutas för tid årlägst tio år.och högst tjugofemen av

förUtredningsmannen framhöll de,i sitt betänkande 1936:38SOU en
viltvård, alltföreffektiv jaktornrådenaverkningarna att varogynnsamma av

små och önskvärdheten dessa markägares kundejakträtt görasatt meraav
fruktbärande. medel nå målEtt dessa utredningsmannen,enligtutgör,att

jaktvårdsornrådesammanslutning flera fastigheters tillsmärre ägor ettav
viltvårdenmed delägarna regler för jaktutövningen ochantagnaav

området. finnsHan konstaterar det i års jakt1912 lag tillrättatt om
möjlighet frivilliga deavtal, bilda sådana jaktområden attatt, genom men
flesta försöken sådana områdenbilda mark-strandat elleratt annanen

biträda avtalet.ägares vägran att

Utredningsmannen konstaterar vidare i sitt debetänkande att en av mera
väsentliga anmärkningarna tvångsinslagtidigare förslag med dvs.mot att-
jaktvårdsområden skall kunna bildas tredskandeäven gentemot en
markägare har varit det ingrepp förfoganderätti den enskildes friaatt-

sin mark, blir följden sådant förslag, skulle oförenligtöver ett varasom av
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på jaga mark.med den urgammal tradition grundade rätten att egen
på följandeUtredningsmannen bemöter anmärkningarna sätt.

spörsmål ligger detförsta betraktande föreliggande"Vid ett av
stadga,till handsonekligen nära att attatt att enanse, man genom

sådan vilja anslutas tillskall kunnafastighet eller del ägarensmotav
sådanfråga, således fastighetsägarejaktområde, ochär attvarom nu

frågaiålagd inskränkningartänkas icke endast blivakan ut-om
tålaförpliktadhonom själv tillkommande jakträttövningen ävenutanav

på så betydande ingrepp ifastigheten,andra jägaretillvaron gör ettav
detsammaförfoga fastigheten,i jaktligt hänseendehans överrätt attatt

rådande uppfattning. Serriketmåste oförenligt med här i mananses
detavsikten med ochundersökeremellertid saken ochnärmare

finna dettasådant stadgande, lärereftersträvade resultatet attett manav
förtorde deVisserligenformell reellingrepp är än natur.av mera

jaktutövningen kommaangåendejaktornrådet reglerna bl.a. attantagna
jakt, och välgottñnnandeefterförhindra fastighetsägaren utövaegetatt

hanpå sin mark,tåla jägarebliva nödsakad andratorde han synesmen
regel vid denhan ikompenseradhärför bliva välän att avavmer

arealbetydligtfår sigbedrivna jakten änsjälv störrehonom röra över
resultatetOch det slutligafastighet.omfattas hans avegensom av

i varjejaktutövningen lärerfrågapålagda inskränkningar ihonom om
sigberömmakommer kunnai framtiden väl ickefall bliva, han attatt

i skogen,eller tjädertuppenden sista harenhava överlistat menattav
icke alltidpåräkna kanskekunnadäremot tordehan stortett menatt

utbyte sin jakt."jämnt av

1938:46 26 f..tankegångar prop.liknandepropositionen redovisasI s.
fastig-särskildaårs lag, förberetts i 1912möjlighet, ägareDen avsom

sig förområde, sammanslutasammanhängandevilka bildaheter, attattett
varitotvivelaktigenenligt departementschefen,jaktarealer har,skapa större

Enligtjakträttshavaren.viltvården därmed för enskildeför och dentill nytta
hållmångadetbelägenhet"departementschefen "ägoñguremasgör

intrång skerbedriva jakt för sigomöjligt för ägarna utan attatt var
tilllätt ledajakträttsområden. enligt honom,Detta kan,andra ettägares
frestasdå enskilde jägarenviltbeståndet, denexploaterandehänsynslöst av

blidet icke skallförkommer i hansfälla allt, väg, att en annanatt som
försvinnerviltstammenDepartementschefen vidarebyte.jägares attanser

föreligger idjurartervärdefullafara för utrotningalltmer och storaatt av
landet.delar av
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Genom sammanslutning kan, enligt departementschefen, mindreägare av
områden förbättra sina möjligheter vårdaavsevärt och utnyttja jakten.att
Det har emellertid ofta svårighetermött frivillighetens vägatt ge-
nomföra de i års1912 jaktlag avsedda sammanslutningarna eftersom en
eller till markägare borde tillhöra det jaktvårds-annan som gemensamma
området, funnit det fördelaktigt ställa sig utanför. Departementschefenatt
anför vidare 26 f..s.

"...finner jag det önskvärt, övervägande majoritet jordägareatt en av
med sammanhängande marker skall kunna genomföra beslut bild-om
ande jaktvårdsområde.---Då det torde vikt,ett gemensamtav attvara av
denna möjlighet genomföra sammanslutning endast tillgripes iatt en
ytterlighetsfall, vill jag emellertid föreslå den ändringen..., deatt som
biträda beslutet minst fyra femtedelarutgöra samtliga fastighetsägareav

områdetinom och tillika minst fyra femtedelar marken fråga.äga iav
Vad beträffar dispositionen jakträtten torde den inskränkningenöver
böra stadgas, utarrendering jakten å området må ske,att av om
samtliga delägare därom vilket dock icke böräro hinderutgöraense,
för enskild delägare, själv önskar använda sig sin jakträtt, attsom av
å överlåta densamma. Att besluta rörande försättetannan person
jaktens utövande, delägarna skola få jaga åallenast markt.ex. om egen

åeller hela jaktvårdsområdet eller sammanslutningen endast skallom
jakt efter visst djurslag, överlåtas åsynes,...,böra delägarna..."avse

Ändringen SFS 1963:606 årsi 1938 lag till jakt innebarrättom en
sänkning kvottalet vid bildandet jaktvårdsområde. Förutsätt-ettav av
ningarna för bilda jaktvårdsområde därefter fjärdedelaratt ett att trevar av
berörda fastighetsägare ägde minst fjärdedelar ifrågavarandedentresom av
marken biträdde beslutet.

aktvårdsområdenI betänkandet J 1979: 19 konstaterar Jakt- viltvårds-och
beredningen jaga och den därmed förenade skyldighetenrättenatt att att

åtgärder i övrigt sörja viltvårdenför knuten till fastighetsägandet.ärgenom
Emellertid omfattar ägandet i mycket utsträckning enheter medstor som
hänsyn till storlek och form inte lämpliga för jakt och övrig viltvård. Detär

därför, enligt beredningen, angeläget viltvårdenär det gäller tillnäratt
stånd samverkan Enligt beredningen tillgodoseröver ägogränsema.en
jaktvårdsområdena samhällsintresse de ökar möjligheternaett att attgenom
bedriva jakt väl fyller frånde krav kan ställas biologisken som som

viltvårdsåtgärdersynpunkt. Intensivare också allmänintresse enligtär ett
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Ökade bådeområdet angelägnainsatser nämligenberedningen. det är
naturvårdsskäl till miljöförändringar ioch med hänsynallmänna attav

försämrat betingelserna för viltet.vissa hänseenden

jaktvårdsområden också innebärabildandetEnligt beredningen kan storaav
viltvård kommerpositiva effekterna bättreför jägarna. Defördelar enav

åt-inslag i deviltvårdockså intensivare dessutomjägarna till del. En är ett
jakttillfällen.efterfrågan Föralltkrävs förgärder möta störreatt ensom
jaktvårdsområdesmå medför, beredningen,fastigheter enligtägarna ettav

inomfår jaktmöjlighetpåtagliga fastighetsägarnafördelar utövanär att
området.sektionområdet flera fastighetereller inom utgörhela avensom

jaktvårdsområdenbehovetframhåller vidare värdet ochBeredningen att av
jaktmarksutredningen.års ochbåde jaktutredningunderstrukits 1949har av

exempelfinns det1950:40utredningen SOUförstnämndaEnligt den
jakträttsha-jakt därförutsättningar förjaktvårdsområden medfört godaatt

grund ägosplit-utnyttja sin jakträttkunnattidigare knappast avvarna
utbytemöjliggjort utökatområdesbildningenandra fall hartringen. I ett av

aktmarksutredningenfortbestånd Jviltstammarnasjakten äventyrats.utan att
utövad jakt visarpraktisktbåde ochframhållit forskningsrön atthar enatt

relativtsamordnadmåste bedrivasälgjakt överbiologiskt anpassad stora
Även enligtfordrarvillebråd älggäller ändetarealer. ut-när annat

jaktvården bedrivs efteranspråk,biologiskatillredningen hänsynen ettatt
arealer.relativtöver storaensartat program

lagstiftningGällande7.4

Inledning7.4.1

utgångspunkt ijaktvårdsområden medredovisas lagenavsnittdettaI om
skerGenomgången lagenpraxis och doktrin.förarbetsuttalanden, av

i lagen.ordning deparagraf i denparagraf för upptas

300alltjämt knapptjaktvårdsområden reglerasdrygt 900landets 1Av
årsi 1938Reglernatill jakt.1938:27410-13 §§ lagen rättenligt om
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jaktlag kommer inte beröras nedan. Utredningen har redogjort översikt-att
ligt för denna lagstiftning i föregående avsnitt.

7.4.2 Allmänna bestämmelser

syfteI främja jaktvården och jakträttshavarnas intressenatt gemensamma
samordning jakten viltvårdenoch kan, enligt l § lagengenom en av om

jaktvårdsområden, två eller flera fastigheter eller delar fastigheterav
sammanföras till jaktvårdsområde och jakträttshavare inom detta bildaett

jaktvårdsområdesförening. Ett och markområde kan dock inteen samma
jaktvårdsområde RÅingå i än 1983 ref. jaktvård2:30. Medettmer avses

enligt motiven SOU 1979:19 32 och l979/80:180 28 delss. prop. s. en
ändamålsenlig och efter tillgången vilt lämpad åtgärderjakt, dels för
viltets skydd och förkovran. I lagen jaktvårdjämställs begreppen och
viltvård SOU 1979:19 89.s.

Den lämplighetsprövning enligt 8 lagen jaktvårdsområden§ skallsom om
föregå beslut bilda jaktvårdsområde skall ske med ledningett att ett av
ändamålsbeskrivningen i 1 Det sistnämnda stadgandet Jakt-motsvarar

viltvårdsberedningensoch förslag se 1979/802180 28. Bered-prop. s.
framhållerningen i sitt betänkande det främsta syftet lagenmed äratt att

främja jaktvården och skapa möjligheter till positiv samverkan mellanatt
Ändamåletfastighetsägarna SOU 1979:19 92 f.. bör atts. vara gemen-

för flera fastigheter eller delar fastigheter samordna jaktutövningensamt av
åtgärderoch andra till främjande viltvården. Bildandet och förvaltningenav

jaktvårdsområde följaktligenbör alltid ha till syfte främjaett attav
viltvården i den betydelse Så länge det syftet inteangetts.som nyss

åtgärderkan vidtas för attjakten skall såväläventyras kunna ekonomiskge
avkastning möjligheter till jaktvårdsområdesföreningavkoppling. Ensom

således,skall enligt beredningen, inte någonha driva verksamheträtt att
främmande för det ändamål områdetför vilketär bildades.som

Från lagens tillämpningsområde undantas i 2 lagen jaktvårdsområden§ om
kronomark ovanför odlingsgränsen renbetesijällen. På mark därsamt annan

enligt rennäringslagen får någonl97lt437 har jagarätt attsamerna
inskränkning inte ske i denna bildande jaktvårdsområden.rätt genom av
Syftet med regleringen skydda rennäringslagen grundadeär att samemas
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jaktvårds-intrångrennäringslagen bildandejakträtt 25 §se mot genom av
sålundaskall inte kunnaområden. Vissa marker, där har jakträtt,samerna

får någonjaktvårdsområden marker in-och beträffande övrigaomfattas av
jaktvårds-bildandeinte ske i jakträttskränkning genom avsamernas

områden.

ifrån förut-19,utgår, motiven 1979/802180enligt prop.Man atts.
jaktvårdsområdesamarbete inomför väl fungerandesättningarna ettett

viltvårdsarbetet får medutförde jakten ochallaökar utövar varasomom
skallverksamhetenutsträckning, besluta huråtminstone i vissoch,

förut-jaktvårdsområden bestämmelserfinnsbedrivas. I 3 § lagen omom
jaktvårdsområdesförening. Deni ägerför medlemskapsättningarna som

Med-i föreningen.jaktvårdsområde medlemingår imark ärettsom
fastighetdenfrivilligt för fastighetsägaren;inte ägerlemskapet är som en

jaktvårdsområdesföre-medlem ijaktvårdsområde nämligen alltidi ärett
upplåten till antingenfastighet kanJakträttenningen. annanvaraen

avtal jord-ellerjaktennyttjanderättsavtal bara omgenomavsersomgenom
under minstupplåtelse hargrundbruksarrende. Den rätt ettattsom av

jaktvårdsområdetingår imarkjaktår juli den 30 juni jagaden l som-
upplåtelsetidenföreningen underimedlembegäranskall antas som

jaktvårds-Medlemskapet iskäl föranledersåvida inte särskilda annat. en
nyttjanderättshavare. Dessaförsålunda frivilligtområdesförening är en

för har jakträttdengälleravseende nyttjanderättshavareregler även som
begärnyttjanderättshavare däremotjordbruksairende. Engrund attsomav

nyttjanderättsha-för interegel Skälskallbli medlem att antaantas. ensom
delsenligt motiven 19,medlem kan, a. att sammavaraprop. s.vare som

omfattningbegränsadsåoch markenupplåtits till flera jägaremark är av
delsfick bli medlemmar,överrepresentation allaskulle blidet attatt omen

kråkfågelomfattning t.ex.i mycket begränsadjaktnyttjanderätten avser
mindre fastighet.en

§ lagenjaktvårdsområde meddelas, enligt 4bildandeBeslut ett omavom
skall fastställadärmedjaktvårdsområden, i sambandlänsstyrelsen somav

i 21jaktvårdsområdesföreningen hänseendeni deförstadgar som anges
förstadgaralltså länsstyrelsenfastställerbildandebeslutetsamband medI

jaktenutsträckningvilkenjaktvårdsområdesföreningen dels ivad avser
föri övrigtjaktvårdsornrådet grundernaochinombedrivasskall gemensamt
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jakten och viltvården, dels vilka riktlinjer i övrigt skall gälla för före-som
ningens verksamhet dels grunderna för bestämmandet avgiftersamt tillav
föreningen. Länsstyrelsens fastställelse jaktvårdsområdesföreningensav
stadgar de delar specifika med hänsynär till föreningens ända-avser som
mål och karaktär tvångssammanslutning och inte bara är över-av som en
föring till stadgarna regler gäller redan grund lagen prop.av som av
1979/80:l80 117.s.

sinI prövning stadgarnas innehåll har länsstyrelsen beaktaav att att
stadgarna inte kränker enskild eller innehåller någoträtt strider motsoml
lag eller författning prop. 1979/802180l mån124. I vad stadgebe-s. eni
stämmelse kan kränkasägas enskild måste med hänsynrätt tillavgöras
omständigheterna i det enskilda fallet. Givet förhållandetdet jakt-är att att
utövningen inom jaktvårdsområdet kan komma regleras i olika hän-att
seenden inte vidare kan betraktas rättskränkning.utan Detsammasom en
gäller inskränkningar i fastighetsägares upplåta jakträtträtt näratten en
sådan upplåtelse kan bli förfångtill för jaktvården eller övriga jakträtts-
havare inom området. Däremot kan stadgebestämmelser innebärsom omo-
tiverade åtskillnader mellan fastighetsägarna vad beträffar rättigheter och
skyldigheter naturligtvis inte godtas. Självfallet måste det också betraktas

otillbörligt exempelvis bestämmelserna tilldelning jakträtts-som om om av
bevis utformas så någon fastighetsägare från jaktenatt utestängs a. prop.

36.s.

I motiven uttalas a. 22 enligt allmänna principer gällerattprop. s. som
huvudregel beslut bildande jaktvårdsområdeatt medförett om attav
nyttjanderättshavarna blir bundna de regler för jaktutövningenav som
bestäms bildandebeslutet och de beslut fastighetsägarnagenom genom som
inom området kan komma fatta. De regler bestäms för jaktutöv-att som
ningen inom jaktvårdsområdet blir alltså bindande för nyttjanderätts-en
havare i utsträckning för fastighetsägare. Områdesbild-samma som en
ningen kan innebära både fördelar och nackdelar för nyttjanderättshavarna.
Jaktutövningsrätten kan komma utsträckas till oberoendeatt att, av

Ãfastighetsgränserna, gälla hela jaktvårdsområdet eller del detta.en av
andra sidan kan inskränkningar komma beslutas vad gäller exempelvisatt
jakttider och det antal djur får fällas.som
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utformatsjaktvårdsområden bestämmelser§ lagenI 5 upptas somom -
villkorangående jämkning30 §jordabalken7 kap.efter mönster avav -

dåupplåtelseavtal i de fallupplåtelse jakträtt och uppsägningför avomav
bildandetökasupplåtna jakträtten minskas ellerdenvärdet ettavgenomav

väckas vidskallersättningenjaktvårdsområde. nedsättningTalan om av
erhöll delmånader från nyttjanderättshavarentvå dettingsrätt inom av

villjaktvårdsområde. Den sägabildandebeslutlagakraftvunnet somavom
tid.inomskall detavtalet göra sammaupp

får medskeminskasökas ellerjakträttens värdeBedömningen av om
stadgarnainnehållet fastställdai deochbildandetbeslutetledning omav

värdet skettmån någon ändringf.. vad1979/802180 117 Iprop. avs.
för bildandetvid tidensigkunnaemellertid intetorde avgöras avvare

kom-nämligenkandärtill. Värdetanslutningjaktvårdsområdet eller nära
Beslutgår överblicka.inteomständigheterpåverkas att somatt somavma

angående jaktut-meddelarstyrelsesammanslutningensellerjaktstämman
får kanskjutas,antal djurochfråga jakttideriövningen, somt.ex. om

möjligheternyttjanderättshavaresinskränkningar attväsentligainnebära av
beslutinskränkandeochlöpttvåmånadersfristenNärutnyttja jakträtten. ut,

förmöjlighetdock ingendetfinnseller styrelse, nytt-fattas stämmaav
ellerersättningennedsättningståndtill attjanderättshavaren att aven

regler.aktuellastödmedavtaletsäga av nuupp

enligt lagenbeslut ävenjaktvårdsområden gäller motlagenEnligt 6 § om
före-stadgarbunden demedlem ärinnebärDetmedlemmar. att avnynya

han blirfattatstyrelsen haroch närbeslutoch dehar stämmanningen
fastighetsägaremedlemmaruttrycketMedmedlem. somavses nyanya -

nyttjande-sådanaochi föreningenblir medlemmarobligatoriskt nya-
inomjaktberättigadeDemedlemmar.blivit invaldarättshavare somsom

reglerdeockså bundnamedlemmar,jaktvårdsområdet, inte ärär avsom
beslut.ochenligt stadgarviltvårdenjaktutövningen ochgäller försom

intekanfastighetsägareprinciper. Enallmännaföljer engeDetta av
innebäratordehar. Detsjälv atthanbättrenyttjanderättshavare änrätt

nyttjanderättshavare,gällerupplåtarenförgäller även motregler nysom
jaktvårdsområdesföreningen.medlem iblirintedenneatttrots
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7.4.3 Villkor för bildande

Enligt 7 § lagen jaktvårdsområden får ettjaktvårdsområde bildas endastom
majoritet fastighetsägarna medger det. Majoriteten skallom en utgöraav

tvåminst tredjedelar antalet fastighetsägare och dessa skall minstägaav
hälften den mark det fråga de fallär I fastighetsägarna inteav ärsom om.
eniga bilda jaktvårdsområde alltså lagen,att dennaettom ger genom
bestämmelse, möjlighet till tvångsbildning majoritetsbeslut. Jakt-en genom
och viltvårdsberedningen motiverade tvångsmöjligheten följande sätt
SOU 1979:19 f..103s.

"Enligt gällande lagstiftning får områdesbildning inte kränkaen
enskild regel bör upprätthållasrätt- i fortsättningen. Vissaävenen som
inskränkningar i självbestämmanderätten får emellertid fastighetsägare
räkna med. jaktvårdsområdetInom kan särskilda bestämmelser komma

gälla för jaktutövningen. Fastighetsägaren få tålakan vissaatt att an-
läggningar för viltvården utförs på mark tillhör honom. Dessutomsom
kan hans möjligheter upplåta jakträtten fastigheten påverkas.att
Rådighetsinskränkningama måste dock betraktas måttliga särskiltsom

de ställs de fördelar jaktvårdsområdet innebär för berördamotsom
fastighetsägare. Det därför inte hänsynen till fastighetsägarnaär isom
första hand bör avgörande tvångsanslutningför i vilken grad börvara

möjlig. Avgörande bör främst dels det allmänna intressetvara vara av
jaktvårdsområden bildas få ståndoch dels utsikterna tillatt att ett

positivt samarbete mellan fastighetsägarna. Förutsättningarna i det
sistnämnda avseendet frånkan skifta fall områdes-till fall. De till
bildningarna negativa fastighetsägarna kan, de utgörtrots att en

sådanaminoritet, ha skäl för sin inställning utsikterna till positivatt en
verksamhet obeñntlig. Det kan i andra fall förhålla sigär det sättet

lojalt samarbete kan förväntas relativtatt ett trots att storen grupp
fastighetsägare ställer sig områdes-till eller ointresseradeavoga av
bildningen."

Föredragande statsrådet anförde frågabl.a. följande i prop.samma
1979/80:18O 14 f..s.

"Jag vill understryka väl fungerande jaktligt samarbete överatt ett
i måsteutsträckning bygga positiv inställningägogränserna stor en

hos fastighetsägarna. Till detta bör särskild vid utformningenhänsyn tas
reglerna för bildande jaktvårdsområden. Den nuvarande jakt-av av

lagstiftningen ställer några frågainte jaktvår-bestämda krav iupp om
den. I jaktlagen endast jakträttsinnehavarna lämpligsägs att genom en
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förviltvårdsåtgärder bör sörjaändamålsenlig jakt ochoch att ettgenom
utsträckning dettaviltbestånd vilkenlivskraftigt bevaras. Iochartrikt

rekommendation, kommerkaraktärenstadgande, har attsom av en
jaktvårdsområdesamverkar ijakträttsinnehavarnablirföljas näräven ett

Bildandeintresse.ochpersonligaberoende deras ettavengagemangav
för aktivförutsättningarvisserligen bättrejaktvårdsområde skapar en

emellertiddetskall tillförutsättningarjaktvård. dessa ärFör tasatt vara
frånredanfastighetsägarnabetryggande majoritetnödvändigt att aven

ochpå samverkantanken är överensbakombörjan sluter omenupp
bland fastig-majoritetvissverksamheten...Kravetihuvuddragen

underlättaintressetmåste emellertidhetsägarna vägas attmot av
jaktvårdsområden.bildandet av

majoritetstalet1963:136 sänktesår 1963lagändring prop.Genom en
tillkomstjaktlagensfärdedelar...Vidtillfrån femtedelarfyra tre
frivilligtbildasskulle kommajaktvårdsområden i regelförutsattes attatt

jaktvårdsområdesbild-uppgifterdebeslut. Avenhälliga omgenom
jaktvårdsom-flestaframgår emellertid deredovisatsharningen attsom

ändå,Jaktvårdsområdena harförrättning.efter trots attrådena bildats
kommittvång, allmänhetiinslagsåledesbildandet har attrymt av

sammanhangi olikaharDetjaktliga enheter.väl fungerandeutgöra
negativa tillvaritbörjan hartillframhållits fastighetsägare,att ensom

jaktvårdsom-uppfattningändramånga kommit närfallbildandet, i att
försvarligtdärförstånd. kantill Detrådet har kommit attväl somvara

majoritetskravet."mildraföreslår ytterligareberedningen

jakt-lagenenligt 8 §få bildas krävs,jaktvårdsområde skallFör omatt ett
områdets belägen-tilllämpligt med hänsynvårdsområden, bildandet äratt

lämplig-förhållandena övrigt. Deniomfång, viltstammenochhet samt
paragraf nämntsförevarande görs,enligtskall skehetsprövning somsom

såväl självaskalllämplighetsprövningenVidlänsstyrelsen.tidigare, av
i §bakgrund det 1innehållstadgamasbildandet prövas mot avsom

ändamålet.angivna

förhållanden harväxlandemycketbedrivs undertill jaktenMed hänsyn att
omständig-vilkaförsökamöjligt i detaljdetlagstiftaren inte attansett ange

1979/802180lämplighetsprövningen prop.vidbeaktasskallheter som
endastjaktvårdsområde inrättasbör dockpropositionenf.. Enligt15 etts.

ochbelägenhetmarkområdetsdå med hänsyn tillsådana fall deti om--
anledningförhållandena övrigt finnsioch anta attfång, viltstammen att-

prövningVid dennaförverkligas.syftet kommeruppställdalagendet attav
får lämpligmarkområdetföreslagnatill detmåste hänsyn att entas

redantill andraförhållandeockså iiinte baraavgränsning terrängen utan
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bestående eller planerade jaktvårdsområden. Stor hänsyn måste också tas
till den inverkan bildandet kan ha jakt har samordnats översom
fastighetsgränserna i form i jaktvårdsområde.än Härvidettannan avses
främst den samordnade älgjakten. Man kan konstatera det i motivenatt
uppställda kravet utredning avseende områdets lämplighet för det i l §
lagen jaktvårdsområden omnämnda ändamålet lågt.ärom

jaktvårdsområde får.I enligt 9 § lagen jaktvårdsområden,ett inteom tas
någon fastighet med hänsyn till omfång eller användning ellersom av

orsak saknar betydelse för jaktvården. Bestämmelsen alltsåannan avser
fastigheter någoninte har betydelse sig för jakten viltvården.ellersom vare
l motiven har fastigheter inom tätbebyggt område och fastigheterangetts att

gård, trädgård, industriområdeutgörs eller liknande inte kansom av
fråga föri anslutningkomma SOU 1979:19 får,107. Vidare enligts.

stycket paragraf,andra mark har ochägaresamma som samma som
bestå jaktvårdlämpligen bör enhet för sig för inte anslutas utansom en

medgivande. Det innebär markägare kan anslutningägarens vägraatt en
uppfyller enligtbara marken de krav dem 8 §motsvararom som som

jaktvårdsområdeför 1979/80: 180 3 Lämplighetspröv-gäller prop. l.ett s.
också huruvida det med hänsyn till det till-ningen skall emellertid avse

utanför.jaktvårdsområdet marken lämnastänkta kan godtas att

7.4.4 Verksamhet

jaktvårdsområde får,överlåtelseupplåtelse jakträtt inomFör eller ettav
tillståndjaktvårdsområden, kravenligt lagen föreskrivaslO § avom
endastjaktvårdsområdesföreningen. Tillstånd får föreningenvägras omav

inomupplåts överlåts markden till vilken jakträtten inte förfogareller över
ellerjaktvårdsområdet sådan stadgarföreskrivs i föreningensstorlekav soma

l tillupplåtelsen överlåtelsen hänsyneller olämplig medkanom anses
i jaktvården eller för medlemmarna.till avsevärd olägenhetsätt ärannat

får jaktvårdsområdesförening bedrivasVidare upplåta skalltill jakträtt som
sådanjaktvårdsområdetinom föreskrifterdet finnsgemensamt omom

upplåtelse i stadgarna.
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framhållstill bestämmelse 1979/80:l80 21motiven denna prop.I s.
jaktvårdsområdenmöjligheter till samverkanvikten de tasatt som gerav

anförs följande.så utsträckning möjligt. Däreftertill i stor somvara

både från enskild synpunkt önskvärt jakträtts-allmän och"Det är att
påtarområdet förfår utnyttja hela jakt ochmöjlighetinnehavarna att

sådanför viltvården. Genom samverkansig gemensamtett enansvar
jakttillfällenjaktvården effektivare och därmed ökat antalblikan ett

jaktvårdsområden innebärakanförhållandet bildandetskapas. Det att av
för marklösa jägareförfogandejakttillfällen ställs tillantalökatettatt

onödigtvis hindrarreglermotverkassjälvfallet intebör upp-somgenom
jaktvårdsområden utbudetsåväl bildandetfrämjalåtelser. För att somav

stå fastighetsägare frittvarjeprincipliksom hittills ijaktmark bör detav
sedan denna tagits ipå fastighetenupplåta denjakten ävenatt egna

jaktvårdsområde...ett
området, börhelajaga inomfastighetsjägaren...Har rätt att upp-

dennyttjanderättshavaren övertarinnebäralåtelsen följaktligen att
måttligmycketfastigheteremellertidinnebärDet ävenrätten. att av

leda tillkani sinvärde, vilketfår jaktligthögt ett stortstorlek turett
området kan komma utsättasViltbeståndet inomupplåtelser. attantal

ochbildandeområdetsvidförutsattintejakttryckför somett varsom
avtalaFastigheternasjaktvård. rättgodmed attförenligtinte omär en

aktvårdsområden böroinskränkt. Jgälladärför inteupplåtelser bör som
deupplåtelser,sådanagodtaföreslagit kunnaberedningen vägra att om
tillärjaktvården eller sätttillmed hänsyn annatolämpligaär

området."jakträttsinnehavareför övrigaolägenhetavsevärd

stadgande a.beträffande dettaföljandeLagrådet anmärkte bl.a. prop.
119.s.

för fastighetsägarestillståndstvång gällerutgår från"Paragrafen att
jaktvårdsområdet,inomhonomtillkommerupplåtelse jakträtt somav

vidmark ellerhansupplåtelsen jaktendastsig egenavservare
lagensmark. Iockså omfattar jaktgemensamhetsjakt annans

tillstånds-något sådantjaktvårdsområden ligger inteförregelsystem
för-fastighetsägarnasgälla förskallrestriktionertvång inbyggt. De som

särskiltmåste därförfastigheterderastill jaktfogande rättenöver
underjaktvârdsområdet ellervid bildandetantingenbeslutas senareav

till-framgår indirektparagrafenbestånd. föreslagnaden attAvdess
upplåtelsetillstånd tillochupplåtelse etablerasståndstvång kanför att

begränsningenmed denendastprövningdiskretionärefterkan vägras
jakträttsinnehava-intetillstånd måste fastighetsägare menatt annanges

jaktvårdentillmed hänsynolämpligupplåtelsen inte kanre ansesom
medlemmar...övrigaolägenhet föravsevärdtilleller sätt ärannat



SOU 1997:91 275Viltvårdsområden

Lagstiftningen jaktvårdsområden avsedd främja jaktvårdenär attom
samordning jakten viltvårdenoch fastigheterna §l igenom en av

förslaget. Det alltså handhavandet jakträttenär föremål förärav som
lagregleringen medan de civilrättsliga reglerna jakträtten till-om vem
kommer, förutsättningar och former för upplåtelse överlåtelseoch av
jakträtt principi inte skall rubbas. Bakom den reglering skettetc. som
i 10 i§ det remitterade förslaget ligger emellertid insikten att upp-
låtelser jakträtt inom området till utomstående kan motverka deav
intressen förestavat bildandet jaktvårdsområdet. Frihetensom attav

upplåtaavtal jakträtt måste därför kunna inskränkas och lag-genom
förslaget indirekt liksom gällande sådanlag inskränkning kanattanger

åtminstoneske med avseende fastighetsägares upplåtelse. Hur det
förhåller sig med arrendatorernas överlåtelse sin jakträtt lämnasav

Intresset förhindra jakträtten övergåröppet. andra tillatt attav men
jaktvårdenför måste emellertid lika stark upplåtelseoavsettvara om

överlåtelseeller föreligger. Inskränkningarna i avtalsfriheten där-synes
för såväl upplåtelserböra gälla överlåtelser. Vidare måste de försom

effektiva gälla alla har jakträtt inom området sig deatt vara som vare
medlemmar ellerär

det sagda torde framgåAv de jaktvårdsintressena betingadeatt av
ingreppen i jakträttsinnehavarnas förfoga sin jakträtträtt överatt genom

sådanavtal har räckvidd lagen bör uttryckligt och inteatt etten ges -
endast indirekt för tillståndstvång..."stödett ettsom nu -

jaktvårdsområdesföreningMöjligheten för tillstånd upplåtelsetillvägraatt
överlåtelse jakträtteller med hänsyn till storleken markinnehavet ochav

upplåta till jakt skall bedrivas jaktvårdsom-inomrättatt gemensamtsom
rådet tillkom 1984. Beträffande tillståndmöjligheten tillvägraatt upp-
låtelse överlåtelseeller jakträtt motivenkonstaterades i prop.av
1983/842170 6 fastigheter måttlig storlek bildandetatts. av genom av
jaktvårdsområden fåkan högt jaktligt värde. Vidare konstateras detett att

jaktvårdsområden gångervid bildandet många förutsätts inte samtligaattav
områdetmarkägare inom kommer finns därför,utnyttja sin jakträtt. Detatt

enligt propositionen, upplåtelserisk för obegränsad tillrättatten aven
jakträtt leder till jakttryck inom området förutsatt vidinteett om-som var
rådets bildande jaktvård.och inte förenligt med god Enärsom en
upplåtelse kan alltså, enligt tillpropositionen, olämplig med hänsynvara
jaktvården upplåtelsen inte innebär fastighetsägarenäven änannat attom

i sittsätter ställe för tillkommerden jaktutövaatten annan person som
jaktvårdsområdesföreninghonom. En sådanaskall därför i fall kunnaäven

upplåtelsen med ledningpröva stadgeföreskrifter minimiareal ochav om
med stöd 10 § jaktvårdsområdenlagen kunna sittvägra attav om ge
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tillstånd upplåtelsen. Med hänvisning härtill infördes möjlighetentill att
tillstånd.vägra

jaktvårdsområdesföreningockså möjligheten förSamtidigt infördes atten
jaktvårdsområdet. 8 f.upplåta till jakt inom I motiven a.sägsrätt prop. s.

jaktområdet inte utnyttjas i full utsträckningjaktmöjlighetema inomatt om
jaktmark. Införjakttillfällena erbjuds jägare saknarangelägetdetär att som

upplåtelse med hänsyn till med-sådan skall föreningen detpröva omen
upplåtelser fastighetsägarna har avtalatoch dejaktutövninglemmarnas om

jaktvårdens intressenoch medlemmarnasförenligt medär attgemensamma
jaktvårdsområdet. Enligtmöjlighet jaga inomytterligare jägare bereds att

jaktvårds-får, propositionen,enligtföreslagna bestämmelsenden en
upplåta kvalificerad majoritetområdesförening befogenhet jaktatt om en

sådan majoritet krävsvill föreningen den Enfastighetsägarna rätten.geav
bådeinnehåll vid bildandetför stadgarnasnämligen bestämmaatt av nya

områden.beståendejaktvårdsområden föroch ändring stadgarnaav

viltvårdsbe-års Jakt- och1938 lag till jakt,kan iDet rättattnoteras om
lagförslaget innehölllagrådet remitteradeförslag det tillredningens samt

någon går sin jakträttavsåg misteregel förhindra attatt genomomsomen
lagförslagetdet remitterademajoritet fastighetsägarna. Ibeslutett avav en

får jaktvårds-medger detalla fastighetsägarelöd stadgandet: "Endast om
djurart markupplåta all jakt efter vissområdet till all jakt eller tillrätten

lagrådetinrådanområdet". utgickförslag ll §inom Detta somav
anförde 1979/801180 120.prop. s.

enligt gällandejaktvårdsområde inte, sig"Bildande innebär vareav
avhänder sig jakträttenenligt förslaget, fastighetsägarnalag eller att

beslutamöjlighet för demendast det tillskapassin mark attutan att en
ingåendeområdet fastig-iskall dejakten utövas gemensamtatt

viltvår-området fråga viss djurart. Ieller iheterna eller del omav
skallockså fattas jakträtten inteintresse kan beslut utövas,dens attom

alltså bibehållnafråga Fastighetsägarnaexempelvis i viss djurart. ärom
tåla inskränkningar i denna.tvingassin jakträtt kanmen

området eller iheltutgångspunkten jakträtten helaI ll §...är att 2
villkor försammanslutningen ochfråga viss djurart tillkommer somom

samtligasamtyckejakträttsupplåtelse föreskrivstilldennas avannan
förfogaskall kunnasammanslutningen överfastighetsägare. För att
måsteupplåtelse enligtområdet tilltill jakt helarätten annangenom

medcivilrättsliga avtalsammanslutningenförut sagdadet genom
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samtliga fastighetsägare eller med deras jordbruks- eller jaktarrendatorer
förvärvatha jakträtten...Eftersom paragrafen kan upphov till denge

misstolkningen redan själva bildandet jaktvårdsområdet kanatt av
överföra jakträtten inom området sammanslutningen bör den
föreslagna § utgå..."11

På begäran fastighetsägare ideella skäl sig jakt skall,motsätterav som av
enligt § lagen jaktvårdsområden,ll fastighethans frånundantas jaktom

jaktvårdsområdetinom skall bedrivas Några närmaresom gemensamt.
synpunkter hur stadgandet skall tolkas inte i förarbetena eller iges
praxis. Vid tillkomsten lagen dock liknande bestämmelseattav angavs en
fanns intagen i Svenska jägareförbundets dåvarande norrnalstadgar för
jaktvårdsområden och fann frågandet lämpligt reglerades i lag.att attman

frånI dom Kammarrätten i Sundsvall dom 1995-05-24, Målnr. 4410-en
1994, hänvisar till dessa förarbetsuttalanden och nämnda stadgar, ochman

följande tolkning bestämmelsen.ger av

"Kammarrätten finner vid bedömningen...bör frågabeaktasatt äratt
lagstiftning måni viss tvångskaraktär, så markäga-sättom en attav

på grund bestämmelserna opinionsvillkor kan tvingasre av att motom
sin vilja ingå med sin mark i jaktvårdsområde. Just dennaett om-
ständighet får rimligen ha spelat roll för införandet denantas av
säkerhetsventil för det enskilda fallet långtalltför gåendemot ett
tvång...Ovan citerade förarbetsuttalanden och kommentar till stadgarna
leder vidare till antagandet kravet angående påståddautredningatt
ideella skäl inte skall högt viss granskning måstesättas dockattmen

möjlig, såvida ifrågasättsdet huruvida begäran avlysningvara en om
från jakt bygger vad kan kallas genuina ideella grunder.som

utgångspunktMed från vad språkbrukallmänt fårär antas attsom
lagstiftaren med ideella skäl åsyftar skäl bygger etiskt ellersom en
känslomässigt eller likvärdiga skäl djupt grundad övertygelse medav
principiell räckvidd. Satt i sammanhang avståndstagande frånmed jakt
kan detta innebära någon upplever stark känslat.ex. att en av sam-
hörighet med djuren. Det kan också med viss tillämpning vadvara, av

kan utläsas jägareförbundets studiematerial, fråga densom av om som
jakt allmänt etiskt oacceptabel handlingäratt rent settanser en som

fårenbart förekomma nödvändighetsskäl däremot inteav men som
eller fritidsnöje."sport

jaktvårdsområdesföreningEn får, jaktvårdsområden,enligt 12 § lagen om
bestämma avgifter skall betalas för jaktvårdsområdetjakten inom ochatt

villebrådför fälls. förarbetena framgårAv till bestämmelsen årligattsom



278 1997:91SOUVilrvårdsområden

påföras jakt. Inkomsternaavgift tänkt endast dem faktiskt utövarär att som
från förvaltningskostnaderavgifterna tänkta användas för täckaär att att

viltvårdsåtgärder.för avgiftssystemet skalloch kostnader Hurgemensamma
eventuellavilken utsträckning fondering skall ske och hurutformas, i

jaktvårdsområdets stadgarregleras prop.fonder skall disponeras bör i
jaktvårdsområdesföre-Såsom juridisk1979/80:l80 23 person svarars.

i den verksamheteventuella skulder kan uppkommaningen för de som
sådana förbindelserNågon försammanslutningen bedriver. ansvarighet

finnas behovinteåvilar inte de enskilda medlemmarna. Det har ansetts av
den skertill uttaxering hos medlemmarnaandra möjligheter än genomsom

f..avgifter bestäms för jakten a. 32att prop. s.

jaktvårdsområden, skyldiglagenfastighetsägare enligt 13 §En attom
viltvården utförs hans mark inomförtåla anläggningar behövsatt som

motiven harbetydelse. Ijaktvårdsområdet inte medför olägenhetdet avom ji"olägenhetnågot innebörden begreppetinte närmarenämnts avavom
"viltvårdsåtgärdervadbetänkandet har kommenteratsbetydelse". I ärsom

SOU 1979:19och röstetal"rubriken "medlemmarbetydelse" under |av
112.s.

frågortilllämpligen begränsasmedbestämmande kantill"Rätten
viltvårds-vissafrågor rörandepraktiska jaktutövningen ochrörande den

förbetydelseviltvårdsåtgärderåtgärder. det gällerNär är ensom av
förbehållen delägarna.nyttjande bör bestämmanderättenfastighets vara

upptagandeochsådana åtgärder viltvattenpå anläggandeExempel är av
viltåkrar."av

13 § prop.specialmotiveringen tillföljande ipropositionenl sägs
33.1979/80:l80 s.

olägenhetmedförintebegränsningen till anläggningar"Genom som
denomfattningfår skyldigheten i huvudsakbetydelse somsammaav

jaktvården."förjägareförbundets normalstadgarf.n. enligthar

med till-"Jaktvårdsområden stadgarskriftjägareförbundetsSvenskaI -
liknandeintagitsstudiehandledning" harlämpningsanvisningar och ett

"Förklaringarrubrikenutvecklas underStadgandets innebördstadgande.
föruttalanden kan hasådana rätts-Vilken betydelseanvisningar".och

departementschefensådet tveklöstdiskuteras,tillämpningen kan är attmen
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hänvisat till äldre nonnalstadgar till stöd för utformningen 13 Iav
skriften följande 34.s.sägs

sådana åtgärder viltvården första"Med för i handbehövs avsessom
åtgärderutfordringsanordningar åtgärder för älgpass. Föreller att som
med hänsynhär skall vidtagas fordras de kan skäligaattavses anses

rådande innantill förhållande. skall alltid vidtalasBerörd markägare
åtgärder utförs..."

7.4.5 Förfarandet vid bildandet

jaktvårdsområde får, § lagenAnsökan bildande enligt 14ett omom av
ingå ijaktvårdsområden, den fastighetgöras äger avsesav somsom en

området. sådan ansökan skall,Ansökan skall hos länsstyrelsen. Engöras
ingåinnehålla ienligt 15 dels uppgift vilka fastigheter avsessomom

jaktvârdsområdet, deras kartaareal och och adresserägarnas samtnamn
jaktvårdsområdet, jaktvårdsområdesföre-dels förslag till förstadgaröver

fråganningen dels utredning fastighetsägarnas inställning tillsamt omom
jaktvårdsområdets bildande. framhålls måste ställas högaI motiven detatt
krav fullständighet och fastighetsredovis-noggrannhet det gällernär

bildandefråganningen och utredningen fastighetsägarnas inställning iom
teckningslistorprop. 1979/802180 33 f.. Lämpligt särskildaär atts.

förklarardär fastighetsägare, sådan lista,undertecknaupprättas attgenom
sådanjaktvårdsområdet.sig villiga ansluta sin fastighet till Avatt en

förklaring bör otvetydigt framgå vilka fastighetsägare villigaär attsom
jaktvårdsområde deansluta sin mark till med den omfattning ochett

stadgar förslaget.isom anges

Enligt 16 § lagen jaktvårdsornråden fråganskall bildandet ettom om av
jaktvårdsområde utredas vid förrättning under ledning förrättnings-en av en

det inte uppenbart förutsättningar för bildandet saknas.är attman, om
fårLänsstyrelsen föregående förrättningdock besluta bilda ettutan att

jaktvårdsområde, alla fastighetsägare eller för-dettaärom ense om om
årsrättning inte nödvändig. Enligt 1938 lag till jakträttannars anses om

fråganskulle bildande alltid behandlas vid förrättningssammanträdeettom
såväl minoritetenfastighetsägarna inte Enligt motiven hadeom var ense.

områdesbildningen formermajoriteten tillkom undernytta att somsom av
ansågändamålsenlighet. utredningobjektivitet och Mangaranterar att en
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vid menings-oeftergivligt kravinför ojävig förrättningsman ettvaren
förändringför denna1961:67 f.. Skälenskiljaktigheter SOU 77 attvars.

Länsstyrel-180 16.1979/80:rationalisera bildandetförenkla och prop. s.
framstårfalleti det enskildafår handläggningsformvälja den somsomsen

förrättningtillBildandefrågan dock hänskjutaslämpligast. bör om en
skäl för sin begäran.vägandefastighetsägare begär det och har

enligt 17 §skall denne,förrättningsmanlänsstyrelsen förordnatHar en
ochansökningshandlingarnajaktvårdsområden, med ledninglagen avom

marktill vilkenförslagförekommitvad i övrigt har göra ett somuppsom
jaktvårds-förgällabörjaktvårdsområdet vilka stadgaringå ochbör i som

införsammanträdevidområdesföreningen. skall behandlasFörslaget
fastig-kallaförrättningsmannenskallförrättningsmannen. Enligt 18 §

beskrivninginnehålla kortskallKallelsenhetsägarna till sammanträdet. en
ansök-däroch platstidornrådesbildningen uppgiftden avsedda och omav

tid föregodskall itillgängliga. Kallelsenningshandlingarna finns sam-
enligt 19skall,förrättningenVidmanträdet delges fastighetsägarna.

Fastighetsägarnajaktvårdsområdet utredas.förutsättningarna för bildande av
frågorutredning iförebringa ärfå tillfälle sig ochskall avatt yttra som

skallförrättningsmannenframgårför bildandet. 18 §betydelse Av att avge
stånd. förrätt-Finnertillutlåtande jaktvårdsområdet bör kommaett om

frågaiin förslagutlåtandetskall han iningsmannen det bör ske, ta omatt
förstadgartillförslagområdet omfatta ochskallvilken mark som

utlåtandetavslutasjaktvårdsområdesföreningen. Förrättningen attgenom
ochtidför fastighetsägarnaförrättningshandlingar läggs framoch övriga

härefter till-hållsHandlingarnavid sammanträde.plats bestämtssom
skalldenna tidutgångenmånad. Eftergranskning undergängliga för aven

erinringardeförrättningshandlingarna ochförrättningsmannen översända

till länsstyrelsen.kan ha framställtssom

Stadgar7.4.6

lagenenligt 21 §jaktvårdsområdesförening skall,förstadgarnaAv omen
skall bedrivasjaktenframgå utsträckningjaktvårdsområden, dels i vilken

ochövrigt för jaktenjaktvårdsområdet ioch grundernainomgemensamt
föreningensgälla förskallviltvården, riktlinjer i övrigtdels vilka som
avgifter tillbestämmandetfördels grundernaverksamhet samt av
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föreningen. Som fastställer länsstyrelsen. inämnts samband med bild-ovan
andebeslutet, förjaktvårdsområdesföreningenstadgar i de hänseenden som

i denna paragraf. Länsstyrelsens prövning och fastställelse begränsasanges
alltså sådanafrämst till delar i stadgarna omedelbar betydelse förärsom av
jaktvården, dvs. i vilken utsträckningjakten skall bedrivas inomgemensamt
jaktvårdsområdet och grunderna i för viltvården.övrigt jakten och och till
riktlinjer i övrigt för föreningens såsomverksamhet. regler för vilken
kontroll skall ske jakträttsupplåtelser och de jagandessom av m.m. av
kompetens, bestämmelser och i vilken form sammanslutningen skallom
sörja för medlemmar fårinte jagar del i utbytet jaktenatt etc.som av

såledesPrövningen stadgarna sådanainte andra delar än ärav avser som
specifika med hänsyn till föreningens ändamål tvångs-och karaktär av
sammanslutning och inte överföring till stadgarna reglerärsom en av som
gäller redan grund lagen l979/80:l80 17 och 123.prop. lav s.

jaktvårdsområdenEnligt lagen får22 § beslut ändringettom om av
stadgarna i de hänseenden i 21 inte tillämpas innan det har§som anges

ettjaktvårdsområde bestårlänsstyrelsen.fastställts Under den tid kan detav
något Sådanabli aktuellt i avseende ändra föreningens stadgar. beslutatt

sådanafattas avjaktstämman. Om beslutet gäller ändring grundläggandeav
får alltså förränbestämmelser i 21 § beslutet inte tillämpas detsom avses

fastställts länsstyrelsen.av

Organisation7.4.7

sporadiskt i densamverkansform lagen harreglerarDen omnämntssom
frågadetlitteraturen. Bertiljuridiska Bengtsson äratt om enmenar

och tilltvångssamfällighet Speciell fastighetsrätt, uppl. 2184:ese s.
för det anför han följande.grund

"Även område gårlämpligt medinte alla fastighetsägare inom ettom
jaktvårdsområde offentlig förrättningpå delta, kan beslutas, vidatt om

det ochkvalificerad majoritet fastighetsägarna är överens omaven
från jaktvårdssynpunkt Beslutet fattas sedanlämpligtbildandet är m.m.

länsstyrelsen."av

sådanaalltså tvångssamfällighet jämförlig meddetHan äratt enmenar
enligt anlägg-vid dikning ochinom vattenrättenstöter t.ex.som man
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tvångssammanslutningfrågatorde detningslagen. Dessutom vara om en
Gemensamhetsanlägg-bl.a. Carloffentligrättslig se Hemström,ärsom

Föreskriftsmakten, 63 och Lena Mar-36, Martin Wittrock,ningar, s.s.
myndighetsområdet, 316.Offentlig förvaltning utanför s.cusson,

jaktvårdsområdes-jaktvårdsområden framgår fördetlagenAv 23 § attom
kanstyrelsen harfinnas styrelse. Innanföreningen skall utsettsen

skyldigheter. Föreller ikläda siginte förvärva rättigheterföreningen att
alltså styrelse harfordrasskall juridiskföreningen attvara en person

förstaförränföreningen blir juridiskinnebär inteDetta attutsetts. person
jaktvårdsom-bildahållits efter länsstyrelsen beslutatdetjaktstämman attatt

Frånsetttredjeföreningenrådet. företräder styrelsenEnligt lagen mot man.
ansökerstyrelsen28och bestämmelsen i §stadgandedetta att omom-

reglerjaktvårdsområdet finns ingaytterligare fastigheter tillanslutning av -
organisatoriska reglering-styrelsen har. Denvilka befogenheteri lagen om

alltså själva.medlemmarnauppgifter beslutasoch dessstyrelsen avaven

jaktvårdsområdesfören-handhavandetdelta iMedlemmarnas rätt att av
jaktvårdsområden,enligt 24 § lagenangelägenheteringens utövas, om

jaktvårdsområden räknasframgår lagen3 §jaktstämma. Som somomav
jaktvårdsornråde den undermark inommedlem den äger samtett somsom

jaktvårdsområdeingående ijaktår jaga markminst äger rätt ettattett
föranledersärskilda skälinte annat.om

§ lagengäller, enligt 25jaktstämmaoch beslutdet gällerNär rösträtt
bestämmelse isärskildföljerjaktvårdsområden och inte annat avomom

viltvårdenåtgärder förfrågormedlem har ivarje rörlagen, röstatt somen
förundantagjaktutövningen medföreskrifterna föroch de närmare

endastfrågor tillkommerövrigaavskjutningen, iföreskrifter rösträttattom
någonintehardärvidfastighetsägare, röst,medlem är en omsomsom

fastigheternasefterskall beräknasröstetalet i ställetsådan medlem begär att
detfemtedelfår del förföringen änareal, rösta avatt enmeregen

fått högstahar detmeningröstetalet, denföreträddastämman att som
valröstetalvid lika avgörsbeslut,gällerröstetalet stämmans attsom

debiträdsgällerfrågor den meningi andralottning och avsomgenom
lika,röstandeantalet avstämmanseller, ärflesta röstande ävenom

detgiltigt,stadgarna inteändringbeslut ärordförande omsamt att avom
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inte biträds majoritet fastighetsägarna skall tvåminstutgöraav en av som
tredjedelar antalet fastighetsägare och minst hälften den markägaav av

ingår jaktvårdsområdet.isom

frågor viltvårdenI gäller och jaktutövningen har med undantag försom -
avskjutningsföreskrifter varje föreningsmedlem Eftersom vilt-röst.en-

storlek och sammansättning kan ha avgörande betydelse förstammens
användningen fastighet det enligt motiven 1979/80:l80prop.ärav en

19 motiverat förbehålla fastighetsägarna bestämma deatt atts. normer
förskall gälla avskjutningen. föreskrifterMed avskjutningensom om avses

förregler hur djurstammarna skall beskattas med avseende djurantal,
ålder.och Till frågor ocksåkön dessa hör förbeslut licensansökningarom

exempelvis älgjakt bestämmelser avgifter för jakträttsbevis ochsamt om
avgiftsföreskrifterandra a. 37.prop. s.

alltså frågorEnligt huvudregeln har varje sådanamedlem I därröst.en
bara fastighetsägare har beslutanderätt efterkan röstningen emellertid ske
arealinnehav. det fannsOm inte möjlighet för fastighetsägare röstaatten
efter påverkaarealinnehav skulle detta enligt motiven kunnaa. 20prop. s.

markägares vilja jaktvårdsområden.medverka i bildandet Destörre att av
har fastighet under endastsamäganderätt har självklart röst närsom en en

röstning sker efter huvudtal a. 37.prop. s.

jaktvårdsområdenBegränsningsregeln i 25 § tredje punkten lagen attom
ingen för fårdel för femtedel derösta än stämmanegen mer en av
företrädda röstetalet saknade motsvarighet i aktmarksutredningens förslagJ -
SOU 1974:80. Jaktmarksutredningen fann inte anledning begränsaatt

förmöjligheten företräda antal delägare. Möjligenstörreatt etten person
påberodde detta utredningens förförslag inte röstningatt utrymmegav

efter arealinnehav. Frågan begränsningsregeln gäller endast i detär om
efter fastighetensfallet röstetalet beräknas areal eller omfattar detäven

någonfallet fullmakter frånmed andra medlemmar. Orden "förröstaratt
pådel" tyder regeln omfattar endast det förstnämndanärmast attegen

någon frågafallet. Propositionen inte klarhet i denna prop.ger
1979/802180 20 och 37. Trots det har det i den juridiska litteraturens.
hävdats stadgandet omfattar fullmakterden med seäven röstaratt som
Nordell/Weinberg, Jakten, jägaren och Dyhre/Edlund,lagen l2l ochs.
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fårFiskevårdsområden Begränsningsregelns omfattning81. anses varas.
oklar.

aktvårdsområdes bestånd7.4.8 J

jaktvårdsområdesförening upplösas.skallLänsstyrelsen kan besluta att en
jaktvårdsområden,sådant fordras, enligt 26 lagenbeslut §För attett om

sig förfastighetsägarna jaktstämma uttalatflertalet de röstande enenav
tredjedelflertal antingenupplösning och detta utgör änatt mer en av

ingår ihälften den markfastighetsägare ellerantalet äger än av sommer
årjaktvårdsområdet. Sådant får meddelas innan tio harbeslut dock inte

jaktvårdsområdet kraft.från lagaförflutit det beslutet bildande vannom av

bestå medjaktvårdsområde alltså tills vidarebildas förEtt att enmen
utgångområdet. tidsperiodsår Efter dennaefter tio upplösamöjlighet att

begränsning till vissa tids-frågan områdets väckasfår upplösning utanom
ingen möjlighettidsperiod finns dockdenna löptmellanrum. Innan attut

uppstå område intealltsåområdet situationen kanfå upplöst. Den att ett
majoriteteller mycketsamtliga medlemmarkan upplösas stortrots att en
ändamåloch inte främjar detorganisationen inte fungerarär överens attom

relativtdelsgällande tidsgränsenskall ha. Skälet för denlagen är att en
jaktvårdsområdet skall kunnalång för delägarna inomtid kan krävas att

fortbeståndjaktvårdsområdetsuppfattningsig välgrundadbilda omen
får stabilitetområdet därigenom109, dels görSOU l979: l9 att somens.

önskemålskildaarbetsformer tillgodoser prop.möjligt finnadet att som
1979/80:l80 25.s.

kanjaktvårdsområdesföreningar berörsförPå styrelsen deansökan somav
förajaktvårdsområden, delsbeslutaenligt lagenlänsstyrelsen, 27 § attom

jaktvårdsområde, dels delajaktvårdsområden tillflera attett uppsamman
sådan gällerjaktvårdsområden. ombildningjaktvårdsområde Föri fleraett

jaktvârdsområde. Det innebärförfarandet vid bildandeför ochvillkoren av
kvalificerad majoritetden biträdsför ombildning krävs attatt avav enen

områdena. Fastighetsägarna,tilltänkta ombildadei defastighetsägarna
tillfår ställningdärvidvid sin prövning,länsstyrelsenliksom ta av-
stadgar.eller ändradeområdet och tillombildadedetgränsningen nyaav
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På ansökan jaktvårdsområdesföreningens fårstyrelse länsstyrelsen, enligtav
28 § lagen jaktvårdsområden, besluta fastighet skall anslutas tillattom en
jaktvårdsområdet. sådanFör anslutning fordras medgivande fastighetensav

och, fastigheten ingårägare i jaktvårdsområde, jaktvårds-ett annatom av
områdesföreningen för det området.

I 29 § lagen jaktvårdsområden finns regler uteslutning fastighetom om av
jaktvårdsområdet. Om fastighet grund ändrad användning ellerur en av

väsentligen saknar betydelse för jaktvården fastighetsägarenannars samt
och jaktvårdsområdesföreningen fastigheten skallär uteslutasattense om

jaktvårdsområdet får föreningen besluta sådandetta. I de fall enighetur
inte föreligger fråganprövas uteslutning länsstyrelsen. Reglerna iom av
detta stadgande innebär möjligheterna för fastighetsägare bryta sigatt atten

jaktvårdsområde små denne har mark ändamålsenligärett ärur om som
för jakt viltvård.och fastighetsägaresEn möjligheter lämna jaktvårds-att
området i sådan situation består då i begära området skallatten att
upplösas. sådanEn begäran kan han dock framställa först sedan årtio
förflutit sedan jaktvårdsområdet bildades och hans måstebegäran dessutom
biträdas det antal fastighetsägare framgår 26av som av

får,Länsstyrelsen enligt 30 § lagen jaktvårdsområden, förordna attom
frågor i 26, 28 eller 29 §§ skall utredas vid förrättning innansom avses
länsstyrelsen beslutar. förfarandetFör vid sådan förrättning gäller 17-20 §§
i tillämpliga delar.

Vid upplösning jaktvårdsområdesförening gäller, enligt lagen31 §av en
jaktvårdsområden, bestämmelsen i 62 lagen förvaltning§om om av

samfälligheter. Hänvisningen innebär jaktvårdsområde inte fåratt ett upp-
lösas förrän områdets skulder har betalats eller medel fordras försom

Överskottbetalning har nedsatts hos länsstyrelsen. medel skall fördelasav
mellan medlemmarna enligt de grunder jaktstämman beslutar det inteom
i stadgarna har föreskrivits annat.
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7.4.9 Ansvar m.m.

framgår den harjaktvårdsområden rätt32 § lagenAv attatt somomom
enligt stadgarnajaktvårdsområde de reglerbryterjaga inom motett som

tillområdet dennedömsför jakten inombeslut gällerjaktstämmanseller
författning.ellerstraff i lagbelagd medinte gärningenböter, är annanom

målsägande.efter angivelseåtalas åklagare endastfårSådant brott avav
fångasFälls ellerjaktvårdsområdesföreningen.målsägandeSom ävenanses

förklarasvillebrådet värdet däravellersådant brott skallvillebråd genom
villebråd tillfallerFörverkatobilligt.uppenbartdet inteförverkat, ärom

jaktvårdsområdesföreningen.

jaktvårds-jaga inomhartill densig enbart rättBestämmelsen riktar attsom
inomjagahar"denmed uttrycket rättområdet. Vad attsommenassom

jämförelseförarbetena. Eniförklaratsjaktvårdsområdet" har inte närmare
l1981:533lagenfinns i 30 §uttryckmed detdockkan göras omsom l
lldennafinns tillförarbetsuttalandenñskevårdsomrâden och de som l

jagaMed283.och rättl980/81:l53 71bestämmelse prop. att avsess.
området oberoendeinomjagaharrimligen alladärför rätt att av omsom

vidarebörnyttjanderätt. Detelleräganderättsiggrundarjakträtten
endastellerpå arrendegrundasnyttjanderättenbetydelsesaknas om
tid.för kortaretill jaktberättigarjaktgästbevisinnehav ent.ex. somav

de reglerjaktvårdsområdet bryterjaktberättigad inom motOm den ärsom
döms denneförjaktengällerbesluteller jaktstämmansstadgarnaenligtsom

ioch beslutstadgarjaktvårdsområdesföreningsinnebärtill böter. Det att
gäller be-begränsningstraffsanktionerade. Denjaktfrågor är somom

frågorinskränkts tillsålundaharfår straffsanktionerasvadträffande som
viltvård tordeochskiljer jaktEftersom lagenmed jakthar göra.attsom

straffsanktione-viltvårdsåvitt gälleroch beslutstadgarföreningens vara
blankettstraffstad-ansvarsbestämmelse s.k.dennabörrade. Det attnoteras

beteendenvilkabestämmarättssubjektenskilt rättgande, attettsom ger
i svenskförekommande,ovanlig,mycketstraffbara, ärär om enssom

frskevårdsområden.jfr 30 § lagenövrigt docklagstiftning i om

under begreppetstraffsanktioneraskanföreteelservilkadet gällerNär som
torde74. Härav1951rättsfallet NJAledning hämtaskan vissjakt s.av
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följa de regler gäller för jakten ochatt uppställes i stadgarna ellersom som
jaktstämmans beslut måste ha stöd i lagen eller dess förarbeten.genom

sådantFinns inte stöd kan stadgarna eller jaktstämmans beslut inte läggas
till grund för ansvar.

Villebråd dödats, fångats eller tillvaratagits vid nämnda brott skallsom
förverkas det inte uppenbart obilligt.är Presumtionen alltsåärom att
förverkande skall ske, övriga förutsättningar uppfyllda, åtgärdenärom men
får underlåtas det föreligger starka skäl talar förverkande.motom som

Anser medlem berörs påbeslut jaktstämmarätt eller besluten vars av av
jaktvårdsområdesföreningens styrelse beslutet inte har tillkommit iatt
behörig ordning eller det strider denna lag eller författningatt mot annan
eller stadgarna eller kränker hans fårenskilda han, enligt 33 §mot rätt

jaktvårdsområden,lagen överklaga beslutet hos länsstyrelsenom genom
besvär. fåttDen avslag på begäran enligt 3 § andra stycketsom en om
medlemskap får anföra besvär avslagsbeslutet. Besvärshandlingen skallmot
ha kommit till länsstyrelsen inom fyra frånveckor dagen för beslutet. I
fråga besvär styrelsens beslut räknas dock besvärstiden från denmotom
dag klaganden fick del beslutet. Jaktstämmans eller styrelsens beslutav
skall gälla hinder det har överklagats, inte länsstyrelsenutan attav om
förordnar annat.

Besvärsbestämmelsen innebär länsstyrelsens prövning inte skall detatt avse
överklagade beslutets lämplighet bara dess laglighet. Länsstyrelsenutan ges
därmed inte heller befogenhet det överklagade beslutet medersättaatt ett

prop. l979/80:18O står40. Valet alltså mellan upphävaannat atts.
beslutet eller låta det Ett beslut kan emellertid inte upphävas denvara.
grunden det bakomliggande håller lågmaterialet kvalitet och därmedatt
kanske inte tillräckligt underlag för beslut. Besvärsinstanserna fårger ett

inte gå in någon allmän lämplighetsprövning detsagtsom av
klandrade beslutet.

Klagoberättigad endast denär medlem berörs. Nyttjanderättshavarerättvars
berörs, interätt medlem, saknar alltså möjlighet fåärvars men att ettsom

beslut Den klagandeöverprövat. medlemmen måste visa beslutet röratt
hans det inte tillkommiträtt i behörig ordning eller stridersamt att mot
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ellerstadgarnaförfattning ellerjaktvårdsområden eller motlagen annanom
kränkerbeslutetBesvärsgrundenenskildahans eller hennes rätt.kränker att

rättsställningpersonligaklagandensinnebärenskildaklagandens rätt att
fall därpraxis harbeslutet. Iklandradedet ettlidandeblivit genom

detbosattaframför delägarejaktvårdsområdet utominomdelägare gynnats
rättsfallssamlingjägareförbundetsSvenskaenskildskränka rättansetts

1979-83, 244.s.

jaktvårdsom-lagenfår, enligt 34 §enligt lagenbeslutLänsstyrelsens om
Då länsstyr-beslutförvaltningsdomstol.allmänhosråden, överklagas som

mångaangår såenligt lagenmeddelareller kammarrättenlänsrättenelsen,
skalldem,tillställaskanlämpligenintebeslutetavskrift avenvaratt av
skallöverklagandeförTidenortstidning.iinförasbeslutetmeddelande om
skallbeslutLänsstyrelsensskett.kungörandet hardåfrån dagdenräknas

förordnardomstolinteöverklagats,det harhindergälla att omutan av
annat.

jaktvårdsom-uppgifterNågra statistiska7.5 om

råden

uttalade Jord-år 1938jaktvårdsområdesinstitutetVid tillkomsten av
jaktvårdsorganisationen,frivilligadåvarande endadenbruksutskottet att

till sigdraoch försökabasutvidga sinskullejägareförbundet,Svenska -
jaktvårds-verksammabygdernaianslutningkollektivi form uteäven av -

bet.jaktvårdsområdesföreningarnaminstoch intesammanslutningar
avsnitt 7.7.4.idettaUtredningen kommenterar42.l938:JoU53 s.

jaktvårdsom-samtligai dagJägareförbundetfrån Svenska äruppgiftEnligt
jägareförbundet.Svenskatvå imedlemmarråden landeti utom

jaktvårdsområdenUtvecklingen7.5.1 av

år framfrån 1977jaktvårdsområden utvecklatslandetsredovisas hurNedan
ochfrån Jakt-hämtadefrån år 1977Uppgifterna är1996.januariden ltill

Övriga uppgifterJaktvârdsomrâden. ärbetänkandeviltvårdsberedningens



SOU 1997:91 289Viltvårdsområden

frånhämtade från länsjaktvårdsförbunden i Svenska jägareför-rapporter
bundet.

Tabell 7.1
Län

1977 1990 I I1996 1977 1990 1996 1977 1990 1996

Norrbotten 179 198 196 997 090 1 074 652235 1 057 9 100 10014 9 923
Västerbotten 274 320 322 1061 725 1257 283 1 259766 8 619 64910 10776
Jämtland 168 187 193 866670 892 366084 912 117 8 9 273 9 467
Västernorrland 90 106 105 359489 391 206 466544 387 4 221 4 299 4
Gävleborg 146 157 156 747 745 746 760447 727 11205 12058 14494

96Kopparberg 155 178 457 027 000770000 940000 9 840 29 542 34

Värmland 283 336 343 843 171 799 276 447913 598 919019 18 21 17
Örebro 22 19 18 37 548 33 462 30 034 557 478 401

Västmanland 53 51 51 307 145 285000 262224 110 700 3 4004 3

Uppsala 13 13 12 59 838 56 848 073 988 96358 424 1

Stockholm 13 10 9 55671 685 49 650 41 564 1 203 713

Södermanland 16 15 64 956 650 73314 938 62 52 005 1 100
Östergötland 464 40118 18 17 43 347 42 035 39 301 459

877 2 000Skaraborg 17 13 12 502 36 452 27 729 150 -
776Göteborgoch 6 388 18658 1 000 81510 30 694 187

Bohus
Älvsborg 615 2 517632 103 2 544 2 53450 476 10351 48 117

486 462 487800 28 615Jönköping 29 440 2711 10 11
754 593 147793 677 1 1481 104700Kalmar 37 38 35 104

903783 631 87129 295 30Gotland 193139 12 13
3 948044 4 499 4 081221212 211221454Kronoberg 103 105 101

367 2 7005 070 3153 90 785Halland 24 177187 11151 30

Kristianstad
156195Blekinge 36 934 724 I 161 590 43 841 123 13 13
065700 190 1662 25 540 1 112 10 38 28 05214Malmöhus

ljumma 518 124095876 100492 120890 6 813217 7 301243 7 352697 1 872 l1

bådeMalmöhuslän och Kristianstadlän.Uppgiften underMalmöhuslän avser
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jaktvårdsom-1996, antaletjunijuli 1995för periodenredovisas,Nedan -
jaktvårds-antalet äldreupplöstsområdenantaletnybildats,råden somsom

års och1980 lagjaktvårdsområden enligttillombildatsområden som
redovisarVidareförlängts.giltighetstidjaktvårdsornrådenäldreantalet vars
1996 ochnovemberijaktvårdsområden det fannsmångautredningen hur

redo-Slutligenårs jaktlag.1938enligtreglerasmånga dessahur somav
harUnderlagetperiod.jaktvårdsområden underförkostnadervisas samma

länsstyrelser.landetshjälpfram medtagits av
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Tabell 7.2
Län

1/1 Nybildade Upplösta Ombild- Förläng- Totalt Därav
1977 1990 1996 jvo jvo ning ning 1938-av ..,äldre lag giltig- drs lag

till ny hetstid

Norrbotten S67
Västerbotten 39 I75
Jämtland 15951
V 19728
Gävleborg 102338
Dalarna 2 154865
Värmland 106368
Örebro 39 202
Västmanland 150 139
Uppsala

Stockholm

Södermanland

Skaraborg

Göteborgoch
Bohus
Älvsborg

Jönköping

Kalmar

Gotland

Kronoberg

alland

ristianstad

lekinge 23 13 13
almöhus 14 12 10

Summa 6971 1 872 8901 h 2 850486

Uppgiften omfattar Kristianstadslän.även
De två områden bildatsharbildats uppdelning jvo enligt 27 § punkten områdeDet upplöstssom ettgenom av som
har alltså blivit tvåjvo.

2 tvåFör äldrejvo har inte förlängdtid begärts.
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Kostnader7.5.2

jaktvårds-jaktvårdsområden får1980:896Enligt förordningen urom
jaktvårdsområden, upplösningför bildandebetalas kostnaderfonden avav

anslutning till ellerombildning ochjaktvårdsområdesföreningar, av
jaktvårdsornrådenjaktvårdsområden, ombildning äldreuteslutning avur

förgiltighetstidenförlängningbestämmelserenligt äldrebildade samt av
fårbestämmelser. Bidragenjaktvårdsområden bildade enligt äldre avse

kungörelse-fastighetsutredning,förkostnaderförrättningsman,arvode till
Frågor bidragkallelsekostnader. prövaskostnader och andra avom

länsstyrelsen.

samtliga fakturorkopiorKammarkollegiet begärtfrånharUtredningen av
länsstyrelsernajaktvårdsfonden tillfrånmedelbetaltvilka kollegiet utmot

där-Utredningen hartabell 7.2.juni 1996juli 1995 seperiodenunder -
Jaktvårdsområdenspecificerade.fått kostnadernalänsstyrelsernaviaefter

i landet.kostnadernatvåstå för tredjedelarsigvisari Dalarna av

DalarnaExemplet

bildaåtgärder,för olikakostnadernaundersökt att ettharUtredningen t.ex.
olikai 17kostnadernautredningenredovisarjaktvårdsornråde. Nedan

DalarnaLänsstyrelsen ihosaktuellajaktvårdsområdenärenden varsom
1996.1995-junijuliperiodenunder

har,läni DalarnasfinnsägarförhållandensvåradeanledningMed somav
förbeviljats bidragtillbakanågra årlänsstyrelsen, sedanfrånuppgiftenligt
på-medarbetetinnanskall kunnamarkägarförteckning upprättasatt en
harförteckningSådansin början.tagitteckningslistorna hartecknandet av

dessaFörnedan.jaktvårdsområdenför deupprättats tre angessom
Ansökanuppkommit.hittillskostnadervilkaområden redovisas omsom

inkommit.inteharförrättningsman ännu

KostnadJaktvårdsområde
Lantmäteriet

182224jvoKilens
56 355jvoldkerbergets

123229Göbergsonrrådet
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För övriga jaktvårdsområden14 kostnadsbilden följande Detsätt.utser
skall beaktas utredningskostnader kommer tillkomma föratt vissaatt
områden.

Tabell7.3
ÅtgärdJaktvårdsom- OmrådetsAntal ägare area Kostnader.åd ägar har e gmpper Lantmäteriet Länsjaktvårds- Summakost-

fdrbundet nader

Tingnäs Bildande 313382 Flerkostnader- -
tillkommer

Gardsjöbygdens Förlängdgil- 617 292 279712 38808 318520
tighetstid10år

Halla Bildande 78649 Flerkostnader- -
tillkommer

Getbergets Bildande 47 764 41870 Flerkostnader
tillkommer

1
Jordbergets Bildande1 607 60948 60948-

BildandeSkogs 251 3 190 367581 367581
Äppelbo Bildande 148 7 171 291139 291139
Orsa Förlängdgil- 444 19749 935167 30055 197990

tighetstid15år
Säma Ombildningtill 419 26406 142997 28030 171027

1980årslag
Boda-Bingsjö Förlängdgil- I 080 28698 531177 62545 593722V1 10a:tighetstid

1 Åberga 7Förlängdgil- 119 2769 42082 544 49626
tighetstid10år1

i Naset-Ärteråsen Ombildningtill 186 4 124 112968 14498 127466
1980arslag1

i Spñnsans Ombildningtill 64 1270 46902 10218 57 120
års1980 lag;

i Küttbo Utredning 137 9 084 135595 23699 159294

Summa 3512 115124 2612937 215397 2828334-

Kostnadertill Lantmäterietvid nybildningbestår framtagande markagarförteckning.kallelse hållandetill och förrättnings-av av av
sammanträde.Vidförlängningellerombildning markägarförteckningfram.lansjaktvñrdsförbundetSvenska hållerdåtas
i sammanträdet.
Kostnadertill lansjaktvardsförbundetSvenskajägareförbundetbestår annonskostnader.rek-brev.kuvertochstadgar.av
Bildandebeslutetöverklagattill Kantmarrätten.
Kallelseharombesörjts jaktvårdsomrâdet. alltsåkostnadertill jaktvårdsorrtrâdesföreningen.av avser

för åtgärderKostnaderna de vidtagits i områden uppgårdessa 17som
sammanlagt till 3 190 142 kr.
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Enkätundersökningar7.5.3

jägareochEnskilda markägare

jakt-förekomstenNifrågan: Vadfått besvaraharMarkägarna att avanser
antaletviltvården respektiveförför betydelseharvårdsontråden jvo

registreradetill jägarefråga har ställts ärMotsvarandejakttillfällen. som
jaktkonsregistret.i

därförviltvården. Detjaktvârdsomrâde främja ärmed ärSyftet avattett
jägareochmarkägareenskilda att ettfå redaintresse anseratt om

deviltvården ellerbetydelse förpositiv attjaktvårdsornråde har anserom
viltvården.förnegativaellerbetydelselösaområdena är rent av

jakttillfallenförsöka skapaskalldirektivenenligtutredningenEftersom nya
uppfattningjägarensochmarkägarensfå redaintressedet ävenär attav

ochjägarenjakttillfällen ellerjaktvårdsområde antaletökar omettom
antaletminskarellerförbetydelselösade rentmarkägaren är avattanser

jakttillfällen.

viltvärdenbetydelseförJvozs

300000 ha14all markMarkägareTabell 7.4 ca
100 %Samtliga63 %medlemijvø37 %Medlemijvo

43 %27 %66 %Positivt
18%21 %15%Betydelselöst
7 %l0 %5 %Negativt

32 %42 %l4 %inteVet

000 ha9005mark 99 ha motsvararMarkägareTabell 7.5 ca
%Samtliga10062 %medlem38 % i jvoMedlemi jvo

44 %25 %69 %Positivt
17%20 %%Betydelselöst l4
6 %8 %%4Negativt

32 %47 %l3 %inteVet

000 ha8 400100hamarkMarkägare motsvararTabell 7.6 ca
100 %Samtliga69 %medlemi jvo3l %Medlemi jvo

40 %35 %50 %Positivt
24 %25 %21 %Betydelselöst
l2 %16%6 %Negativt
24 %24 %%23inteVet
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Tabell 7.7 Jägare
ijvo 25 % 75ejijvo % Samtliga100 %

Positivt 58 % 33% 40 %
Betydelselöst 9 % 12% ll %
Negativt 2 % 2% 2 %

inteVet 31 % 53% 47 %

betydelseJvozs för antaliakttillfállen

Tabell 7.8 Markägare all mark 14 300000 haca
Medlemi jvo medlemi jvo Samtliga

Ökat 52 % 13% 28 %
Betydelselöst 17% 25 % 22 %
Minskat 4 % 8 % 7 %
Vet inte 27 % 54 % 43 %

Tabell 7.9 Markägare mark 99 ha 9000005 hamotsvarar ca
Medlemi jvo medlem Samtligai jvn

Positivt 56 % 13% 30 %
Betydelselöst 15% 24 % 20 %
Minskat 4 % 5 % 5 %
Vet inte 26 % S8% 45 %

Tabell 7.10 Markägare mark 100ha 8 400 000 hamotsvarar ca
Medlemi jvø medlemi jvo Samtliga

Positivt 37 % 13% 20 %
Betydelselöst 29 % 31% 30 %
Minskat 4 % 21% 16%

inteVet 30 % 35 % 34 %

Tabell Jägare7.l l
jvoi ejijvo Samtliga

Ökat 35 % 14% 19%
Betydelselöst 20 % 19% 20 %
Minskat 3 % 6 % 5 %

inteVet 42 % 61% 56 %

har särskiltUtredningen undersökt markägamas attityd i den del landetav
jaktvårdsområden,där det finns flest där hardvs. Norrland. Markägarna

följ ande sätt.svarat

viltvården.1v0:sbetydelseför

Tabell 7.12 Markägare i Norrland
Medlem medlem Samtligai jva i jvø

Positivt 60 46 %% 28 %
Betydelselöst 27 % 32 30 %%
Negativt 2 % 10% 5 %
Vet inte ll % 30 % 19%
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iakttillfällenbetydelseför antalJvozs

i NorrlandTabell 7.13 Markägare
SamtligamedlemMedlem i jvot jvo

Ökat 28 %%45 % 11
33 %40 %Betydelselöst 26 %
9 %%Minskat 5 % 14

30 %35 %inte 24 %Vet

43viltvårdenochenskilde markägarendet först gäller denNär uppger
jaktvårdsområde förpositivtfrågande besvarat äratt ettprocent av som

någonharjaktvårdsområde antingen inteviltvården, 25 att ettprocent
viltvården och 32förviltvården negativtbetydelse för eller attär procent

de inte vet.

imedlemmarenkäten 37de markägare besvaratAv är ettprocentsom
jaktvårdsområde 63 inte medlemmar.och procent

imedlemmarintebestår markägareDen är ettstörre somgruppen, som av
jaktvårdsområden. Endast 27jaktvårdsområde, mindre positiva tillklanär

viltvården. 31förjaktvårdsområde positivt procentärprocent att ettanser
negativtbetydelselöst ellerjaktvårdsområdemarkägarna äratt ettav anser

jaktvårdsområde klartför viltvården. medlemmar i ärDe är ett mersom
66positiva till jaktvårdsområden. Så många ettattprocent ansersom

jaktvårdsområde viltvården 20medanpositivt för att ettär procent anser
viltvården.jaktvårdsområde förbetydelselöst eller negativtär

jaktvårdsområden, dvs. Väster-l de delar Sverige där det finns mestav
län,Norrbottensnorrlands, Jämtlands, och ärVästerbottens gruppen

Andelenlandet.positiva i övrigamarkägare ungefär lika stor somsom
viltvårdenförnegativtjaktvårdsområde betydelselöst elleräratt ettanser

35dock betydligt samtliga markägare ettär Av procent attstörre. anser
viltvården.jaktvårdsområde Procentsatsennegativt förbetydelselöst ellerär

jaktvårdsområdeför markägare medlem irespektive intemedlemär ettsom
29 respektive 42är procent.

inställningen tillskillnad tillUndersökningen visar det föreliggeratt storen
under-jaktvårdsområden markpå markägareni landet beroende ägerom

småstigande markägare100 ha eller ha De äger100 eller en-sommer.
från detintehar skiljer sigheter positiv uppfattning och nämnvärten mer
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totala urvalet. De markägare har fastigheter 100 ha eller ärsom mer
dock mindre positiva. Av den 40 procent att ettsenare gruppen anser
jaktvårdsområde har positiv betydelse för viltvården medan 36 procent

det saknar betydelse eller för viltvården.negativtär Av deattanser som
inte medlemmar i jaktvårdsområdeär 35 positiva medanär 41ett procent

det betydelselöst eller negativt.är deAv med-procent att äruppger som
lemmar 50 jaktvårdsområde positivt för viltvården.procent att ärettanser

förhållandeI till de små enheter det skillnadäger är 20nästansom en
procentenheter. 27 medlemmarna jaktvårdsområdenaprocent attav anser
saknar betydelse för eller viltvården.negativa förär

det gällerNär och viltvårdenjägaren kan till början konstateras atten
andelen jägare inte sig vilken betydelse jaktvårdsområdeveta ettsom anser

för viltvårdenhar Av samtliga jägare 47 de inteär stor. attprocentuppger
vilken betydelse jaktvårdsområde har för viltvården. Procentsiffranvet ett

för motsvarande uppfattning det gäller medlemmar respektive inte med-när
lemmar i jaktvårdsområde 31 och 53 samtliga jägareAvärett procent.

40 jaktvårdsområde positivt för viltvården. Uppdelatärprocent att ettanser
på medlemmar respektive inte medlemmar i jaktvårdsområde blirett

58 respektive 33.procentsatsen

fråga jaktvårdsområdenasI betydelse för antalet jakttillfällen visarom
undersökningen flertalet jägare, jaktvårdsom-56 inteatt procent, vet om
rådena någon sådanhar påverkan. de övrigaAv 25 jakt-procent attanser
vårdsområdena antingen betydelselösa för eller minskar antalet jakt-är
tillfällen.

För markägare fördelningen jämn. samtliga markägareär Avgruppen mer
jaktvårdsområde29 betydelselöst för eller minskarärprocent att ettanser

antalet jakttillfällen. Endast 28 antalet jakttillfällen ökar.procent attanser
I de nämnda länen i Norrland, jaktvårdsområden,där det finns flest anser
42 jaktvårdsområde betydelselöst för eller minskar antaletärprocent att ett
jakttillfällen. Endast 28 antalet jakttillfällen ökar.procent attanser

föreligger skillnadDet i uppfattning beroende markerägerstor om man
understigande 100 ha eller marker. deAväger större ägerom man som en-

påheter 10O ha eller jaktvårdsområdena46 be-ärprocent attmer anser
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jakttillfällen. Endast 20tydelselösa för eller minskar antalet procent anser
30mindre enheterjakttillfällen ökar. deantalet Av ägeratt ansersom

be-detjakttillfällena ökar medan 25 ärattprocentprocent att anser
minskar antalet jakttillfällen.tydelselöst för eller

jaktvårds-medlemmar imajoritet de markägare inteklarEn är ettsomav
för eller minskarsådant betydelselöstområde antingen äratt ettanser

det finnsi landet därjakttillfällen. de nordligaste länenIantalet mest
jaktvårdsområdena be-antingenjaktvårdsområden 54 ärprocent attanser

uppfattningMotsvarandejakttillfällen.för eller minskar antalettydelselösa
eller Det100 haenheterde markägarehar 52 ägerprocent mer.somav

kategorierna ickeundersöktadeoch 13endast mellan llär procent av
jakttillfällen ökar.antaletmedlemmar attansersom

jaktvårdsområde lika klarbilden intemedlemmar idet gäller ärNär ett
små enhet-ellervarierar beroendeuppfattningen äger storautan manom

hela 56majoritet,små klarenhetermarkägare medI anser ener. gruppen
100markmarkägarejakttillfällena ökar. För de ägerattprocent, som

antalet35uppfattningen delad. Drygtdockha eller attär procent ansermer
jaktvårdsområdetökar medan knappt 35jakttillfällen attprocent anser

nord-jakttillfällen. I deantaletminskarbetydelse för ellerantingen saknar
imedlemmardei Norrland 45 ärligaste länen ettprocent somavanser

detjaktvårdsområden ökar medan 31 ärjakttillfällena attprocentatt anser
jakttillfällen.minskar antaletför eller detbetydelselöst att

jaktvårdsområde 35medlemmar ide jägareBeträffande är ett ansersom
jaktvårdsom-jakttillfällena ökar medan 23 ettprocent attattprocent anser

jägarejakttillfällen. Iantaletråde betydelselöst för eller minskarär gruppen
jaktvårdsområde 14iinte medlemmar procent attär ett ansersom

jaktvårdsområde be-medan 25 ärjakttillfällena ökar att ettprocent anser
jakttillfällen.för eller minskar antalettydelselöst

och kommunernastiftenSkogsbolagen,

markhahar 459 524de tillsammans lhar redovisatSkogsbolagen att som
totaladenjaktvårdsområden. knappt 20Detingår i utgör procent av

sammanlagdajaktvårdsområden. skogsbolagensAvlandetsmarkarealen i
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jaktbara ingårmark drygt 13 jaktvårdsområden.i Skogsbolagenprocent var
år 1996 medlemmari 151 landetsl 890 jaktvårdsområden.l Det bolagav

ingår i flest jaktvårdsområden och bidrar med arealstörst ärsom som
AssiDomän AB.

Tabell 7.14
påverkasBolag Hur jakt-utbudet Samverkan ijaktvárdsom- Skulle Nl hellreav seen annan

Jaktvårdsom-tillfällen råden detär bra samverkansformav en sam-
rñdesbildnlng uppnåverkansfonn för Om ja, varföratt en

viltvårdbra

påverkanAssiDomänAB lngen utbudet. Nej Ja
.-..._______________-_..-Lagstiftningbeträffande En bra samverkankan endast
jaktvårdsområdenmotverkar skapasi frivillig basistyp

och för sig bra syfte. älgskötselområdenellerett
hjortskötselområden.

Gruningeverken uppfattning.AB lngen lnga synpunkter. lnga synpunkter., ,l +------------------- - ------------------- -
I Il Ii IpåverkanKorsnäsAB Ingen utbudet. Ja Nej
lJagzartgaarngaxragaatT """"""""""" "
: :ringar föreslagits jakt-som av
: fmarkskommitténgenomförs.
l li IModo Skog påverkanAB lngen utbudet. Nej Ja
r Txtggksiarøaâaez-enz;ja;""""""""""""""" "
: f klubbardär alla deltar
I I villkor.samma, ll lIÖkarSCASkogAB antaletjakttillfallen vid Ja Nej-

splittrat markinnehav. : :
påverkanIngen utbudet -+- ................... __________________ .GYMWframför 3" bättreinom e"samlademarkinne-större l I: :jaktsamverkanoch arrondering.hav.

I lStora SkogAB Antaletjakttillfallen ökar. Ja Nej
4-------------------- - - ------------------- - -

Stiften har redovisat de tillsammans har ingår96 074 ha mark iatt som
jaktvårdsområden. stiftTre i södra Sverige har dock inte kunnat redovisa
någon uppgift härvidlag varför siffran någotkan Arealenstörre. utgörvara
drygt jaktvårdsområden.den totala markarealen landetsi Avprocenten av
stiftens sammanlagda jaktbara ingår jaktvårds-mark knappt 18 iprocent
områden. fanns jaktvårdsområden årDet l 890 i landet 1996 och kyrkan

medlemmar i 281.var
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Tabell7.15
samverkansformijaklvårdsområden, Ni hellreSkulleärpåverkas SamverkanutbudetHur seenannanStift

Omja, varförsamverkansformfördet brajakttlllmllen attenavav
viltvårduppnåjaktvårdsomrâdesblld- braen

ning

JaJajakttillfallenAntaletLuleåstift
okar. "E-.Elêiâfrfuâêfüiéiásei"ârâaiaEeTêcfniådeåInet."JVObordeUtseendeochstorlek ett med-möjligheterbättreområden markägarenoch attförgodjaktförutsättningar gerge Samhälletsadklövviltet.påverka skötselniverkaviltvård. av förenklas.därmedkanrninistration jaktenav

JaJapåverkanIngenHärnösandsstift ut- --+F -.---budet --. ------------------------- -.--------------------- inskränkningtvingandeochJVOkanupplevassamverkansfonnerkanandraMen en :somge .. handenskildemarkägarensdenäganderättenBegransareffekt. II samma Il statiskochförjaktfrågor.Formenhavande permaav
nent.Il 1l 4II NejIapåverkanIngenUppsalastift ut-

Ibudet likartat.jobbarJVOellerjaktklubbar
"Klubb-jakten.bådaformernagynnar| byråkrati.ar"mindre

synpunkter.IngapåverkanIngenVästeråsstift ut-
budet. IochgodaGenerellt:Samverkan grann-,. trevligarejakt,lugnare.kontakter II ger lI NejJajakttillfallenAntaletKarlstadsstift .Tråvâiaiu-jåiç-TfârüârârEZnU-uâfeââtfsätfeökar. IaiçâoäaâêárFaüTiTgÃ5127:711ivöiüås-xâeijEn

marker.viltvård småsplittradeoch II III uppfattning.Ingenuppfattning.Ingenuppfattning.IngenStockholm:.stift +r -------------------------------------------------- --
3lII NejJapåverkanIngenSträngnässtift ute "+k - -- - - --r -- -- - ----i- -- - - -

Il lI synpunkter.IngaJaVetej.stiftLinköpings +F """""""""" """"""""""""" r"""""" "°°°°°°°° i
Il II Jasynpunkter.IngapåverkanIngenSkurustift ut- --+--..budet ------------------------------------------------ srorlicensområden.älgskötselområden,gvård,l förebyggandeförsamlicensområdenbra.Aven avosv.l viltskador.I lI JaJapåverkanIngenGöteborgsstift ut- ügosplittrade-t-jb d ---------------------------------------------------- --etu frivillighetensnår väg.längst. Mani starktdetDetkan varaområden. ::

medtvekan,JanejBåde ochjakttillfallenAntalet.umVäxjö --.---+---..rnunskar. ------------------ -------- --..----------------- kansksamarbetsformAlgskotselområdenJVO detfungerande sombraMed nyarenett gar ll kanskekanbyggasbli braochkan ut.för-detutmärkt.Men ärmanoense ii förlamande.ödandeoch ll Il Il Iasynpunkter.IngapåverkanIngenVisby.stift ut- "+""T.&#39;.&#39;T""&#39;§"T&#39;Tl """""""" "budet ------------------ modell.jaktklubbarbraullFrivilligövergång
lI II synpunkter.Ingasynpunkter.IngapåverkanIngenLundssrifr ut- --4-budet. ------------------------------ ---------------------- II lI

markhall9 321harde tillsammansredovisatharKommunerna somatt
några kommunereftersomjaktvårdsområden. Siffran kan störreingår i vara

uppgiftnågonredovisainte kunnatoch vissaenkätenhar besvaratinte
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härvidlag. Arealen knappt tvåutgör den totala markarealen iprocent av
jaktvårdsområden.landets kommunernasAv sammanlagda jaktbara mark

ingår knappt 40 i jaktvårdsområden. fannsDet 890 jaktvårdsom-1procent
råden år 1996 och kommunerna medlemmar i 374.var

Utredningen har frågat kommunerna hur de utbudet jakttillfäl-attanser av
påverkaslen jaktvårdsområdesbildning. Av de besvarat enkäten harav som

104 kommuner antingen utbudet inte påverkas eller antaletuppgett att att
jakttillfällen minskar. minoritet,En 28 kommuner, antalet jakttill-attanser
fällen ökar. När det gäller huruvida jaktvårdsområden braär en samver-

förkansform uppnå bra viltvård har 100 kommuner ja,att 7svaraten
kommuner nej och 59 kommuner har inga frågan.synpunkter i

Överväganden7.6 beträffande vissa huvudpunkter
i utredningens förslag

Inledning

Under gångarbetets har utredningen fått mängd menings-motta storen
yttringar i skriftlig och muntlig form från organisationer och enskilda
angående utredningens förväntade förslag beträffande viltvårdsområden. Ett
flertal artiklar i jaktpress och lokaltidningar har tagit utredningensupp
arbete i detta avseende. Eftersom det varit omöjligt för utredningen att
bemöta dessa, ibland felaktiga, uppgifter svårtäven och diskuteraatt
material varit under arbete finns någotdet skäl här kommenteraattsom
dessa meningsyttringar.

flestaDe varit positiva till ändringar i nuvarande regler för jaktvårds-som
områden enskilda självaär upplevt eller i sin omgivning lagt märkesom
till orimliga konsekvenser tillämpningen gällande bestämmelser.av av
Många sig både jägare och markägare. Bland dessa yttringaruppger vara
har också förekommit de all samordning jakt bör skeattsom anser av
frivillig och ingen lagstiftning områdetväg bör förekomma.att

Bland de kritiska meningsyttringarna har majoriteten utgjort protestskrivel-
inkommit från länsjaktvårdsföreningar, länsjaktvårdskonsulenterser som
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inom Svenskalokalavdelningarjaktvårdsområden flestadeoch utgörvarav
framförtsledarplatstidskriftcentrala harjägareförbundet. förbundetsI

upplösningbildande ochmajoritetsreglerna vidförändringaråsikten att av
med feodalvälde.jaktvårdsornrådenademokratin inom ersättsinnebär att

jaktvårdsområdeslagstiftningenhåll framställts kravFrån har attsamma
därför motiveratfinner det nämnaUtredningenmåste orörd.lämnas att

offentlig makt-ställsoch de kravdemokratibegreppetnågot somom
Vadrättigheter.fri- ochgrundläggandetilldet gäller hänsynutövning när

tillmåste hänsynutredningenbakgrund tillanförsnedan taäven attenger
äganderättsskyddet.vad gällertidskettförändringarde senaresom

betydelseväsentligrättighetermedborgerliga fri- ochför ärskyddEtt av
slåsvidkommandesvensktdemokratin. Förvakthållningen kringför

fram-stadgandetregeringsfonnen. Av§princip fast i kap. ldemokratins 1
demokratiskutgår från folket. Ii Sverigeoffentlig makt statgår all enatt

harBegränsningarnabegränsningar.underkastadoffentliga maktendenär
och läggarättigheterindividemasde enskildauppgift skydda rest-till att
skyddet för denrättigheter ochMinoritetersmakt.majoritetensriktioner

beslutsmöj-folkmajoritetensalltså förintegritetenpersonliga gränsersätter
offentligaockså fast denslåsregeringsformenkap. §Iigheter. I 1 l att
offentligasåledes inte dendemokrati kanIunder lagama.makten utövas en

SOUbl.a.helst sevadoch intehelsthandla hur göramakten somsom
bet.ff.ff. och 138831975/76120989 ff.,och samt1975:75 13 s.prop.s.

34 f..l975/76:KU56 ff. och7s.

angåendekonventioneneuropeiskaochregeringsformenkap.2Genom
friheternagrundläggandedeochmänskliga rättigheternaför deskydd

fått relativti SverigemedborgarnaharEuropakonventionen ett noga
Europakon-såvälomfattasrättigheträttighetsskydd. Enpreciserat avsom

Ut-enskildes egendom.skyddet för denregeringsformenventionen ärsom
på ägande-inträttförändringarförbigå dedärför intekanredningen som

område tid.rättskyddets senare

någotutredningenanförts vill nämnaäventill vadMed hänsyn omovan
Europakon-ochregeringsformende kraväganderättsbegreppet,innehållet i

dagensintresseallmännadetingrepp i dennaställer vidventionen rätt samt
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jaktvårdsomrâden tänkt tjänaär och kan motivera ingreppatt isom
äganderätten.

Man kan olika komponenter i äganderättsbegreppet. En grundläggandese
aspekt besittningsskyddet,utgörs dvs. det skydd har enligtägarenav
rättsordningen ofrivilligt bli frånhänd något tillmot att besittning hanvars
har En andrarätt. aspekt förfogandefrihetenär innebärande efterrätten att

gottfinnande sköta sin egendom eller överlåtaeget den andra.

Äganderätten förfogandefrihet kan delas i slags rättigheter.som treupp
Den centrala komponenten överlåtandefrihetenmest utgörs och innebärav
dels fritt sälja,ägarens rätt skänka bort sin egendom tillatt hanetc. vem
vill, dels hans upplåta nyttjanderätträtt till jakträtt.att t.ex.annan person,
Den andra rättigheten nyttjandefriheten,är dvs. ägarens exempelvisrätt att
avverka eller sin skog, odla sin mark, jaga eller inte jaga sinspara
fastighet. Jorddelningsfriheten den tredje komponentenutgör för-av
fogandefriheten och innebär rätten avstycka, dela och sammanslåatt
marken se Karl-Göran Algotsson, Lagrådet, och demokratinrättsstaten
under 1900-talet, 189.s.

Europakonventionen har haft betydelse för den svenska rättsutveck-stor
lingen på tid. Den sedan den januariär 1 1995 inkorporerad isenare
svensk Konventionen har bl.a.rätt. legat bakom de förändringar av egen-
domsskyddet gjorts i kap.2 18 § regeringsformen. Konventionens in-som
korporerande i svensk har också inneburiträtt den s.k. proportion-att
alitetsprincipen skall beaktas prövande myndigheter och dom-numera av
stolar. Den betydelse konventionen har fått frågorför inskränkningarom
i den enskildes utnyttja sinrätt egendom har påverkat utredningensatt
arbete jaktvårdsområdena skallnär utvecklas och förbasutgöra ettnu en
lokalt inflytande under demokratiska former. måste såledesUtredningen
beakta vissa inskränkningar i äganderätten får vidtasatt endastnumera om
de motiveradeär angeläget allmänt intresse och det vid in-ett attav
skränkning i äganderätten skall föreligga balans mellan vad det allmännaen
vinner och vad den enskilde förlorar grund inskränkningen.av

Det allmänna intresse jaktvårdsområdendagens skall främja vilt-ärsom
vården. viltvårdMed sådanaalla åtgärder syftar till bevaraattavses som
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mån, undermöjligastebestånd inaturliga ochvåra iviltstammar att
dessa intesörja förenskilda intressen,till allmänna ochhänsynstagande att

Åtgärder främjaraktiviteter.mänskliganegativt grundutvecklas somav
skyddsåtgärder. Begreppenbiotopvård, ochbeskattningviltvården främstär

delfallframgår jakt i vissa ärbeskrivits i avsnitt Därhar att aven
genomförd jakt kanriktigtgrunderbiologiskaviltvården. Genom en

kravså jaktlagensreglerasviltartersnämligen numerärstörre att
ingenjaktenövrigt vilt harBeträffandeuppfylls.främjandebevarande och

storlek.populationemasringa inverkaneller ytterst

jaktenemellertid främstjaktvårdsområdeslagstiftning reglerarNuvarande
detalj-tillåts såledesjaktvårdsområdesföreningutövning. En attoch dess

Även reglernacivilrättsligadejakträtten.handhavandetreglera vemomav
upplåtelse ochförformer över-ochförutsättningartillkommer,jakträtten

jaktvårdsområde.får inomrubbaslåtelse jakträtt ettav

intejakt lagenviltvårdsåtgärder ut-andragäller änNär det sammager
anläggningarutföramöjlighettvång. finns visserligenför Det attenrymme

oläg-medförafår dock inteanläggningarviltvården.för Dessabehövssom
tillåtligaframgårförarbetenaAvfastighetsägaren.betydelse för attenhet av

åtgärder för älgpass.ochutfodringsanordningarviltvårdsåtgärder kan vara

främjajaktvårdsområden skall ärlagenintresseallmännaDet omsom
utövningoch dessjaktenhuvudsakligensåledesviltvården och det är som

samverkandärmedjaktvårdsområde. handlarLagenregleras inom omett
viltvården.syfte främjaijakt attav

viltvårdmedjaktvårdskall begreppet ersättasVarför7.6.1

viltvårdmedvadsini avsnitt 2harUtredningen gett som menassyn
Iviltvårdsbegreppet.omfattasframtiden böråtgärder ivilkaoch avsom

viltvård ochbehandlatharförarbetenoch dessjaktlagstiftningen man
begrepp.jaktvård i det närmaste synonymasom

års jaktlag,1938fortfarandegälldejaktvårdsområden tillkomlagenNär om
lagendenstycketandrajakt. §till I l1938:274lagen rättdvs. om

jaktvård följande sätt.uttrycketdefinierades
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"Jakträttsinnehavaren bör ändamålsenlig och efter tillgångengenom
på villebråd lämpad jakt sådär lämpligenävensom, kan ske, genom
åtgärder för villebrådets skydd och förkovran sörja för bevarandet av

artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd jaktvård."ett

bestämmelseEn med motsvarande innehåll återfinns i dag i jaktlagen4 §
1987:259. denI lagen har uttrycket jaktvård och medutmönstrats ersatts
viltvård. Uttrycket viltvård har där innebörd den tidigaresamma som an-
vända jaktvård SOU 1979:19 89, 1983:21 89tennen samts. s. prop.
1979/80:l80 28 och 1986/87:58 20.s. s.

Redan Jakt- och viltvårdsberedningen övervägde begreppetersättaatt
jaktvård viltvård.med Beredningen anförde följande i sitt betänkande
Jaktvårdsornråden SOU 1979:19 89 och 92.s.

viltvård"--- Med beredningen vad i jaktlagen kallasavser som
jaktvård, dvs. viltvårdsåtgärderdels i traditionell mening, dels jakten

bedrivs så biologiskt riktigt möjligt."sättettsom som

Beredningen föregåendehar i det jaktvårdsområdetalat om som en
samverkansfonn för bedrivande viltvård. viltvårdMed begreppetav

då åtgärder,alla de inklusive jakten, utförs i syfte vid-avses attsom
makthålla eller skapa individrika viltstammar. Viltvård i den här an-
givna betydelsen hushållningbör innebära klok med denen resurs som
viltet För denna verksamhet gäller vad i jaktlagen föreskrivsutgör. om
jaktvård, nämligen den alltid skall bedrivas med hänsyn till jord-att
brukets, skogsskötselns och näringars intressen.andra

Beredningen alltså viltvård jaktvård.har valt tala i stället föratt om
fråganDetta aktualiserar byte benämning institutetettom av

jaktvårdsområde. avstått från föreslåemellertidBeredningen har att
något namnbyte hänsyn bl.a. till begreppsanvändningen i denmed

återkomma frågannuvarande jaktlagen. kan finnas tillDet anledning att
vid jaktlagstiftningen."genomgripande omarbetningen mera av

Jakt- viltvårdsberedningenoch från bakgrundavstod byte främstett mot av
begreppet jaktvård jaktlagstift-alltjämt jaktlagstiftningen. Ianvändes iatt

ningen har begreppet jaktvård utmönstrats.numera

Utredningen benämningen jaktvårdsområdeinstitutet skallattanser
ändras dels bakgrund jaktvårdbegreppet iinte längre användsmot attav
jaktlagen och jaktförordningen, dels för utredningen föreslår relativtatt nu
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viltvården ställs ifrämjandetdäri lagenförändringaromfattande av

centrum.

detutredningen,enligtbyteförstyrka talarsärskildmedVad ettsom
jaktlagstiftningen.iförekommerjaktvård längreinteordetförhållandet att

begreppetjaktvårdsområden förekommerfrån lagenbortserOm omman
Utredningen1971:437.rennäringslagen atti 32 §jaktvård endast anser
jaktvård jaktlagenbegreppetvaltförhållandet utmönstradet att uratt man

namnbyte.förskälstarkttillräckligti sigföljdlagstiftning utgörmed ett

utred-enligtjaktlagstiftningeni vägerbegreppenhetligaskapaSträvan att
jaktvård ochbegreppenvisatharUtredningsarbetetmycket attningen tungt.

olikaofta harlagstiftningssammanhangiviltvård är mensynonyma
jaktvårdbegreppetområdet. Omsakkunnigdeninnebörd för ärsom

iföljdändringardetviltvårdsornråden krävsbehållas i lagenskall om
viltvårdjaktvård ochbegreppenfå till följdskulleDet gesjaktlagen. att

jaktvårdsområdenlagnuvarandetillMotiveni jaktlagen.innebördolika om
jaktvård i denanvända begreppetför avsikthaftemellertid attvisar att man

Enligtjaktlagstiftningen.iviltvård i dagharbegreppetbetydelse som
jaktlagenbehålla idetskältillräckligt starkaintefinns det attutredningen

jaktvård.begreppetutmönstrade

lagenföreslåsförändringardevidare omUtredningen genomatt somanser
viltvårdenfrämjandet ärkursändring därviltvårdsområden markerar aven

fårinstitutetframtidenför ett nyttfördelsyftet. Det attprimära ärdet en
såledesföreslårUtredningenförhållande. attdettaavspeglarsomnamn

viltvårds-lagenskall hetafortsättningsvisjaktvårdsområdenlagen omom
viltvårdsom-administrerasskallområdetområden och genom enatt

rådesförening.

viltvårdenfrämjaTvångssamordning för att7.6.2

Inledning

angåendekonventioneneuropeiskaden1994:1219lagenGenom om
frihetemagrundläggandeoch derättigheternamänskligadeförskydd

avgörandenGenomlag.svensktillkonventionennämndaupphöjdes den
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från Regeringsrätten har uppmärksamhet riktats tillämpningen i svenskmot
den s.k. proportionalitetsprincipen.rätt dessaAv avgöranden framgårav att

proportionalitetsprincipen åtminstone sedan Europakonventionen upphöjts-
till lag i Sverige måste beaktas prövande myndigheter och domstolar.av-
Vid tillämpningen konventionen i Europadomstolen frågorbl.a.av om
inskränkningar i den enskildes utnyttja egendomrätt ställer domstolenatt
krav på proportionalitet. Vid prövning frågan åtgärd vidtagits iav om en
allmänt intresse ingår således det skett rimligavgöra avvägningatt om en
mellan det allmänna och det enskilda intresset eller, med andra 0rd, om
åtgärden varit proportionerlig. Proportionalitetsprincipen måste beaktas när
viltvårdsområdena skall utvecklas och förbas lokalt inflytandeutgöra en
under demokratiska former.

Genom den ändring i regeringsformen SFS 1994:1468 i kraftträttsom
den januaril 1995 har grundlagsregeln för egendomsskyddet i 2 kap. 18 §
första stycket regeringsformen fått följande lydelse.

"Varje medborgares egendom tryggadär ingen kan tvingasattgenom
avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom
expropriation eller sådant förfogande tålaeller det allmännaannat att
inskränker användningen mark eller byggnad det krävs förnärutomav

tillgodose angelägna allmänna intressen."att

såvälAv Fri- och rättighetskommitténs betänkande SOU 1993:40 90s.
regeringens proposition prop. 1993/942117 till lagändringen12som s.

framgår avsikten varit precisera det egendomsskydd Europa-att att som
konventionen innebär för medborgarnas till sin egendom. Förutomrätt ett
skydd tvångsöverföring egendom någotexpropriation ellermot av genom

sådant förfogande har skäl föreligga utöka skyddet tillannat ansetts att att
omfatta rådighetsinskränkningar föräven mark och byggnader.

Grundlagsändringen innebär egendomsskyddet i 2 kap. 18 § stärkts föratt
fast egendom och förägare den innehar fast någonegendom medav som

form nyttjanderätt. Efter slårändringen 2 kap. 18 § regeringsformen fastav
de principer Europakonventionen vill skydda härvidlag. utnyttjandeFör ett

de möjligheter till inskränkningar i markanvändningen nödvändigtav som
måste finnas i vissa fall innebär grundlagsregeln inskränkningama skallatt
tillgodose angelägna allmänna intressen. Lagregler möjliggör attsom
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kan före-rådighetsinskränkningarbildas ellertvångssamfälligheter kan att
intressen.allmännaalltså angelägnamotiveradeskallskrivas vara av

fråganden allmännabehandlasgrundlagsändringentillförarbetenaI om
egendom,ingrepp imedgerlagstiftningen,gällandeden annanssom

skall tillgodosepå ingreppkvaliñkationskravetuppställdauppfyller det att
90 och 235del1993:40 Aintressen SOUallmänna samtangelägna s.

grundlagsändringen inteblev16. Slutsatsen1993/94:117 atts.prop.
lagenNotabelt docknågot följdändringar.behov ärskapade att omav

genomgång författningsbe-omnämnd i denjaktvårdsområden inte finns av
avsnitt1993:40,gjorde SOUrättighetskommitténFri- ochstämmelser som

utskottsbetänkandet1993/942117 ellerpropositionen prop.heller i3.5,
framgår emeller-regeringsfonnentillförarbetena1993/94:KU24. AvBet.

fårintresseallmäntangelägetvadställningstagandet till ärtid ettatt som
vadmedi enlighetbeslutsprocessenden politiskafrån fall till fall igöras

1993:40SOUsamhälledemokratisktacceptabelt ikan ettanses varasom
år eller1938intresseallmäntangelägetdetinnebär90. Det att varsoms.

dag.det ikanske inte1980 är

Nf394-4090-871995 dnrnovemberden 20Naturvårdsverket i besluthar
beslutintevidare"...Naturvårdsverketföljande:bl.a. att ettuttalat omanser

särskiltkan1995,i dagjaktvårdsområde fattas ettbildande varasomav
längredet intelett till ärharUtvecklingenallmänt intresse.angeläget att

jaktvårdsområden..."bildaviltvårdssynpunktfrånangelägetlika att

regeringsfonnen§kap. 18gjorts i 2de ändringarbakgrundMot somav
jaktvårdsområdenbildandeifrågasatt huruvidaNaturvårdsverketdåoch av

utredningendet enligtfinnsintresseallmäntangelägeti dag kan ettvara
viltvården i densamordning kringbehovetskäl prövanärmareatt av

vilkenimåste klarläggasEnligt utredningendag.sker iutsträckning som
i dessafastighetsägaremellantvångssamordningbehövsomfattning det

får tillgripasdet intemåste därvidutgångspunktfrågor. allmän attEn vara
motiverattvånget skalldetbehövligttvång vad är attän samt varasommer

viltvårdssynpunkt.från

ochfå bildasviltvårdsområde skallbedömningengällerdetNär ettomav
få denfattaeventuellt skall ärviltvårdsområdesföreningbeslutvilka en
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nämnda proportionalitetsprincipen betydelse. En inskränkningovan storav
från det allmännas sida, den enskildes använda sinrätt egendom,attav
förutsätter det föreligger rimlig balansatt eller proportionalitetnumera en
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar grund in-av
skränkningen. Nuvarande möjligheter bilda jaktvårdsområden och deatt
beslutsmöjligheter jaktvårdsområdesförening frågorhar i jakt ochen om
viltvård måste medöver hänsynstagandeäven till denna princip.ses

Innan utredningen redovisar sin det behov föreligger härvidlagsyn som
följer kort beskrivning tvångslagstiftningövrig för fastighetssam-en av
verkan, har för naturvärden viltvården,och någotansvaretvem som om
dagens samverkan för främja viltvården Naturvårdsverketsatt redo-samt
visning uppdraget följa och studera verksamheten med bildandetattav av
jaktvårdsområden.

Övrig tvångslagstiftning fastighetssamverkanom

Sveriges indelad i fastigheter.är Med fastigheteryta särskildamenas
juridiskt områdenavskilda jordytan med tillhörande under ochutrymmeav

jordytan.över Fastigheter har skapats för användas till olika ändamål,att
jordbruksfastigheter, bostadsfastighetert.ex. och fritidsfastigheter. För att

fastighet skall kunna användas för sitt ändamål krävs ofta fastighetenen att
har tillgång till mark och anläggningar utanför sitt område,eget t.ex. en
brunn eller mångaI fall behovetväg. är marken eller anläggningarnaen av

för flera fastigheter. Vissa dessagemensamt nyttigheterav gemensamma
tillhandahåller samhället olika såsom allmännasätt och inomvägar gator

Andra nyttighetertätorter. får fastighetsägarna själva klaratyper medav av
Österberg,hjälp den fastighetsrättsliga lagstiftningen Tommy Sarnfällig-av

heter 5:e uppl. ll.s.

Tvångssamfälligheter har sedan gammalt förekommit i den speciella
fastighetsrätten för underlätta rationellt utnyttjande naturtillgång-att ett av

Det innebär olika intressenter bliratt bruka sinaarna. tvungna att
fastigheter inom för samfällighet förvaltas enligt vissaramen en som
principer tillgodoser allmänna intressen och har vissa maktbefogen-som
heter i förhållande till delägarna. Tillkomsten sådan fastighet kanav en

övermedföra begränsning den rådighetenskildes sin fastighet och ien av
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i gemenska-fastighetockså nyttja hansfår samfällighetenfallandra rätt att
42.fastighetsrättenochGrundlagenBertilintresse Bengtsson, s.pens

tvångssamfälligheterna.de vanligastebeskrivningföljer kortNedan aven

enskilda tillenskildaomfattar ärvägar1939:608 vägarLagen somom
ifrämstregleraslagen rättenflera fastigheter. Ieller att taförnytta en

skalldennaoch hurväghållningenmark föranspråk vägen,annans
inrättandeBestämmelser finnsförvaltningenfinansieras vägen. omsamt av

ochförrättningenvidskallfrågorvilkaenskilda prövasden vägen, somav
handhasenskildadenFörvaltningen vägentill.skalldennahur av enav

juridisk person.

anläggning är1973:1149 kananläggningslagenEnligt gemensamsomen
be-stadigvarandeändamåltillgodoserochflera fastigheterför avsom

höranläggningarna vägar,vanligasteTill deför dem inrättas.tydelse va-
belysning ochcentralantenner,parkeringsornråden,grönområden,ledningar,

gemensamhetsanläggninginrättandeFrågareningsanläggningar. av enom
lantmäterimyndigheten.handläggsanläggningsförrättningvidprövas avsom

deltagande iochanslutninginnehåller regler1983:291Vattenlagen om
bildasmarkavvattningsföretagkanlagens 5 kap.vattenföretag. Enligtolika

delägarnaföretagetoch drift utgörutförandefall. Förvissai enav
bevattningssam-förreglerlag6 kap.finns isamfällighet. Vidare samma

fälligheter.

exempelexploateringssamverkan är1987:11 annatettLagen om
tankenbyggertvångsåtgärder. Lageninnefattarfastighetssamverkan som
ställerområdevisstmed mark inomfastigheter gemensamttill ettägareatt
därvidochdetaljplanengenomförai syfteför bebyggelsemarkordningi att

deltagandedemellanrättvistexploatering sättfördela resultatet ettav en
fastigheterna.

främjafiskevården ochochbedrivandefisketssamordnasyfteI att
1981:533lagenenligtkanintressenñskerättshavarnas omgemensamma

fastigheterfleratvå ellerellertillhörfiskevårdsområden fiske utgörsom
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sammanföras till fiskevårdsområde och fiskerättshavarnaett inom detta
bilda ñskevårdsområdesförening.en

naturvärdenAnsvaret för viltvårdenoch

Sedan länge vårthar i land funnits lagar och författningar med syfte att
skydda hårdhäntaalltför ingrepp frånnaturen människansmot sida.
Exempel kan hämtas från jaktens, fiskets, skogshushållningens och bergs-
hanteringens områden. Dessa äldre regler har alltid förestavats av
ekonomiska hänsyn. Under framväxten det moderna samhället harav nya
och ändrade anspråk användningen marken, och den fysiskavattnetav
miljön i övrigt medfört konflikter mellan företrädare för pågåendeden
markanvändningen och dem önskar förändringar. Sedan börjansom
1900-talet har det funnits lagstiftning haft för avsikt skyddaatt naturensom
från fråningrepp människans sida primärt förestavas ekonomis-utan att av
ka hänsyn. Naturskyddslagen år 1952 påbyggde tanken naturvärdenattav
hade två syften dels bevara vetenskapligt och kulturellt värdefullaatt
områden, dels tillgodose sociala intressen hålla markatt ochattgenom

för rekreation ochöppna friluftsliv. Under årvatten har det vikti-senare
målet för naturvårdsarbetet, såväl här i Sverigegaste globalt, varit attsom

såbevara mycket möjligt allt djur- och växtliv. harDetta kallatssom av
bevarandet den biologiska mångfalden. bevara denAtt biologiskaav
mångfalden i dag i högsta frågaär grad skydda frånatt naturenen om
människans påverkan SOU 1993:27 182 ff..s.

Viltvården i lagen jaktvårdsområden benämnd jaktvårdenävenom- -
ingår väsentligt i naturvården. Viltvård åtgärderett moment ärsom som
utförs i syfte vidmakthålla eller skapa individrika vårdviltstammar. Medatt

vilt traditionellt olika stödåtgärder utfodring utplanteringochav avses som
anläggningsarbeten och åtgärderandra för viltetskapa församt att en

miljö. Till begreppet räknas också olika tillhänsynstagandengynnsam
naturvårdens intressen vid markanvändningen, i skogs- och jordbruket.t.ex.
Även jakt omfattas begreppet den bedrivs planmässigt i syftenär attav
bygga eller bevara livskraftiga eller jakten motverkar dennärstammarupp
obalans innebär vissa förekommer i alltför individrikaatt aner stam-som

prop. 1986/87:58 19 f..mar s.
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lagstiftningenfinns ibestämmelsernaviltvården grundläggandeförDe om
bestämmelsernabetydelsesärskiltnaturvård och miljöskydd. Av ärstor om

följdförfattningarnaturvårdslagen mednaturvårdsintressena itillhänsyn
skötsel jord-lagstiftningeniskogsvårdslagstiftningen ochi avsamt om

20.bruksmark a. prop. s.

tillgångnationellnaturvårdslagen 1964:822Enligt § utgör1 naturen en
uttryck förvelatvårdas. grundsatsDenskyddas ochskall man gesom

medborgerligallmändelsbestämmelsen utgörär att naturen engenom
vårdochskyddprincip förvägledandetillgång, dels naturens angeatt som

naturvärdenHuvudprincipen ärtill samhällets behov. är etthänsynen att
exklusivtmindreellersamhällsbyggandet och inteielement ett mer
bedömasbarabehov intesamhälleligafåtal. Därmed skallintresse för ett

ff..36lång 1964:148på siktstunden prop.för utan s.

skötsel1979:425lagen1979:429såväl skogsvårdslagenI avomsom
vilkaenligtbestämmelseri dagskötsellagen finnsjordbruksmark m.m.

viltvårdens intressen,inkluderatnaturvårdens intressen,skall tillhänsyn tas
det i skogs-år 1979 harSedanjordbruksmark.ochskogs-vid skötsel av

tillskallvilken hänsynenligtbestämmelsevårdslagen funnits tasen
enligtskogsbruketMiljömålet för är,naturvårdens intressen. prop.

naturgivnaskogsmarkensskogspolitik,1992/931226 att pro-en nyom
variationgenetiskmångfald ochBiologiskduktionsfönnåga skall bevaras.

djurarterochsåbrukasskall växt-skall säkras. Skogeni skogen att som
naturligaunderfortlevaförutsättningardärnaturligt hör hemma attges

skallochbestånd. Hotadelivskraftigaoch i naturtyperbetingelser arter
bestämmelsersådanadärmedomfattarSkogsvårdslagenskyddas. om

samtidigtavkastninguthålligt godsyftar tillavverkningåterväxt och som
livs-god1990/91:90 Enbehålls.mångfalden Ibiologiskaden prop.som
ochvarierattillbidrarjordbruketdet aktivaanfördes bl.a. ettmiljö att

djurarterochhosvariationsrikedomtill växt-kulturlandskap ochlevande
efterhänsynsregelår införtshar 1984skötsellagen429. Is. som,en

kulturmiljö-naturvårdens ochtillår gäller hänsyn1988,komplettering

vårdens intressen.

27understryks s.jaktlag,1986/87:58 OmpropositionregeringensI m.m.
ochjordbruketinommarkanvändningennormalabetydelse denden stora
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skogsbruket har för viltets livsbetingelser. Genom hänsyn tillatt natur-
vårdsintressena i dessa näringar kan fåviltet tillgång tilltas födavatten,
och åligger,skydd. Det enligt nämnda proposition, främst fastighetsägarna

för den viltvårdendel bl.a. regleras föreskrifternaiatt svara av som om
naturvårdshänsyn i jordbruket och skogsbruket.

vissa fallI det emellertid nödvändigtär förbättra förhållandenaatt genom
särskilda stödåtgärder eller anläggningar för viltet. kan frågaDet t.ex. vara

stödutfodring under besvärliga vintrar, anläggande viltvatten ellerom attav
viltet ökat skydd plantera buskar och andraett att växter.ge genom

för viltvårdenAnsvaret i traditionell mening, åtgärderdvs. särskilda till
stöd och skydd för viltet och anpassning jaktennämnts isom nyss en av
förhållande till vilttillgången, bör enligt den föregåendei stycke nämnda
propositionen, ligga jakträttshavaren. Jakträttshavare inte samtidigtsom

eller brukare marken blirär ägare dock beroende fastighetsägarensav av
tillstånd till viltvårdsåtgärder kräver anspråkmark i varföratt tassom
fastighetsägaren och jakträttshavaren i dessa fall skall ha delat ansvar.

I regeringens proposition Jakt viltvårdoch 1991/92:9prop. 19s.
beskrivs fastighetsägarens på följande akträtten ingårJ i ägande-sätt.ansvar

Jakten så del fastighetensrätten. är ekonomiska utnyttjande.sätt en av
integreradDet del fastighetsförvaltningär ägarens sätten av samma som

jordbruk, skogsbruk och fiske. Det fastighetsägaren själv harär attsom
bestämma jakten sin mark. detöver När gäller de ekonomiska
aspekterna jakten kan därför egentligen inte skilja mellanav man
fastighetsägare Mångaoch jägare. enskilda fastighetsägare aktiva jägare.är

såNär rollerna förenas viltvårdenförsätt och jakten heltär ansvaret
entydig. Men fastighetsägaren inteäven själv sköter jakten har hanom
enligt jaktlagen för hur denna sköts. Fastighetsägarenytterst ett ansvar
måste därför medveten sitt påoch inte skylla viltskadorvara om ansvar
jägaren. När jakträtten arrenderas har fastighetsägaren förut ett ansvar
utformningen kontrakten.av

Fastighetsägarens frågori dessa har blivit utvidgat underansvar genom en
år 1996 gjord ändring ijordabalken. Enligt 9 kap. 34 § jordabalken ära
jordägaren upplåtithan jakträtten till elleroavsettnumera, om annan
skyldig jordbruksarrendator, saknar jakträtt arrendestället,ersättaatt som
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fråga viltskadorviltskador. Detgrundför förluster är somomav
viltvårdbedrivits iintefastighetenpå grund detuppkommer attav

16 f..1995/96:43utsträckningrimlig prop. s.

viltvårdenfrämjaSamverkan för att

återfinns,jaktvårdsområdesinstitutetbestämmelsernaförstaDe somom
till jakt. Detnovember 1912den 8 rätti lagennämnts var enomovan,

uppfattningen krävsdetbyggde densamverkansform ochfrivillig att en
näringsbehovdjurensvildatillfredsställa deminimiareal för samtviss att

jagarförförhållanden farasådana finnsunderdet att person somenatt en
skyldig tillsigminimiareal,överstiger denna görsin mark, som

Jord-1909 tilldecemberden 23skrivelsemisshushållning med jakten
jaktvårdsom-dei riktningff..33 Nästabruksdepartementet motstegs.

lagdennajakt. Genomårs tilllagi 1938råden har i dag rätttogs om
område kallatfastigheter itvångsvis sammanslutamöjlighetinfördes ettatt

jaktvårdsområde.

jaktvårds-Ändamålet dagensinomsamverkanmed den äga rumavsessom
förslagmed1979/802180propositionbeskrivet i regeringensområden finns

ålågtill jaktårs1938 lagjaktvårdsområden Enligt rätttill lag omm.m.om
villebrådsbeståndlivskraftiochför artriktsörjajakträttshavarendet ettatt

jakt ochlämpadtillgången viltändamålsenlig efterochgenom en
i alltförkovran. Detvillebrådets skydd ochåtgärder för motsvarargenom

Viltvården enligtjaktlag. är,nuvarandeföreskrivs ivadväsentligt som
ochjaktområdets storlekberoendegradproposition, i högnämnda av

ägosplittringenPå grund ärfinns där.det viltochbeskaffenhet avsom
så detundantagsvisendastför sigjordinnehav attstortemellertid ägaresen

viltvårdgodviltvård. För ärändamålsenlig jakt ochbedrivagår enatt en
jakträttshavare.mellansamverkannödvändigt medalltså allmänhetidet en

arrenderarochsigsluterintresserade jägareskerDetta att sammangenom
avseendesamverkansform i dettaviktigområden. Entillräckligt angesstora

jaktvårdsområden ll.s.vara

lagstiftningbehovangelägnavidare detpreciseraspropositionenI ensom
be-ärSamverkan ägogränsernajaktvårdsområden fyller. storöver avom

jaktvårdsområdenviltvård. Inomochändamålsenlig jaktförtydelse en
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finns bättre möjligheter bedöma viltbeståndets storlek ochatt sammansätt-
ning, hushålla vilttillgångamamed och bedriva aktiv viltvård.att att en
Samtidigt kan bildandet sådana områden öka utbudet jaktupp-antasav av
låtelser 12.s. Samma redovisas i motiven tillsynsätt nuvarande jaktlag

1986/87:58prop. 20.s.

På tid har frivillig samverkan vunnit framsteg framför allt älg-senare
vårdens område. I propositionen Jakt viltvårdoch 199prop. 1/92:9 29 f.s.

Älgenbl.a. följande det gäller jakten efter älg. hållersägs när sig normalt
ganska inom visst område. Den produktionsanpassade älgjaktentroget ett
innebär måsteälgstam ha tillräckligt betesområde. Enatt ett storten

vårdmeningsfylld älgstammen kan inte bedrivas jakten sker inomav om
små områden samverkan. Samhällets därförhar under desträvanutan

årentjugo varit samverkan områden medsenaste över störreatt uppmuntra
goda förutsättningar sköta älgstammen på bra Utvecklingen harsätt.att ett
också år gåttunder ökad isamverkan älgjaktsom-störremotsenare en
råden. Allt fler jägare disponerar mindre marker har funnit detsom gynn-

Ävensamverka med andra. frivilligaandra samverkansformer harsamt att
blivit vanligare, mindre licensområden går jaktlagt.ex. att samman, som
tidigare haft tilldelning har sökt licens Utvecklingenetc.egen gemensam
har visat jägarna beredda lokalt för deär störreatt att ta ett ansvar
praktiska och administrativa frågorna älgvården.kring Det det lokalaär
planet kunskapen skall finnas basinforrnation älgvården.viktigom om
Lokala problem med alltför älgstam orsakar skador ocksåbörstoren som
lösas lokalt i samverkan. Genom ökat ocksålokalt skapasett ansvar
förutsättningar minska myndigheternas nuvarande administration.att

Ett öka det lokala tillskapandet älgskötselområden.sätt att ansvaret var av
områdendessa får jakträttshavamaInom själva avskjutningensavgöra

Sådana områdenstorlek. registreras länsstyrelsen. Anslutningen till ettav
älgskötselområde mångafrivillig. Har tillräckligt fastighetsägare ansöktär

deras älgskötselområdemark skall registreras registrerarattom som
älgskötselområdelänsstyrelsen fastigheterna fastigheternasom om

Äventillsammans uppfyller sådant område.kraven för enskildett en
såfastighet kan ha areal älgskötselområde.den kan registrerasstor att som

fastighetsägareVill hans fastighet inte längre skall ansluten tillatten vara
älgskötselområde kan han hos länsstyrelsen ansöka hans fastighetett attom
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bakomB-område registreras alls. Tankeneller eller interegistreras A-som
ansvarstagande förälgskötselområden frivilligtbygger lokalt ochett

älgvården ff..30a. prop. s.

Naturvårdsverkets följa och studerauppdragetredovisning attav
jaktvårdsområdenbildandetverksamheten med av

verk-följa och studeraNaturvårdsverkets uppdragetredovisningl attav
till dettajaktvårdsområden bilaga 2bildandet semedsamheten av

Beslut 1995-Utvecklingenrubrikenbl.a. följande underbetänkande sägs
Nf f..394-4090-87 511-20, dnr. s.

betydligtårsl9l2 jaktlagBestämmelserna i ersattes om-merav
års 1938:274.jaktlagi 1938komplicerade bestämmelserochfattande

nämligenemellertid detsamma,bestämmelsernadeSyftet med varnya
fastighetsägaresamverkan mellan över störretill ökadstimuleraatt

områden.
vid den härälgjakten,handsamverkan gällde i förstaBehovet somav

höllälgstammamasådant de redanbedrevstiden sättett att svaga
lagenjaktvårdsområden enligt denBildandetödeläggas. nyaatt av

helt det allmännassåårs styrdes därförjaktlag1938anm. gott avsom
älgstammamaanpassad skötselbiologisktåstadkommavilja att aven

därförblandinfördeslagensäker jakt. I denoch annat ennyaen
tillkunde anslutasfastighetermedgavbestämmelse ettattsom

vilja.uttryckligajaktvårdsområde fastighetsägarensmot
årkraft 1981jaktvårdsområden trädde ilagstiftningEn omny

ochårs jaktlag vid1938bestämmelserna i1980:894. Den ersatte ny-
huvud-byggerlagstiftningenjaktvårdsområden. Denombildning nyaav

skillnadviktigårs jaktlag. En1938principersakligen somsamma
svårareväsentligtdet blevtvångsmedlet skärptes ochdock attär attatt

jaktvårdsområde.upplösa ett
År älgjakt iregleradmed heltförsta försökenpåbörjades de1967 en

mellan jägarna.skepå samverkan skullebyggdenågra Försökenlän. att
försöksverksamhet,påbörjadesår 1975tioInemot nuen nysenare

dock densamma,Idénsamordnad älgjakt.kallasvad kanmed varsom
försöksverksamhetemaBådatill samverkan.stimuleranämligen att

samverka,förbestämde sig ävenfrivilligtbyggde jägarna att omatt
framtvingadeindirektför sigför älgjakten i ochbestämmelserna

överenskommenfrivilligtsigMöjligheterna brytasamverkan. att enur
begränsade.docksamverkan var

år och medtillpågick under tjugoFörsöksverksamheterna, som
våra älgstammar.förvaltatill heltlade grunden sätt1987, attett nytt
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Framför allt ledde emellertid verksamheten till öppenhet mellanen ny
jägarna. Den har medfört viktigt genombrott för frivillig samverkanett

grund för jakten och viltvården.som
Den jaktlagstiftningen trädde i kraft år 1988, präglasnya som mot

denna bakgrund i väsentliga avseenden ledord samråd ochav som
samverkan. De genomgripande förändringarna framför allt jaktför-av
ordningen och jaktkungörelsen trädde åreni kraft 1992 och 1994,som
betonar i högre gradän vikten samråd och samverkan, ocksåav men
betydelsen frivillighet.av

Utvecklingen har lett till jaktvårdsområden inte längre nöd-att är en
vändighet för förhindra viltstammarna Jaktvårdsom-att att utannas.
rådena inte heller likaär nödvändiga för åstadkomma samverkan iatt
jakten. Andra, frivilliga samverkansforrner har blivit viktigare och har
dessutom fungerat bättre.

Jaktvårdsområden kan däremot fortfarande ha viss betydelse i de delar
landet där ägosplittringen dessaI delar landetär kvarstårstor.av av

därför behovet samverkan någoni form skapa områdenattav genom
möjliggör biologiskt anpassad jakt och till och med detgörasom en att

möjligt överhuvud bedriva jakt."att taget

ÖvervägandenUnder rubriken redogör Naturvårdsverket först för den
ändrade lydelsen 2 kap. 18 § regeringsformen fortsätteroch vidare.av

"Grundlagen föreskriver således ingen skall tvingas avstå från sinatt
egendom eller tvingas tåla inskränkningar i användningen den, förav

tillgodose allmänna intressen. Med egendomatt i lagen markmenas
och byggnad. Jakträtten rättighet knuten tillär marken. När deten
gäller jaktvårdsområden torde dock enbart inskränkningar i jaktutöv-
ningsrätten komma fråga.i

Av betydelse för bestämmelsens tillämplighet jaktvårdsområden
torde bland i vilken mån jaktvårdsområdena bildas förannat vara att
tillgodose allmänna intressen.

jaktvårdsområdeEtt såledeskan bildas för främja jaktvården ochatt
jakträttshavarnas intressenå Bestämmelsen pekar därmedgemensamma

två syften med bilda jaktvårdsområde, nämligenut dels jaktvår-att ett
den, dels jakträttshavarnas intressen. måsteDet uppfattasgemensamma
så det förra syftet allmänt intresse, till skillnadär detatt ett mot senare

enskilt intresse.är ettsom
Till stöd för denna uppfattning finns antal uttalanden i betänkandetett

jaktvårdsområden och i regeringens proposition l979/80:180. I be-
tänkandet exempelvis under rubrikensägs Motiven för jaktvårdsom-
råden sid 89, sista stycket följande.

aktvårdsområdenaJ tillgodoser samhällsintresse deett attgenom
ökar möjligheterna bedriva jakt väl fyller de kravatt som som
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viltvårdsåtgärderfrån synpunkt. Intensivarebiologiskställaskan
Ökade områdetdetinsatser ärockså allmänintresse.är ett

hänsyn tillnaturvårdsskäl och medbåde allmännaangelägna av
betingelsernaförsämrathänseendenmiljöförändringar i vissaatt

för viltet.
Viltvårdsbered-ochåter påpekas Jakt-börsammanhangdettaI att

be-Jaktmarksutredningensförslag väsentligen byggerningens
blanduppdragJaktmarksutredningensJaktmarker.tänkande annatvar

Med denjakttillfällen.antaletökautreda möjligheterna ut-attatt
jaktvårds-förändringar iförslagutredningengångspunkten lämnade om

antaletökaDet allmännas intresseområdeslagstiftningen. attav
inomtillgodosessåledes delvis kunnaförväntadesjakttillfällen ramen

Även utgångs-sådanhaftberedningen harjaktvårdsområdena.för en
stycket.sid 92, förstapunkt

beredningenförsista stycket103,Opinionsvillkor sidavsnittetI
fastighetsägamasinskränkaförmotivendiskussionutförlig attomen
sådana inskränk-förmotivjaktvårdsområde. Somrättigheter inom ett

"det allmänna intressetblandanför beredningen attningar annat av
jaktvårdsområden bildas".

Även sid ll,framgår bland1979/802180propositionen annatav
jaktvårdsområdenhar intresseallmännastycket detandra attatt av

uppfattningenockså förstödsjälva lagenoch attFörarbetenabildas. ger
förbetydelseåtminstone likajaktvårdsområdenbildning är storavav

fastighetsägarna."för de enskildaallmännadet som

begreppendeinnebördensedanNaturvårdsverket utvecklar synonymaav
till bl.a.hänvisningtill, medframviltvård och kommer natur-jaktvård och

detallmänintresse. Attviltvårdenoch jaktlagen, ärvårdslagen ett an-att
bildafatta beslutlänsstyrelsenpå det allmänna attkommer att omgenom

uttryck förockså uppfattasmåste, verket,ettjaktvårdsområde enligt ettsom
Naturvårds-jaktvårdsområden bildas.intresseallmänna hardet attettatt av

angelägetregeringsformen kräver2 kap. 18 §sedan ettpekarverket att
användningenfå inskränkaskalldet allmännaförintresse,allmänt avatt

betydelseväsentligdärfördetegendom, och ärmedborgares omatt aven
intresse.kvalificeratsådantjaktvårdsområdebildandet är ettett avav

propositionregeringensiuttalandendärefter tillhänvisarNaturvårdsverket
ochandra fri-ochEuropakonventionenInkorporeringen171993/94: 1 avom

rättighetsfrågor anför.och

frågan vadnågot klartsåledes inte"Propositionen somomsvarger
allmäntangelägetjaktvårdsområden skallfråga etti varaansesom

bedömning.sådanförledningvissdenintresse, även engerom
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Naturvårdsverket dock inte jaktvårdsområden jämförligaatt äranser
sådanamed naturvårds- eller miljöintressen torde med desom avses

citerade formuleringama i propositionen, nämligen naturreservat,
djurskyddsområden, Naturvårdsverket vidare inteetc. beslutatt ettanser

bildande jaktvårdsområde fattas idagett 1995, kanom av som ettvara
särskilt angeläget allmänt intresse. Utvecklingen har lett till det inteatt
längre lika angeläget frånär allmän viltvårdssynpunkt bilda jakt-att
vårdsområden. Orsaken blandär huvuddelen fastigheternaannat att av
i svårtde ägosplittrade delarna landet redan ingår i jaktvårdsom-av
råden. Det allmänna har i hög grad bidragit till denna utveckling genom

i jaktlagstiftningen successivt införaatt bestämmelser skapatsom mer
attraktiva förutsättningar för samverkan i jakten viltvården.och

Som redan framförts bildas jaktvårdsområde också förett att
tillgodose de enskilda jakträttshavarnas fastighetsägarnas gemensamma
intressen 1 § lagen jaktvårdsområden. Enligt Naturvårdsverketsom
uppfattning medger inte heller 2 kapitlet 18 § regeringsformen att
användningen mark får inskränkas i syfte tillgodose enskildaav att
intressen.

Naturvårdsverket vill också fästa uppmärksamhet bestämmelsenatt
i 2 kapitlet 18 § regeringsformen torde medföra ersättning på vissaatt
grunder måste lämnas till den fastighetsägare möjligheternumera vars

använda sin mark inskränks följdatt beslut bildaett attsom etten av
jaktvårdsområde. Regler för sådan ersättning finns emellertid inte i
jaktvårdsområdeslagstiftningen, vilket möjligen kan antyda dennaatt
lagstiftning helt enkelt glömdes bort vid ändringen regerings-av
formen. Annan, liknande lagstiftning, exempelvis vattenlagen och
naturvårdslagen, sådanahar regler.

Naturvårdsverket slutligen nuvarande möjligheter förattanser ett
jaktvårdsområdes styrelse eller fatta beslut inskränkerstämma att som
de rättigheter författning tillkommer fastighetsägarna,som genom annan
också strider regeringsformen. Dessutom, vilket väsentligenmot är
allvarligare, sådankan styrelse eller fatta beslut kanstämmaen som
leda till straffansvar för fastighetsägare i jaktvårdsområdet. Detta ären
inte heller förenligt med grundlagen.

Sammanfattningsvis finner Naturvårdsverket bestämmelserna iatt
lagen jaktvårdsområden 1980:894 förenligainte med be-ärom
stämmelsen 2 kapitlet 18 § regeringsformen 1994:1468. "

Regeringen har, den februarinämnts 15 1996 beslutat attsom ovan,
Naturvårdsverkets redovisning uppdraget följa och studera verksam-attav
heten med bildandet jaktvårdsområden skall överlämnas till Utredningenav

vissa jaktfrågor för beaktande i fortsattadet utredningsarbetet.om
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förslagöverväganden ochUtredningens

under-förvanligentvångssamfälligheterframgår tillkommer attSom ovan
olikainnebärnaturtillgångarna. Detutnyttjanderationellt attlätta ett av

förinomfastigheterbruka sinablirintressen sam-enatt ramentvungna
intressen.tillgodoser allmännaprinciperenligtförvaltasfällighet somsom

tillgångnationellviltetuttolkasnaturvårdslagen kan ärbl.a.Av att somen
respektiveskall, enligtskogsbrukarevårdas. Jord- ochskyddas ochskall

skogs-ochjord-skötselnviltet vidtillnäringslagstiftning, hänsynta av
delför denfastighetsägarnadärföråliggerbruksmark. Det att avsvara

inaturvårdshänsynföreskrifternaregleras i bl.a.viltvården omsom
meningtraditionellviltvården iförskogsbruket. Ansvaretochjordbruket

också jakträtts-intefastighetsägaren ärOmjakträttshavaren.ligger
för hurdockhanharsköter jakten,själv ettdvs. inte yttersthavare, ansvar

förfastighetsägarenupplåts harjakträtten ettsköts. Närdenna ansvar
kontrakten.utformningen av

områden församordningviltvården större attöverfall krävervissa enI en
på fastighetsägarenankommerbedrivas. Detvård skall kunnameningsfylld

behöverviltvårdsåtgärdervilkajakträttshavaren övervägaoch somatt
vadellerviltet behöverstödskydd ochvilketkunnaFör avgörautföras. att

fastighets-samordningfall överi vissainnebär behövsjaktanpassaden
skall kunnajakträttshavareochfastighetsägareenskildaFörgränserna. att
utredningenenligtmåste dethärvidlagdemställskravuppfylla de som

måstefallvissaIfastighetsägare.mellansamverkanförformerfinnas en
närmiljösinpåverkakunnamöjlighetfastighetsägaredärför attgesen

frivillighetensmöjligtinteSkulle detfastigheten.denutanför varaegna
sådanföranstaltatvång förvissttillgripamöjlighet attbehövs attväg en

sådant all-finnsomfattning detFrågan i vilkenviltvård. ettnödvändig är
jaktvårdsområden.inomtvångssamverkanintressemänt av

vilkagällervadbegränsningarinnehåller dag ingajaktvårdsornråde i iEtt
ijaktvårdsom-inomSamordningenomfatta.samordningen kan ettviltslag

detharsidaNaturvårdsverketsFrånvilt.jaktbartalltråde omfattar
områdensamordning störreöverbehovföreliggerdetifrågasätts ett avom

ifallförekommande ärisamordningenviltslagallabeträffande avsamt om
intresse.allmäntangeläget
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Bakgrundsmaterialet till Jaktmarksutredningens betänkande Jaktmarker
SOU 1974:80 innehåller anförande dåvarande professorn Erik Dahl,ett av
Lunds universitet, i Jakt vårdenled iämnet faunan. Anförandetett av-
föredrogs för Jaktmarksutredningen årunder 1969 och finns redovisat i
bilaga till7 betänkandet Jaktmarker. Anförandet visar det finnsatt en

påskillnad jaktutövningens biologiska småviltuppgift för respektive
högvilt. Denna skillnad innebär behovet samordning viltvårdenatt av av
varierar mellan olika viltslag.

viltvårdsområdeEtt skall kunna bildas fastighetsägares vilja endastmot en
då det föreligger starkt allmänt behov samordning kring viltvården.ett av
Det behov samordning föreligger måste intressetvägas motav attsom
enskilds egendom skall tryggad rådig-expropriation ellermot t.ex.vara
hetsinskränkning. För enskild fastighetsägare tålaskall behövaatt atten en
sammanslutning enskilda jaktvårdsområdesförening bestämmerav om- -

påjakten hans måstemark samordningen jakten motiverad ettav vara av
angeläget allmänt intresse. måsteVidare det föreligga proportionalitet
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde kan förlora på grund av
sådana beslut.

Som i detta avsnitt det olikanämnts känt skilda kräverär att storaarter
arealer för meningsfull viltvård Likaså skildaskall kunna bedrivas. äratt en

olika ekonomisk såväl avkastningbetydelse vadarter storav somavser
skadegörelse. någraDetta utredningen anledning skilja arteratt utger vars
vård kan allmänt intresse andrastörre än arters.anses vara av

Allmänt

iaktlagen deAv 4 § framgår syfte bevaravårdas iviltet skall attatt
viltarter tillhör tilllandets viltbestånd främja med hänsynoch attsom en
allmänna och enskilda intressen Allalämplig utveckling viltstammarna.av

såledesinhemska skall bevaras fråga uppdelningoch det intearter är om
faunan i nyttiga och skadliga påKravet bevarande gäller dock intearter.av

främmande etablerat sig mänskliga aktiviteter,arter t.ex.som genom
Sådanamufflon och wapiti. skall i stället utrotas.
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främjas medskallviltstammarnautvecklingenframgårlagtextenAv att av
intresseallmäntEtt ärenskilda intressen.och t.ex.till allmännahänsyn en

isvenskendagVi imöjligt.individrik faunaoch attså vetart- som
förklarliga skälvilleller honHanfaunan iuppskattarallmänhet naturen. av

såemellertidmöjligt. Det ärobservationstillfällen attmångasåha som
värde.djurlivrikthyser äromgivningen stortvetskapenredan ett avattom
mångaviltrikedomkanpå enskilt intresse nämnasexempelSom gersom

frågaocksåkanköttavkastning. Detoch högjakttillfällen enomvara
påhålls minstaskadegörelsesåpopulationervissabegränsning attav

så-intressenenskildaochsammanfaller allmännanivå. sällanIntemöjliga
till-allmänavkastningmed högviltrikedomexempelvis högtillvida geratt

vissabegränsning artersfauna ellerrikfredsställelse attöver avenen
ekonomi ärnäringarförhåller skadegörelsenindividantal avvarsnere

intresse.allmänt

Älg

jaktendärgivetvis älgenbetydelsefullframstår ärDen mestart somsom
populationensföravgörandetvekanaktiviteter ärmänskligaandraoch utan

ochkunnandemed attmåste ske samtjaktenstorlek. Detta gör ansvaratt
betydelsenågonskall haområden densmåförinomskeinte kanden om

antalsreglerande instrument.som

landethelaÄlg mindre över utomelleri tätaförekommer stammarmer
ofta sinföderEn koproduktiv.mycketstorleksinochGotland, är trots

tjugoårsåldern.tillårligensedankalvartvåårsåldem ochkalv iförsta upp
två kalvarnormaltår, föder hon5-11ålder,produktivasinUnder mest ca

kanjakttidundervälvårdad älgstamimedförår. Detta att enmanper
års vinterstam.föregåendeidjurantalet60skjuta procent avca

Vidköttavkastning.ringaÄlgens inteproduktivitetoch högastorlek ger en
tillförs135 kgmedelslaktviktochdjur100 000kringavskjutning omenen

månadsnärmareivilketkött,500 motsvararårligen 13 stort enlandet ton
måste därförköttavkastningenRedani landet. varanötköttkonsumtion anses

älgstammenvården ärmedföraochintresseenskilt att avän ettmer
angelägen.
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Den höga produktiviteten också ovanligt högt antal jakttillfällen förettger
så djurart. Dessa jakttillfällenstor därtillär ansedda särskilt värde-en som

fulla flera skäl. För det första älgenär "högvilt" och jakt efter sådanaav ett
värderas ofta högre jakt.än Därtill kommer älgäven kanannan att om
jagas på flera sker den heltsätt övervägande jakten gemensamhetsjaktsom
med denna jaktforrns höga sociala värde och rika tillfällen till rekreation.
Framför allt det sociala värdet kan åtminstonetvekan, lokalt, långtutan

det enskildautöver intresset och från allmän synpunkt motivera att
sköts sådant antalet jakttillfällenstammen sätt inte hamnar påatt en

lågonödigt nivå. dettaI sammanhang skall inte heller förglömmas det
rekreativa värde älgen har för den icke jagandeäven allmänheten.som

Beklagligtvis kan ocksåälgen förorsaka svår skadegörelse skog och
gröda ofta orsaka allvarliga trafikolyckor. Skadegörelsensamt kan drabba
enskilda svårt. Problemen blir inte mindre möjligheten till ersättningattav

borttagen. Regeringär och riksdag har klart inganumera utsagt att, om
andra skyddsåtgärder effekt och så möjligt från djurskyddssyn-ärger om
punkt, all skadegörelse från vilt i första hand åtgärdasskall denattgenom
skadegörande djurartens populationstäthet hålls på rimlig nivåen genom
jakt.

Såväl skogs- jordbruk näringar ekonomisktär intresse förstortsom av
landet. Självfallet det också allmäntär intresse antalet trafikolyckorett att
med älg inblandad hålls lägsta möjliga nivå. Det därför tveklöstär ett
synnerligen angeläget allmänt intresse vårdasälgstammen sådant sättatt

anpassning avskjutningen minimerar älgensatt skadegö-man genom en av
relse till lägsta nivå.rimliga

K ronhjon

Kronhjorten har inte utbredning älgen. förekommerDensamma som
fläckvis i södra Sverige till Mälardalen. däromNorr kan enstakaupp norra
djur uppträda eller mindre sporadiskt. Det i frågadetta fallär ävenmer om

hjortdjur. Handjur kan ofta ha slaktvikter 100 kg.ett stort över

Jakten sker vanligen vaktjakt eller tryckjakt. Gemensamhetsjakt harsom
därför inte omfattning för älg. Det svårjagatemellertidärsamma ettsom
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måste därför, därochmånga jakttillfällentillupphovkanvilt artengesom
ochbåde för jägarerekreativt värdeha högtförekommer,den ettanses

allmänhet.övrig

blikankronhjortenvårdenfrämst ettemellertid görVad att avsom
förorsakakanskadegörelsesvåradenintresseallmänt artenangeläget är

fallet detdet ärpå skog. Iframför alltdels ochgröda,dels senare
barkgnag,angrips medåråldern 20-40granskog ivärdefullvanligen som

ochsvåraSkadornaskadas. ärtallföryngringar kan att repareraävenmen
hållabotemedelverksamma ärendauppstår. Hittills attförlusterbetydande

normaltkräveroch dettakontrollunderutvecklingkronhjortstarnmens en
områden.jaktensamordning över storaav

Dovhjort

ungefärmedkronhjortenlokal förekomst änharDovhjorten än menmeren
före-flockdjurutpräglat ärDåutbredningsområde. den är ettsamma

lokaltrogna.därtill mycketochindividrikabestånd ofta mycketkommande

kon-förekommerDåsmygjakt.ochtryck-sker artenJakten mersom
jägareutbredningsområdet blir antaletinomfläckartill vissa somcentrerat

kanförekommerså denDärintejaktåtnjutande dennai stort.kommer av
betydande.blijakttillfällenantaletdock

koncentreradgrundringa,skogskadegörelse ärArtens avmen
därförbesvärande. Detmycket ärbligrodaskadegörelsekanförekomst

trofasthetlokalnivå. Trotsrimlighållsindividerantaletangeläget att en
då särskiltsynnerhetiDettasamordnade insatser.ofta krävadettakan

skade-grödanförhemområden vidfrån sinaofta utvandrarhandjuren en
tidpunkt.känslig

Vildsvin

synnerhetireproduktion,högatid. Dessåterinfört underVildsvinet är sen
snabbtmycketi antalökatpopulationenmedförtvintrar, harmildaefter att

TillSverige.mellerstaochsödradelaralltsigspritt störreoch överut av
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spridningen torde del olagligaäven utsättningar från vilthägn haen
bidragit.

Vanligaste jaktformen vakjakt ochär tryckjakt. Vildsvinet emellertidär ett
mycket både vaksamt och skyggt djur huvudsakligen sig nattetidrörsom
och därför synnerligen svårjagat.är Dagens jägare saknar huvud-som
sakligen erfarenhet vildsvinsjakt.av

Allmänhetens inställning till vildsvinet kluven. Mångaär rädda förär
vildsvinen och skulle helst de inte fanns i den omgivningen.närmasteattse
Andra uppskattar vildsvinen åter finns i den svenska faunan.att

Vildsvinens skadegörelse skog mindre betydelse.är De kan hat.o.m.av
visst värde skogsvårdare. Skadegörelseett grödor, i synnerhetsom

potatis, kan emellertid bli mycket omfattande liksom skadegörelse i träd-
gårdsodlingar. Därtill inträffar allt fler trafikolyckor med vildsvin in-
blandade.

Från allmän synpunkt det för denna djurartär även betydelsestor attav
hållspopulationen efter i tid och nödvändiga åtgärder i dennaatt strävan

samordnas.

Rådjur

Rådjuret mellanting mellan högvilt småvilt.utgör och Då jakten endastett
marginellt och under speciella omständigheter påverkakan rådjurspopula-
tionen, Naturvårdsverkethar denna djurart normalt skall hänförasansett att

småvilttill och i fall inga administrativa åtgärderreglerandeatt vart typav
licensjakt motiverade.är I synnerhet års rådjursstammaröverstorasenare
har gjort sådana åtgärder helt obefogade.att ansetts

Sverige dock land medär varierande naturförhållanden. Från jägarhållett
i Västerbotten har framfört samordnad vård rådjursstammenattman en av
där klart angeläget allmäntär intresse för kunna bevara rådjurs-ett att
stammen.
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år harbetydelse. Underringaskadegörelse normaltRådjurens är senareav
på skogsför-skadegörelsevissförorsakatdedock överstora stammarna en

möjligheterna till jaktdärsödra Sverigehar främst gällt iDettayngringar.
därför ingetföreliggervarit Härskadebekämpningdärmedoch stortstora.

stödd samordning.lagligtbehov av

framför alltlandet. Idelarhotad i vissaRådjursstammen är norraav
sådantskötsrådjursstammamamånmycketSverige ettär attomman

upplevsRådjuretsinte närvaroderas existens äventyras.sätt somatt
dettaälgFörutomövrig allmänhet. ärsåväl jägarepositivtmycket somav

finnstvekanmarkerna. Utaniförekommerhjortdjur ettenda vildadet som
här skötsrådjursstammenintresseoch angeläget ettallmänt attston

vårdenbedömningendendärförUtredningenhänsynsfullt gör attsätt. av
ochVärmland, Dalarnaområdetfrämst inområdjursstammen norr om

allmänt intresse.angelägetGästrikland kan ettvaraanses

rovdjurStora

tillSverigei helafastai dag iförekommerBjörn stammar nernorra
saktaökarPopulationenVärmland.ochGästrikland, Dalarna mennorra

medgesdär jaktrovdjurendanärvarande detför störreBjörnenstadigt. är
liggerför jaktengrundutbredningsområde. Tilldelenstörreöver artensav

Bernkonventionensåvälimedgesundantagenligt dejaktbehovett somav
derasochvilda djureuropeiska växterskydd samtKonventionen om av-

SÖ direktivhabitatdirektiv,i EU:s1983:30miljönaturliga som-
ochvilda djurochlivsmiljöernaturligabevarandet92/43/EEG avavom

växter.

behovföreliggerdetgjortsbedömningendel har denSveriges ettFör att
skyddsvärde. Däravgivetvis har högtefter björnjakt ettatt artentrotsav

intresseallmäntangelägetsynnerligen attsamtidigtdetföljer är ettatt
medkombinationoch iplaneringförsiktighet, godmedjakten sker stor

givetvishänsynstagande kanuppföljningar. Dettaochinventeringarsamtida
vid samverkantillgodoses ägogränser.överbäst

endastÖvriga i dag näroch järv, jagas ettdvs. lo,rovdjur,stora varg
28 §med stödtillstånd ellerdå särskiltefterochskyddsbehov föreligger av
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jaktförordningen 1987:905. tillståndNär villkoras detta till före-ges
liggande behov. För närvarande måste behovet lagligt stödd samordningav

tveksamt. En ändring härvidlag kan dock komma i framtid.näraanses en

småvilt

Det utredningen redovisatsynsätt inledningsvis i detta avsnitt, dvs.som att
behovet jakten instrument i viltvården varierar, ingetärav som nytt.
Samma grunden försynsätt gällandeutgör jakttider i landet. Jaktens bio-
logiska uppgift nämligen väsentligen olikaär det gäller småvilt ochnär
högvilt. NaturvårdsverketsI beslut den 2 april 1996 Dnr 350-2971-95 Nv
angående förslag till jakttider har verket redovisat sin jaktens effektsyn
på småviltbeståndet. remissvarI till Jordbruksdepartementet har bl.a. Sven-
ska jägareförbundet sig dela vad verket anfört härvidlag. Den s.k.sagt
jakttidsberedningen redovisar grundläggande i sina jakt-synsättsamma
tidsförslag till verket. Naturvårdsverket har i nämnda beslut anförtovan
följande jaktens effekt småviltbeståndet.om

"Resultaten från viltforskningen beståndenhar visat småvilt iatt av
påverkasSverige oftast inte jakt. Dödligheten jakten förav som svarar

oftast väsentligt mindre dödlighet.är Vissa viltanersän annan repro-
duktion dessutom täthetsberoende. Det vill populationenär säga, om
glesar ökar reproduktionen tills tätheten sig den tidigarenärmarut
nivån. Tillgänglig erfarenhet visar också småviltvid jakt efter äratt
jakttrycket i princip självreglerande, så jakttrycket minskarsätt att

bestånd. beståndetmed vikande nått nivå såNär viss blir litetuttageten
många avstår frånhelt enkelt jaga, varvid jakten i det närmasteatt att

förutsättningupphör, under det inte sig upprepad korttids-röratt om
jakt"

efter rovdjur ochtidigare angivits skäl till jaktenDet att storasomsom
rådjur, för denklövvilt dock med vissa undantagän arten,annat senare

såförhållanden angeläget allmäntskulle kunnaunder vissa ettanses vara
således intesamordning med lagligt stöd skulle ske, kanintresse att

småvilt.läggas till grund för motsvarande stöd vid jakt efter

Viltforskningen ingenoch allmänna erfarenheter har visat jakten haratt
eller småviltstammarnasringa betydelse för individantal änytterst annat
under mycket speciella förhållanden. Sådana förhållanden kan exempelvis
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inompopulationeravskumaanledningpå ellerhare öar av annanvara
områden.begränsadestarkt

smånormaltSverige, haroch mellerstarådjuret i södraSmåviltet, inklusive
utföraskaneventuellt skerviltvård ävendenhemområden, varför som

därförföreliggersamordningNågot behovområden.begränsade större av
alltför högtreproduktionstal. Omnormalt högaSmåviltet därtillhar ettinte.

skadanjakt, kommerskyddsjakt ellervid attskulle snartgörasuttag annan
således intesmåviltet föreliggerreproduktionen. Förden högaläkas genom

värdefullför skyddajaktgenomtänkta insatserväl närbehov attavsamma
måste tillgripas.egendom

områdenSmåviltsjaktsamordnadmed över störrefördelenpåtagligaDen
givetviskanhund. Dettadrivandejakt medtillmöjligheterökade varaär

allmäntangelägetkan intejägarintresse,angeläget ettvaraansesett men
intresse.

Sammanfattning

kanvissaområden och förvissasåledes det i arterUtredningen attanser
angelägettillvarataförsamordningstöddlagligt ettbehovfinnas attav

viltvårdsområdenlagenskallsamverkan behövsintresse. Därallmänt om
omfattafortsättningsvisskallviltvården. Samordningen ävenfrämjakunna

viltvårdsområdeviltvårdsområdet. bildandeFörvilt inomallt ett somav
tillvaratarSamordningendock krävasfrivilligt skall ettskerinte att ange-

förutsättningtvångfalletSå får ärintresse.allmäntläget enomanses vara
klövviltvårdbeträffandefastighetermellanfungerande samverkanför av

rovdjuren.eller de stora

småviltet.inverkanringaellerjakten ingenharSom ytterstnämnts ovan
skallföreningviltvårdsintresseallmäntdärför ingetfinns attDet enav

vadegendomutnyttja sinenskildesinskränkningar i den rättkunna attgöra
visserligensmåviltetförslag innebärUtredningenssmåviltjakt. attgäller

enskildesdenförvaltningviltvårdsområdesföreningens attomfattas menav
får påverkas. Dettasmåviltet intevad gälleregendomanvända sinrätt att

utvecklas nedan.
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Med dagensöveradministreras.intresse jakten inteallmäntDet är attett
samordningsbehovetjägarkår huvuddelendärförvälinformerade bör av

också den överlägsetFrivillighetenfrivillighetenskunna lösas väg. är
samverkansformen.fungerandebäst

viltvårdsom-befogenhet/bestämmanderätt börVilken7.6.3 en
viltvårdsområdeinområdesförening ha ett

tvingafastighetsägaremajoritetlagstiftning kannuvarandeGenom aven
ingåjaktvårdsområde, idelsmark tillanslutaminoritet dels attettatten

fastighetsägarnamajoritetkvalificeradjaktvårdsområdesförening. En aven
rådighetfastighetsägarensinskränkastadgarnakan i attt.ex. genom

jaktvårdsområdet. Detinombedrivasskalljaktenbestämma gemensamtatt
jaktvårdsområdetfår inom helajagaovanligt jakträttshavarnadå inteär att

fastig-innebäradärmedkanfastighetsgränserna. Detoberoende attav
får hansjagamed jakträttmåste tåla alla medlemmarhetsägaren att

jaktvårdsområde. Hanmotståndare bildandetillhan varitmark trots att av
markinte hartålaviljasintvingaskan även attmotatt personer som

i föreningen,medlemmarjaktvårdsområdet, helleroch inteingående i är
jaktvårdsområdesföre-så tillåter kanpå Om stadgarnahans mark.jagar

denjaktvårdsområdet omfattande ävenupplåta sådan för helaningen rätt
fastighetsägarejaktvårdsområdet. Vidare kanitvingatsmark envars

mark.på sinupplåta jakträtteni sintåla inskränkningartvingas rätt att egen
införa kravi stadgarnanämligen möjlighetharkvalificerad majoritetEn att

upplåtelse jakträttjaktvårdsområdesförening förtillstånd omavav
föreskrivssådan storlekförfogar markintefastighetsägaren över somav

fastighetsägarenenskildeockså vanligt denstadgar. Detföreningensi är att
Entidigare.kan utnyttjas sätttåla intefår jakträttenatt samma som

ijaktutöv-inskränkningarmeddelanämligenjaktvårdsområdesförening kan
tillåtas inomskalljaktmedelfrågor vilkakan gällaDetningsrätten. somom

omfattningavskjutningensjakttider,hundanvändningen, etc.området,
uppförsfå tåla detviljasinfastighetsägareenskild attSlutligen kan moten

mark.hansviltvårdsanläggningar

jaktvårds-jaktvårdsområdeslagstiftningnuvarandebefogenheterDe enger
långtgående.således mycketbeslutanderättfrågaområdesförening i ärom

befogenheti dagrättssubjekt, harenskilt attdvs.föreningsstämma,En ett
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expropriationsåvälinnebärakanför fastighetsägare,beslutfatta ensom,
fastighetsrättenochGrundlagenBertil Bengtsson,nyttjanderätt seav

sådan beslutande-lagstiftningrådighetsinskränkning. I är103 annansoms.
Deeller kommun.förvaltningsmyndighetförbehållen regering,normalträtt

laglighetsskäl.endastdessutomförening fattar kan överprövasbeslut aven
det bedömsändrastorde kunnabeslut inteinnebär trots attDet varaatt ett

förhållandetfrån viltvårdssynpunkt. Detbetydelselöst attolämpligt eller en
dels kanbeslutfattamöjlighetjaktvårdsområdesförening har att varasom

beslutetändras ärellerupphävasdels inte kaningripande, attmycket trots
tillsällanleder inteviltvårdssynpunkt.frånbetydelselöstellerolämpligt

jägare.ochfastighetsägaremeningsskiljaktigheter hosochirritation

alltså föreningenjaktvårdsområdenförbestämmelserHittillsvarande ger
beslutabestämmelsergällandeförinombefogenheter omattstora ramen

Tveklöstjaktutövning.ochjaktdet gällerinskränkningaroch närändringar
beslutmissbrukatsharmöjlighetdennaexempeldetfinns genomatt

Dettill jakt.möjligheterenskilda jägaresminskningiresulterar avensom
denvarittvångsanslutning, störstasådana beslut,också nästtorde somvara

osämja.tillgrunden

beslutande-endast haviltvårdsområdesföreningskallutredningenEnligt en
allmännadetvadmellanbalansklarföreliggerfrågor där detirätt en

lämpligtellerrimligtvarken attförlorar. Detenskilde äroch den envinner
ochallmännamellanavvägningarskallviltvårdsområdesförening göra en-

utredningenEnligtproportionalitetsprincipen.tillämpadvs.intressen,skilda
iallmänintressetfrågor därendast ibeslutanderättförening haskall en

klartallmänhet över.väger

iviltvårdsberedningenochJakt-uppmärksammasbörsammanhanget attI
deilänsstyrelsen,föreslog1983:21SOUoch jaktVilt attbetänkandesitt

få beslutaskulleviltvården,tillmed hänsynbehövdesuppenbartdet omfall
delsfastighet,jagainskränkningar iförbud eller rätten attdels en

sådantföranläggningtålafastighetsägareförskyldighet attatt enen
betydelse.olägenhetmedförintedetfastighetenändamål utförs avom

eftersomintressantFörslagetbeslutanderätt. ärsådanfick inteLänsstyrelsen
jaktvårdsornrådesföre-denväsentligt liknari alltbeslutanderätten som en

inskränkningarangående117l979/80:l80i dag sening har t.ex. s.prop.
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i jakträtten och 13 § beträffande viltvårdsanläggning. En jaktvårdsom-
rådesförenings befogenheter inom jaktvårdsområdet långt-är t.0.m. mer
gående de befogenheterän länsstyrelsen föreslogs få. För beslut jakt-av en
vårdsområdesförening krävs nämligen inte inskränkningen elleratt an-
läggningen uppenbart behövs med hänsyn till viltvården.

Den föreslagna bestämmanderätten för länsstyrelsen infördes alltså inte i
jaktlagen, bl.a. efter kritik från remissinstanserna. I 1986/87:58prop.

28 anfördess. bl.a. följande.

"Flera remissinstanserna har sig eller ställt sig tveksammaav motsatt
till de föreslagna bestämmelserna. Naturvårdsverket har inga principiella
invändningar bestämmelserna ifrågasättermot de behövs.men om
Andra remissinstanser hänvisar till fungerande viltvårdsinsatseratt
förutsätter frivillig medverkan och till det jakten med drivandeäratt
hund i vissa fall kan behöva stävjas, vilket kan ske med stödsom av

bestämmelse i den föreslagna lagen. Med hänvisning till vadannan
remissinstanserna har anfört avstår ifrånjag någraatt ta motsvaran-upp
de bestämmelser i det lagförslag jag lägger fram."

Naturvårdsverket anförde bl.a. följande i sitt remissvar a. 199.prop. s.

"De befogenheter länsstyrelsen erhålla denna be-som avses genom
stämmelse långtgående.är De nödvändiggör mycket grannlaga be-
dömningar kräver sakkunskap i jaktliga och faunistiska frågor.storsom
Det kan därför, bl.a. med hänsyn till länsstyrelserna ofta inte haratt
sådan sakkunskap, ifrågasättas, det inte i stället bör ankommaom
regeringen med för denna fattarätt de aktuella besluten. Föratt en
sådan ordning talar också beslut denna karaktär böratt av vara
enhetliga, oberoende i landet marken belägen."ärav var

Svenska jägareförbundet anförde i sitt remissvar bl.a. följande a. prop.
202.s.

"---Båda frågorna enligt Svenskaär jägareförbundets uppfattning
kontroversiella. Vad möjligheten för länsstyrelsen meddelaavser att
förbud eller inskränkningar i jaga fastigheträtten torde detatt en
faktiska förhållandet det endast i utomordentligt sällsynta fallattvara
kan bedrivas så omfattande jaktutövning på mindre fastigheten atten
grannmarkernas viltbestånd blir lidande. förekommerDet emellertid att
fastigheter olika slag, och motsvarande uteslutssponstugetomterav ur
jaktvårdsområden eller icke medtages vid bildande jaktvårdsom-av
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iföreligger,särskilda skälsåvida intefastigheter torde,råden. Dessa
jägareförbundetsSvenskaEnligtstorlek.understiga 2 haallmänhet

in-förbud ellerbeslutalänsstyrelsensuppfattning bör rätt att om
inomsådana fastigheteromfattaendastjagaskränkningar i rätten att

fungerandejaktvårdsområden och andra störreför etableradegränserna
jaktliga enheter."

börgoda villkorjaktmöjligheterjaktvårdsområdena skall skapaFör att
lokalt in-förbasochutvecklasdirektiven, utgöraområdena, enligt etten

jaktvårdsområdesförening hararbetsfonner. Endemokratiskaunderflytande
väsentligamedföralångtgående och kanbeslutanderätti dag är somsomen

Be-jakträtten.utnyttjamöjlighetjakträttshavaresiinskränkningar atten
i jakt-sakkunskapkräverbedömningarsällaninnebär intesluten storsom

nuvarandemeddessutomviltvårdsområdesförening börfaunafrågor. Enoch
mellanavvägningarproportionalitetsprincipen och göratillhänsynregler ta
beslut.anledningienskilde förlorardenoch ettvinnerdet allmännavad av

skallföreningavvägningar görasvåradebakgrundMot mansomenav -
klarakompetensharlänsstyrelsernaifrågasatt attsammanhangandrai om

förbeslutanderättnuvarandeomfattningi vilkenmåste övervägas enav -
viltvårdssynpunkt ochfrånbehövliguppenbartjaktvårdsområdesförening är

skallviltvårdsområdesföreningFörintresse.allmäntdärmed attett en
detsamverkanfriktionsfri ärtillförutsättningarnade bästa avkunna enges

inskränkningarsådanafår beslutfattaendastföreningenviktstörsta omatt
viltvårdssynpunkt.frånoch befogadenödvändigaärsom

viltvårds-befogenheterpå vilkautredningen sinföljandedetI ensynger
områdesförening bör ha.

Områdesjakt

viltvårdsområdetijagaharallahär rättområdesjakt attMed att somavses
jakt.bedrivenenskiltvidområdet, såledeshela ävendenhar överrätten

dendärför jakten ärbl.a.särställningintar älgen atttidigareSom nämnts en
älgjaktenviktigtdärförfaktorn. Detantalsreglerande är attavgörandehelt

jaktendettaskerBästeffektivtansvarsfullt och sätt.genomförs omett
intresseangelägetsåledesdetområden. Här ärbedrivas ettkan störreöver

samordnas.jaktenatt
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Även det gäller kron-när och dovhjort har jakten utomordentlig storen
betydelse antalsreglerande faktor, varför samordning jaktensom en av
också för dessa kan angeläget intresse. I synnerhetarter gäller dettaettvara
i de delar landet där jakten sker efter licens.av

Beträffande övrigt vilt finns inte skäl tillåta tvångsreglergenerelltatt om
områdesjakt. Under rubriken gemensamhetsjakt berör dock utredningen
vissa ytterligare möjligheter till områdesjakt.

För den intresserad jaktär med drivande hund och inte själv harsom av
tillräckligt mark för den formen jakt, områdesjakt in-stor är stortav av

kanDen helt enkelt bli avgörande för möjlighetentresse. dennautövaatt
jaktforrn. Samma förhållandet förär de framför allt norrländska jägare som

skogsfågeljagar mårdoch med trädskällare. Utredningen dock inteanser
dessa, oftast enskilda, intressen rådighetsinskränkningarkan motiveraatt

i form områdesjakt.av

viltvårdsområdeOm skulle intresserat upplåta jaktett att utom-vara av
stående ornrådesjakten mycketär betydelse. Jägare inte kännerstorav som

sedan tidigare naturligtvisterrängen betjäntaär välarronderatett stortav
jaktområde mängd hänsyn till. Beklagligtvisgränser detutan äratt taen

sällan sådan upplåtelse sker. Utredningen detta intresseytterst attsom anser
inte kan motivera områdesjakt.ensamt

Vad talar alltför områdesjaktgenerell möjlighet tillemot ärsom atten
sådan jakt kräver organisation för fungera acceptabelt sätt.att ett
Områdesjakt kräver därför följdregleringar ytterligare inskränkersom en
fastighetsägares eller jakträttshavares bestämmanderätt.

Största nackdelen områdesjaktmed torde dock den fastighetsägareattvara
ingåinte vill områdeti måste tålasin vilja andra jagarmot attsom

fastigheten. Med nuvarande regler kan visserligen under vissaman
förhållandenspeciella avlysa jakt på någons mark, då får inteägarenmen

själv jaga där. Sådana förhållanden torde inte främja jaktlig samverkan.en
Genom sin ringa inverkan på småviltjaktkannumerärstammarnas som
sådan inte främja viltvården. Områdesjaktsägas kan denna bakgrundmot
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skall kunnainskränkningarsådant intresse görasallmäntinte ha attanses
småvilt.beträffandejaktutövningsrätti den enskildes

medbefogatkanutredningen detSammanfattningsvis att varaanser
ochkron-främst älg,gemensamhetsjakt efter ävenområdesjakt vid men
därfastigheterendastområdesjakt förekommafårövrigtdovhjort. I

områdesjaktområdesjakt. Vad gällersigintefastighetsägaren motsatt
omfattarsådan intejaktdetutformassmåvilt reglerna sättetbör att

fastig-samägdasådan jakt. Försiguttryckligen motsätterfastigheter som
deltaintemåstesamtliga delägare överensdetinnebär attheter att omvara

skall undantas.fastighetensmåvilt förområdesjaktbeslutadi att

Gemensamhetsjakt

fårinteområdesjaktsammanhangi dettagemensamhetsjaktMed somavses
jakträttshavare.övrigamedtillsammansenskilt endastbedrivas utan

andraoch i vissadovhjortsjakten,ochkronhjorts-älg-,effektiviseraFör att
begränsninggällerdetintressen närtillvaratasammanhang gemensamma

få beslutaviltvårdsområdesföreningenbörviltskador, gemensam-omav
vilt, intenämndadetdock, änSådant börbeslut närhetsjakt. annatavser

tillfällenbestämda närvissajakttidenför helagenerelltgälla utan avse
berörda jägarebörövrigtIangelägen.bedömsgemensamhetsjakten ges

smygjaktbedrivaexempelvis kunnahandlingsfrihet ochmöjligastörsta
jaga. Detharområdet dedär rättdelden attvildsvin inomellerhjort av

kommitgrundpå frivilligsådan mark därpåellermarkkan manegenvara
jaga gemensamt.överens attom

aktmedelJ

jaktlagstiftninggällandetillåtna enligti dagjaktmedel är genomDe som
respek-tillför jaktlämpligabefunnaomfattandeerfarenhet och tester,

tillanledningdärför ingenfinnsvillkor. Detknutnaoch redskaptive vapen
viltvårdsområdesföreningar.enskildainominskränkningarytterligare
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Hundanvändning

Även hundanvändningen väl reglerad iär gällande lagstiftning. Visserligen
förekommer i dag hel del osämja kring hundanvändningen, denen rörmen
främst områdesjakt på småvilt, här förutsätts skall kunna samordnassom
tvångsvis. fastighetsägareEn inte vill delta områdesjakti småviltsom
kan undanta sin fastighet. Om behov inskränkningar ändå skulle uppståav
kan länsstyrelsen ingripa med stöd 19 § jaktförordningen.av

J akttider

Jakttiderna har beretts i flera instanser innan regeringen fattar sitt beslut.
finnsDet därför normalt ingen anledning föreslå inskränkningar skallatt att

kunna ske inom enskilda viltvårdsområden. Om det behövs klimatiskaav
förhållanden kan länsstyrelsen i detta fall ingripa dåäven och med stöd av
2 jaktförordningen.§

En form inskränkning jakttiderna kan bara tillåta jaktannan av attav vara
Ävenvissa dagar. detta småviltrör och har tillkommit därförnärmastmest

vissa grund pensionering, arbetslöshetatt eller andra skälpersoner av av
får tid för jakt andra. Det finnsän emellertid inget allmänt intressemer att
begränsa möjligheterna till jakt inom etablerade viltvårdsområden utöver
vad gäller utanför.som

Avskjutningens omfattning

viltvårdsområdesföreningEn måste ha möjlighet fatta majoritetsbeslutatt
kan innebära inskränkningar i fastighetsägares eller jakträttshavaressom en

jaktutövningsrätt det gäller avskjutningensnär omfattning. Många dessaav
viltvårdsområden fåkan älgskötselområde dåoch skall självastatus som
besluta lämplig nivå avskjutningen. Likaså kan det vid licensjaktom
efter älg vid jaktens början visa sig antalet tilldelade älgar för högtäratt
i förhållande till vad finns jaga området. Det fel inteattsom attvore
kunna beslut mindre avskjutning vad licensen medger.ta ett änom en

Det sagda gäller främst älg, ocksåskulle kunna gälla kron- ochnu men
dovhjort. Som tidigare framhållits kan dessa hjortarter förorsaka omfattande
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föroch jaktflockdjurBådaoch gröda. är attskogskadegörelse arterna
drabbadeförgenomföradärför lättbordeskadegörelse attbegränsa vara

ganskakronhjortarflock översigEmellertid storafastighetsägare. rör en
värdefulljakten kanregleringochsamordningvarförområden, varaaven

förhållandetnivå. Sammaönskad ärhålla populationendet gällernär att
underlokaltrogenvisserligendovhjort. Den ärdet gällernär mersenare

skade-grödavid förseptember,augusti ochåret idelenstörre enmen,av
vandringar.vidsträcktahandjurensigkänslig tid, utger

såsomavskjutningsföreskrifterocksåbörsammanhang nämnasdettaI
torde detliknande. Härochkalvandelvisstaggbegränsning,koförbud, vara

läns-föreskriftersådanafår beslutaföreningenslämpligt somomatt organ
andrarekommenderar,samrådsgrupp atteller lokalstyrelsen egnamen
området. Iinomrekommendationerfår formenendastförslag avges

utfärdade reglerjaktledarendockskallgemensamhetsjaktmedsamband av
eventuellt behovemellertidjakttidallmänunderVid jakt är ettföljas. av

viltvårdsområdet inteinomavskjutningsreglerså sällsyntinskränkningar att
förekomma.skall

inområdjursstammenvårdenutredningenframgår attSom avovan anser
Härintresse.allmäntangelägetkanområden i Sverigevissa ettvaraanses

derassådantvårdas sättrådjursstammarna attviktigt ettdetär att
uppenbartdetdärför,områden bördessaIinteexistens äventyras. om
viltvårds-område,inområdjursstammenbevarandetför ettbehövs enav
frågaiinskränkningarmeddelafå möjlighetområdesförening omatt

omfattning.avskjutningens

skefår endastinriktningochomfattningavskjutningensregleringAll av
ingripandesåfårintesådant beslut attbeaktandemed att ett varaav

fastighetberörd delförsvåras inommarkanvändning avsevärtpågående av
området.inom

Viltvårdsanläggningar

tålaskyldigfastighetsägare attlagstiftning attnuvarande ärEnligt en
det intemarkhansutförsviltvårdenförbehövsanläggningar omsom

motiven,enligtregler har,Nuvarande gettbetydelse.olägenhetmedför av
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föreningen möjlighet besluta exempelvis utfodringsanordningaratt ochom
åtgärder för älgpass. Enligt utredningen har åtgärderdessa ingen eller ringa
betydelse för viltvården. finnsDet därför inget allmänt intresse attav
tvångsvis kunna besluta sådana åtgärder. En förening bör rimligenom utan
svårigheter hitta fastighetsägare tillåter utfodringsanordningar ochsom
åtgärder för älgpass sin fastighet tvång skall behöva tillgripas.utan att

När motsvarande bestämmanderätt förslag för länsstyrelsens delvar
ifrågasattes behovet sådan bestämmelse SOU 1983:21 347av en s.
jämfört med 1986/87:58 bl.a. 28. Utredningen be-attprop. s. anser samma
dömning kan frågai behovet sådangöras bestämmelse inom ettom av
viltvårdsområde. Skulle bestämmelsen finnas kvar skulle dessutom en
ersättningsbestämmelse få införas i lagen jfr Bertil Bengtsson, Grundlagen
och fastighetsrätten 103. Utredningen föreslår därför bestämmelsenatts.

det möjligt utföra viltvårdsanläggningargör fastighetattsom moten en
fastighetsägares vilja Detta behandlas iutmönstras. avsnitt 7.7.4.även

Sammanfattning

Med beaktande vad anförts tidigare jaktens betydelse förav som om
småviltets population finner utredningen inskränkningar i den enskildesatt

småviltjaga inte skall kunnarätt fastighetsägaregörasatt motsätterom en
sådana åtgärder.sig Utredningen dock inskränkningar ochattanser annan

reglering i jaktutövningsrätten kan befogad vid jakt efter främst älgvara
också i vissa fall kron- och dovhjort. Beträffande övrigt vilt bör intemen

rådighetsinskränkningargenerella få viltvårdsområdesföre-beslutas av en
områdesjakt,ning. De inskränkningar kan befogade beslutärsom vara om

gemensamhetsjakt och avskjutningens omfattning redovisatssätt som

ovan.

viltvårds-Om det uppenbart behövs för begränsning viltskador inom ettav
område får områdesjaktvid tillfällen förekomma ochenstaka gemensam-

ochhetsjakt beträffande älg, kron-,rovdjur och klövvilt änstora annat
dovhjort. rådjursstammen inomOm det behövs för bevarandet ettav
område får föreningen fråga avskjut-meddela inskränkningar iäven om
ningens omfattning. Det gäller främst områden Värmland, Dalarnanorr om
och Gästrikland.
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myndighetregeringen ellerföreslår utredningennedanredovisasSom att
frågorföreskrifter ifår meddelabestämmer närmareregeringen om om-

gemensamhetsjakt.ochrådesjakt

framgårstadgar,rubrikenunderföreslagen lagtext, attnuvarande ochAv
framgå vilkabl.a.skallviltvårdsornrådesföreningförstadgarnadet enav

Härmedverksamhet.för föreningensskall gällariktlinjer i övrigt avsessom
jakträttsupplåtelserskeskallkontrollför vilkenreglerbl.a. m.m.avsom

formi vilkenochbestämmelserjagandes kompetens,deoch sam-omav
får del i utbytetinte jagarmedlemmarförskall sörjamanslutningen att som

beslutanderättdelegeringsjälvfallet ingeninnebärBestämmelsenjakt. avav
ingreppinnebärreglermån sådanadenviltvârdsomrâdesförening. Itill en
utnyttjamöjlighetelleregendom attbestämmanderättenskildsi över

föreskrifter. Före-stödsådana ingreppdärförförutsätteregendom av
medmyndighetellerregeringenfallförekommandeutfärdas iskrifterna av

motiverademåsteSådana ingreppbemyndigande.nyssnämndastöd varaav
finnasdet kantänkbartdärmedviltvårdsskäl. Deteller attsäkerhets- ärav

råd,med allmänna närmarekompletteradeföreskrifter, eventuelltiskäl att
områdes- ochanledningitvistefrâgor uppkommakan attreglera avsom

tillåten.gemensamhetsjakt är

ochområdesjaktanledningiFöljdinskränkningar7.6.4 av

gemensamhetsjakt

Inledning

fått jaga,jakträttshavamavanligtvaritgällande lagstiftning har detI attnu
hela jakt-inomjakträttshavare,övrigamedenskilt eller endast tillsammans

medOrnrådesbildningvårdsområdet fastighetsgränsema.oberoende av
följdlag-behovmedförtharområdesjakt och gemensamhetsjakt ett av

stiftning.

för jaktjaktvårdsområdethelautnyttjaför fastighetsägareRätten atten
värde.jaktligtfår högreområdetingår ifastigheterinnebär ettatt som

områdesjaktmed änockså högreblirpå fastighetför jakträttenPriset en
jaktvårdsområde,upplåts inom oavsettområdesjakt. Jakträtt ettutan som

försäljasdärförkansmå fastigheter, ettellerfrågadet är storaomom
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omotiverat högt pris i förhållande till just den fastighetens jaktliga värde.
aktvårdsornrådesbildningenJ bidrar detta till osund prisutvecklinsätt en

såvida det inte finns följdreglering hindrar det.en som

Vid områdesjakt har fastighetsägaren fastighetens storlek tillgångoavsett
till hela området för jakt. Finns ingen följdreglering jakträtten densammaär

litenäger eller fastighet.oavsett storman en

De nackdelar områdesjakten för med sig härvidlag har inneburitsom att
särskilda regler införts i lagen jaktvårdsområden. befaradesDet näm-om
ligen beskrivna problem kunde leda till antal upplåtelseratt ochett stortnu

viltbeståndet därmed kunde komma för jakttryckatt inteutsättasatt ett som
förutsatt vid områdets bildande och inte förenligt med godvar som var en

Bestämmelsernaviltvård. i lagen har inneburit fastighetsägarnas rättatt att
avtala jakträttsupplåtelser påverkats. Jaktvårdsområdesföreningen harom
nämligen i dag tillståndrätt till upplåtelsevägra eller överlåtelseatt en -

upplåtelsen inte omfattar areal viss storlek.om en av-

Samtidigt nämnda bestämmelser infördes i lagen jaktvårds-som ovan om
områden ñck jaktvårdsornrådesförening möjlighet upplåta till jakträttatten

skall bedrivas inom jaktvårdsområdet. förutsättningEn förgemensamtsom
sådan upplåtelse finnsdet bestämmelserär upplåtelse i stadgarna.att om
Det innebär jaktvårdsornrådesförening i upplåtadag har jaktatt rätten att

kvalificerad majoritet fastighetsägarna har givit föreningen denom en av
möjligheten. sådanEn majoritet krävs nämligen för bestämma stad-att

innehåll både vid bildandet jaktvårdsområden och vidgarnas av nya
ändring stadgarna beståendei områden. Motivet för jaktvårdsom-av en
rådesförenings upplåta jakträtträtt främst för det fall jaktmöjlig-äratt att
heterna inom området inte utnyttjas i full utsträckning det angelägetär att
jakttillfällena erbjuds jägare saknar jaktmark. sådanEn möjlighetsom ger
också föreningen möjlighet ekonomiskt till de jaktmöjligheteratt ta vara

inte utnyttjas medlemmarna själva.som av

En ytterligare konsekvens områdesjakten inom jaktvårdsområdendagensav
med jakträttsbevis.är områdenInom där jakträttshavarnasystemet utnyttjar

området för jakt hänsyn till fastighetsgränserna har fördelningenutan av
jaktutövningsrätten skett med arealinnehavet fördelningsgrund. Mansom
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lämpligt och ända-sådant med jakträttsbevis,har äransett att ett system,
området har ställts kravfå inommålsenligt. Som villkor för jagaatt

erhållaviss areal försådant föreskrivainnehav bevis. Genom attett attav
hansfått det antal bevisvarje fastighetsägarejakträttsbevis harett som
hafthar emellertidfastighetsägareberättigar honom till. Varjemarkinnehav

Något uttryckligt20.1979/80:180minst jakträttsbevistill prop.rätt ett s.
fårdetsådant får förekomma ochförstöd i lagtexten attatt ett system

finns dock inte.inskränkningar i jakträttenmedföra

tillämpningNågra nuvarandenackdelar medfördelar och

medvad gälleri fallnuvarande reglering,Fördelen med systemetvart
jaktområdet ochhelatill utnyttjandemöjlighetenjakträttsbevis, är att av l

lHärigenom kanmarkinnehavet.står tillsådan proportionupplåtelse rättav i
ocksåområde. medförDetinompåstås skapar rättvisaregleringen ettatt

fastighetsägaresandraoskälig vinstinte kanfastighetsägare göraatt en
bekostnad.

iinskränkningdrabbassmå fastigheter, rättentillFör attägare avsom
huvudstarktmöjlighetenemellertid överupplåta jakträtt, begränsassin att

upplåtelse. Dessajakträttfå ekonomiskt utbyte sinetttaget genomav
sinupplåta enbartjakträttenmöjlighetfastighetsägare har ingen att

fastighetentillstånd eftersominget ärsådant fall nämligenfastighet. I ges
fastig-andrasåledes beroendesådan fastighetsägareför liten. En är attav

innebärSystemetupplåta tillvill jakträttenhetsägare attsamma person.
påståskanupplåta sin jakträtt. Detfår svårigheterfastighetsägaren attstora

fler jakt-på bekostnadprisutvecklingosundmotverkarsystemet avatt en
tillfällen.

Åtminstone små marker utanförvanligt mycketSverige deti södra är att
gäller främstpriser. Dettaupplåts mycket högajaktvårdsområden till

visserligen inteSituationenvilttillgång.medmarker ärtätortsnära stor
alltför högtofta leder tillviltvårdssynpunkt, eftersom denfrånönskvärd ett

produktionsan-intentionergår ihop med jaktlagensjakttryck, inte omsom
små kanfastighetermedfastighetsägarevisar emellertidpassad jakt. Det att

jaktvårdsområde.itvingas medde i daghårt ekonomisktdrabbas ettom
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De inskränkningar möjliga inom jaktvårdsområdeär kan i dessaettsom
fall leda till väsentligt inkomstbortfall för fastighetsägare.ett en

Ägare till fastigheter intestörre drabbas motsvarande inskränkningsom av
har kvar upplåta sinrätten jakträtt och därmed möjlighet fåatt att ett
ekonomiskt utbyte den. Dessa fastighetsägare har därmed också möjlig-av
het utnyttja det högre jaktliga värde deras fastighetatt fårsom genom
områdesjakten. Systemet kan, beträffande dessa fastigheter, inte sägas
motverka skapa osund utveckling. Vidare ifrågasättaskanutan snarare en

det rättvist dessa fastigheter,är fårinte alla, möjlighetattom attmen
ekonomiskt till de möjligheter områdesjaktenta vara som ger.

Reglerna motverkar i tillgångendag jakttillfällen och nybildningen av
jaktvårdsområden. Inom dagens jaktvårdsområden orsakar reglerna ofta gräl
och slitningar.

Utredningens överväganden och förslag

Ändringarna i 2 kap. 18 § regeringsformen har, tidigare, med-nämntssom
fört förstärkt egendomsskydd vissa rådighetsinskränk-ett mot typer av

Ändringarnaningar. innebär bl.a. medborgare inte kan tålatvingasatt en
rådighetsinskränkningar det krävs för tillgodosenär angelägnautom att
allmänna intressen. sådanaOm intressen för handen och inskränkning-är

visst kvalificerat slag har denär enskilde till ersättning.rättarna av

rådighetsinskränkningarNär det gäller i den enskildes möjlighet frittatt
upplåta sin jakträtt har i doktrinen ifrågasätts sådan inskränkningom en
omfattas grundlagsskyddet Bertil Bengtsson, Grundlagen och fastig-av
hetsrätten 25. I den ändrade grundlagsregeln talas nämligen endasts. om
inskränkningar markanvändningen. ifrågasättsDet har t.ex.av om en
vägrad upplåtelse jakträtt -till skillnad ingrepp i jaktutövnings-mot ettav

kan sådanräknasrätten inskränkning.som en-

Utredningen rådighetsinskränkningaktuell omfattasoavsettanser, om nu
skyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen eller intentionerna i stad-attav

gandet och därmed kraven för fådet allmänna skall ingrepp igöraatt
enskilds äganderätt och förfoganderätt bör de i aktuellt fall.vara samma nu
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egendomutnyttjaenskildesi denmåste inskränkningar rättFramför allt att
mellan vadproportionalitetföreliggerdetsådant allmänt intresse attavvara

inskränkningen.grundförlorarden enskildevinner ochdet allmänna av

ornrådesjakten skulleutnyttjafrittför fastighetsägaremöjlighetEn atten
viltvården.för Utantillproblem och inteavsevärdaleda till engagnvara

antalet fastighet, kunnajägare,reglering skulle representerar varaensom
fastighet kunnalitenmycketLikaså skulleområdesjakt.vidobegränsat en

skulle kunnateoretisktjaktlag,fastigheten tillupplåta jakträtten ett som
områdes-tillgång tillfåockså skullevilkaantalbestå stortett personer,av

få all-ochosämjasjälvfallet skapaavreglering skullesådanjakten. En
framdeles.viltvårdsområdenbildaför möjlighetenkonsekvenservarliga att i

jakträttsbe-medtillämpadesedan längedetUtredningen systemetattanser
frånrimligtändamålsenligt. ärDet ärlämpligt ochvis systemettär som

arealinnehavetmedjaktutövningsrättenFördelningenviltvårdssynpunkt. av
fastighet harvarjerättvist. Genomfördelningsgrund dessutomär attsom

frånfastighetsägareheller ingenjakträttsbevisminst utestängstillrätt ett
jakt

inomjagaförvillkorovanligt det ettvaritinte attharDet att som
således haftharjakträttsbevis. Maninnehavområde ställts krav ettav

Enligtjakträttsbevis.innehaft ut-endasttillstånd jaga ettatt manom
Istöd i lagen.tillämpning harsådantveksamtdetredningen är om en

någonföreningför vägrabefogenhet attinnebär detpraktiken attenen
måsteutredningenEnligtjakträttsbevis.harmark han intesinjaga om
sådanföreslår därförUtredningeni lag.ha stöd attmöjlighetdenna en

införs.bestämmelse

tillämpningenråd förallmännadetaljföreskrifter ochutfärdasbörDet av
bestämmelsernaviktigtjakträttsbevis. Detmed är att om-omsystemet

så skapasdetenhetligt sättjakträttsbevis tillämpasoch attrådesjakt ett
friajaktvårdsområdesföreningensdag detinstitutet. Iförtroende för ärett

finnsdetväldettafall fungerarråder. allra flesta ettdeIskön mensom
medeftersomallvarligtsjälvfalletmissbruk. Det systemetför ärutrymme

Enligtäganderätt.enskildsiingreppregelmässigt innebär ut-jakträttsbevis
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redningen bör Naturvårdsverket få i uppdrag utarbeta detaljföreskrifteratt
och allmänna råd.

Utredningen det alltjämt bör finnas möjlighet för vilt-attanser en en
vårdsområdesförening upplåta jakträtt. förutsättningEn skall därvidatt

precis i dag, det finns bestämmelser sådan upplåtelse iattvara, som om
stadgarna. När det gäller ornrådesjakt älg, kronhjort och dovhjort skall
reglerna oförändrade.vara

viltvårdsområdesföreningEn skall ha besluta upplåtelserätt att om av
ornrådesjakt beträffande småvilt. småvilt områdesjaktenäven För gäller att

omfattarinte fastigheter fastighetsägarendär sådansig jakt.motsätter

När det slutligen gäller den möjlighet finns inskränkai dag vissaattsom
fastighetsägares förfoga fårjakträtten, dvs. föreningenrätt över vägraatt att
tillstånd upplåtelsetill eller överlåtelse jakträtt, utredningen denattav anser

utgå.skall Skälen följande.är

Otvetydigt innebär smånuvarande regel markägare inte själva villatt som
utnyttja upplåtasin mark kan hindras mark för jakt andra. Utred-att
ningen skall enligt sina direktiv lämna förslag till flerhur särskiltpersoner,
de saknar mark, kan möjlighet jaga. Vidare skallatt ut-som egen ges

förslag hurredningen lämna markägare utnyttjar sinsjälva inteom som
mark utsträckning i dag skall föri kunna förmås upplåta markänstörre att
jakt utvecklasandra. Detta ytterligare i jakttillfällen.avsnitt Fler

fastig-Utredningen dessutom bestämmelsen vissamissgynnarattanser
förhållandehetsägare i till till-andra. Ett jakträttsbevismed ärsystem

medräckligt för skapa nödvändig rättvisa. jakträttsbevis ökarAntaletatt
påstorleken fastigheten efteroch fördelar på så jaktutövningsrättensätt

arealinnehav.

Vidare utredningen så kanmed jakträttsbevis väl braatt ett systemanser
reglera jakttrycket viltvårdsområdet.inom sådantMed kanett system man
reglera det totala områdetantalet jakträttsbevis inom varieraattgenom
arealgränsen. till fastighet upplåtaEn liten kan visserligen sinägare en

till jaktlag, alltsåjakträtt flertal eftersom jaktlagetett ett personer, men
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delta ijaktlagetfår jakträttsbevis kan endastendast ett person uren
till-med jakträttsbevisområdesjakten. Utredningen ärsystemetattanser

viltvårdsområdetjakttryck inomför ärräckligt ettatt garantera som
viltvård.förenligt med god

Älgjakten på licens länssty-kronhjortsjakten skeri vissa falloch även av
inomsådant jakttrycketEnligt utredningenrelsen. attsysterngaranterar ett

viltvård.viltvårdsområde med godförenligtärett

därmedosämja. Denutredningen regeln skaparSlutligen göratt meranser
möj-nämligen i dagviltvårdsområdesinstitutet. finnsför Detskada än nytta

jaktvårdsområdesförening fastighetsägareför neka rättenlighet attatt enen
upplåta jakträtt tillupplåta samtidigt föreningen kansin jakträtt annansom

så får ske.inte Denutomstående. i nuvarande regelverkInget garanterar att
sådan reglering. Utred-svårt bakomdrabbas har inse motivetatt ensom

påverkas bildandetbehållsningen den regelnbedömningengör att avom
därförinnebärviltvårdsområden Enligt utredningennegativt sätt.ett

flerviltvårdsornrådesbildningen,borttagandet regeln främjande attettav av
självaintemarkägarekan möjlighet jaga ochatt att sompersoner ges

upplåta andra.utnyttjar sin mark sin mark för jaktkan

ibestämmanderätt7.6.5 Viltvårdsområdesföreningarnas
förhållande till regerings-frågor viltvård ijakt ochom

formen

möjlighetjaktvårdsområdesförening haEnligt nuvarande regler attanses en
för fastighetsägarebesluta viltvård bindanderegler jakt och ärom om som

gälla regleroch jakträttshavare jaktvårdsområdet. kaninom Det t.ex.som
får jagaendastfår antal vilt,endast skjuta visstsäger attatt ett manman

harintevissa på markdagar i får sinveckan, inte jagaatt manomman
får ellerjakträttsbevis förekommatillstånd, med hund intejakt attatt man

tillhänförainte får sådana reglerjaga med fällor. Frågan ärär attom
överlåtelsefråga eftersomviktigeller förvaltningsbeslut. Det ärnormer en

frågaiinte kan kommanonngivningsmakt rättssubjekttill enskildaav
enligt regeringsfonnen.
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Med normgivningsmakt i regeringsformen beslutarätten attmenas om
rättsregler olika slag. Det utmärkande för rättsreglerna deär ärattav gene-
rella föreskrifter bindande för myndigheter och enskilda.är Kravetsom
generell tillämpbarhet uppfyllt föreskrifterna situationerär ettom avser av
visst slag eller vissa handlingsregler. Detsamma gäller före-typer av om
skrifter riktar sig till eller berör i allmänna bestämdsättannat tenneren
krets Om bindande föreskrift generellt utfonnad, denär ärav personer. en

rättsregel såledesoch underkastad bestämmelserna iatt anse som en
regeringsfonnen normgivningsmakten, föreskriften haräven ut-om om
formats någotmed tanke aktuellt enstaka fall. Om däremot be-en
stämmelse bara visst konkret fall, inte ikan den meddelasettanges avse
form normgivning enligt regeringsfonnen följer bestämmelsernautanav om

Statsrådsberedningen,förvaltningsbeslut Regeringsfomtens regler om
normgivningsmakt, 5.s.

Normgivningsmakten fördelas i regeringsfonnen mellan riksdagen och
överlåtaregeringen. viss utsträckning för riksdagenI det möjligt delsär att

sin normgivningskompetens till i första hand regeringen, dels för regering-

delegera sin normgivningskompetens till förvaltningsmyndigheter ochatten
kommuner. Enligt regeringsformen möjligt delegeradet däremot inteär att
normgivningsmakt till enskilda aktiebolag, föreningarrättssubjekt, t.ex.

stiftelsereller a. 7.a. s.

Normgivningsmakten års regeringsforrn ff.I boken enligt 1974 s. 30 av
Håkan jaktvårdsområden.Strömberg diskuteras bl.a. Han konstaterar att
inom dessa samfälligheter tillkommer eller mindre generella reglermer

förefaller från enskilda rättssubjektsvad ensidiga diktatgenom som vara
frågansida. boken grund-I uppkommer detta är att som enom anse

subjekt.lagsstridig delegation nonngivningsmakt till enskildaav

Översyn 1996: 168 262 ff.betänkandet PBL och va-lagen SOUI varav s.
föremålfrågan förgrundlagsstridig delegation normgivningsmaktom av

Utredningen kommer fram tillövervägande Plan- och byggutredningen.av
för allmänva-lagens bestämmelser, huvudmanatt va-som ger en en

föranläggning utforma meddela allmänna bestämmelserochrätt att taxa att
regeringsforrnen. Utred-anläggningens brukande, inte förenliga medär

måste nomtkaraktär eftersom deningen uttalar besluten äratt avvara av
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allmän kretsgenerell karaktär, bindande för enskilda och riktar sig till en

personer.av

Även karaktär ochviltvårdsområdesförenings beslut generellär aven
innebärbetraktabindande för enskilda. Om dessa beslut är att normersom

regeringsfonnen. lösningförenlig med Ennuvarande ordning intedet äratt
efter förslaglänsstyrelsen,för skulleinom gällande system attvararamen

frågor.viltvårdsområdesföreningen, fattar beslut i dessafrån

gäller ireglerlagstiftningsarbeten hartidigareI ettansett att somman
bestämd ochområde rättsverkningar föroch har avgrän-begränsat ensom

förallmängiltigainte tillräckligtdetaljplaner,sad personkrets, är attt.ex.
1975/76:112meningi regeringsformens prop.jämföras medkunna nonner

1986/87:lBoU209-215och bil.ff., 1985/86:l 87-9362 samts.s.prop.s.
ibeslut gällerviltvårdsområdesföreningsoch 453-460. En17-39 etts.

personkrets,bestämdförområde och har rättsverkningarbegränsat en
området. vissa fall kanIinomfastighetsägare och jakträttshavarenämligen

område beröraviltvårdsområde relativt stortutgöra ettsamtett stortett
förarbetsuttalandennämnda görUtredningen dockantal attanserpersoner.

fattabefogenhetviltvårdsområdesföreningsbetraktadet möjligt attatt en
fall.enskiltiviltvårdsområde förvaltningsbeslutinombeslut ettett som

ijaktvårdsområdesförening harbeslutanderättmöjlighet tillDen som en
regeringsformen.kap.därmed inte strida 8dag skulle mot

delegeringframgår allmännadenUtredningen vill poängtera, attovan,som
integälla i dagviltvårdfrågor jakt ochibeslutanderätt som ansesomav

viltvårdsområdes-förslag. Entillåten framtiden med utredningensiblir
framgårvadbeslutanderättinte vidarefår i fortsättningen änförening som

följdförfattningar.eller lagenslagtextenav

jaktvårdsområden medföreslå ändring i lagenvill dockUtredningen omen
bestämmelsendet tveksamt ärutredningenhänvisning till att omanser

jaktvårdsområden finnsförsta stycket lagengrundlagsenlig. I 32 § enom
lydelse.har följandestraffbestämmelse som

jaktvårdsområde deinomhar jagaden"Bryter moträtt ettattsom
jaktengäller förbeslutjaktstämmansstadgarna ellerenligtregler som
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områdetinom döms till böter, inte gärningen belagd med straffärom
i lag eller författning."annan

Enligt detta stadgande har enskilt rättssubjekt givits vilkarättett att ange
gärningstyper skall beläggas med straff. Om föreningsstämmat.ex.som en
bestämmer ingen får rådjurjaga eller vilt exempelvis onsdagaratt annat

det regel gäller förjakten. Denär bryter denna regel kanmoten som som
alltså domstol dömas till böter enligt lagstiftning.nuvarande Genomav

alltsålagen har lämnat till jaktvårdsområdesföreningenöver attman
bestämma vad gällande jaktlagstiftning, skall straffbart iutöversom, vara
fråga jakt inom visst område.ettom

I 8 kap. 3 § regeringsfonnen föreskrifter förhållandet mellansägs att om
enskilda och det allmänna, vilka gäller ålägganden för enskilda eller i
övrigt ingrepp i enskildas förhållandenpersonliga eller ekonomiskaavser
måste sådanameddelas lag. Som på föreskrifterexempel nämnsgenom
föreskrifter brott och rättsverkan brott. Av l kap. 4 § regerings-om av

framgårformen endast riksdagen har kompetens stifta lag.att att

Riksdagens kompetens lagstifta brott och rättsverkan brott kan,att om av
enligt 8 kap. regeringsforrnen,7 § i viss omfattning delegeras till regering-

Delegation kan ske enbart beträffande föreskrifter i särskilt angivnaen.
bl.a. jakt. Föreskrifter brott och rättsverkan brott,ämnen om av som ges av

fårregeringen i förordning, inte rättsverkan brott böteränavse annan av
framgårdock med vissa undantag. 8 kap. riksdagenAv ll § kan med-att

regeringen överlåter förvaltningsmyndighet eller kommunatt attge
meddela bestämmelser i förekommer medDet stöd detta stad-ämnet. av

tillgande allmänheten riktade handlingsregler i visst finnsämneatt ett
författningintagna i har beslutats regeringen medan däremoten som av

bestämmelser straff för finnsöverträdelser dessa regler i lag. iEnom av
lag straffrättslig föreskrift alltsågiven utfylles hänvisning tillgenom en
primär regel i författning lägreen av rang.

Om regeringen saknar självständig lagstiftakompetens brott ochatt om
brottspåföljder, har den likväl enligt regeringsformen8 kap. 13 § kompe-

förordningi meddela föreskrifter verkställighet lag, liksomtens att om av
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överlåtaförordning myndighet under regeringen meddelai attatt
bestämmelser i ämnet.

regeringsformenregeringen enligt 8 kap. § kanMan kan konstatera 11att
föreskriftermeddelaförvaltningsmyndighet och kommun rätt att omge

regeringsfonnen förfinns inget stöd ibrott jakt. Det däremotrör attsom
jaktvårdsområden,såsom ienskilt rättssubjekt kan fylla lagenett ut, om en

till allmänheten riktade handlingsregler.lag med

gjordes ii detta sammanhang de uttalandenIntressant är som prop.
advokatfrågor.rättegångsbalken Enligt 8 kap.1987/88:26 ändring iom

rättegångsbalken får till ledamot Advokat-endast den2 § 41 antasst. av
praktikgenomgått advokatverksamhet erforderligsamfundet har försom

lydelse skullebestämmelsen i dess äldreteoretisk utbildning. Enligtoch
isådan utbildning föreskrevsförvärvat praktisksökanden ha sam-som

framgår hänvisningen tillförarbeten 12fundets stadgar. nämnda s.Av att
integrund detlagtextensamfundets stadgar utmönstrades attavur

verksamhetnorrngivandeansågs förenligt regeringsfonnenmed att var
det därför intemyndigheter ochtill regeringen ochdelegerad än attannan
föreskriva vissstadgaruppdra samfundet i sinamöjligt i lag attattvar

villkor för ledamotskap.utbildning som

MyndigheternasStatsrådsberedningens handbokiuttalandenAv görssom
också enskildaframgår,1992:112föreskrifter Ds nämnts attovan,som

bl.a.skriftennormgivningskompetens. Iinte kan ha sägsrättssubjekt

följande 63.s.

delegerarmyndighet"Regeringsformen medger inte att norm-en
befogenhethuvudgivningskompetens vidare eller över taget ger

myndighet kanföreskrifter. Ennågon meddelautanför myndigheten att
rättssubjekt,enskiltnågon myndighet ellerdärför inte ettannange
på visstföreskriftermeddelaförening...i uppdrag ettattt.ex...en

område..."

standarder iframgår, "användningskrift under avsnittetAv avsamma
medjämförelseföljande kanregelarbetet", värt att notera som ensom vara

jaktvårdsområden 203.lagen om
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och med myndighet i sina föreskrifter hänvisar tillatt en en
standard eller del fården standarden eller de utpekade delarnaen av

rättsliga ställning myndigheten själv hade beslutatsamma som om
innehållet, dvs. standardens ocksåregler blir myndighetens föreskrifter
till den del hänvisningen gjorts. Eftersom standardiseringsorgan inteett
får besluta föreskrifter, måste beskrivningen till standard alltid görasen
så inte standardiseringsorganet beslut kanatt ett egetsenare genom
förändra innehållet i myndighetens föreskrifter..."

Denna jämförelse visar det i andra sammanhang inteatt accepteras att
enskilda rättssubjekt fyller regler. När det jaktvårdsom-gäller lagenut om
råden har varje jaktvårdsområde befogenhet bestämma vilka handlings-att
regler för jakten skall straffbara. Stadgandet i 32 § nämnda lagsom vara

därför i praktiken enskilt rättssubjekt vilka gärnings-rättett attger ange
skall beläggas med straff. Enligt utredningen bör det intetyper som

ankomma enskilda såsomrättssubjekt, föreningar, besluta vilkaatt
gärningstyper skall belagda viltvårdsområde.med straff inom ettsom vara
Med de redovisade bestämmelserna i regeringsformen och deovan
uttalanden citerats kan det dessutom, enligt utredningens uppfattning,som
ifrågasättas gällande ansvarsbestämmelse förenlig med regerings-ärom nu
formens möjligheter delegera norrngivningskompetens. Utredningenatt
föreslår utgår.ansvarsbestämmelsen Därmed bör förverkanderegelnävenatt
i stadgande utgå.samma

7.6.6 rådighetsinskränkningarErsättning vid

Inledning

Som har bestämmelsen egendomsskyddet i 2 kap. 18 §nämnts ovan om
Ändringenregeringsformen frånändrats och med den januaril 1995.

innebär bl.a. det införs skydd inskränkningar i användningenatt ett mot att
rådighetsinskränkningarmark och byggnader sker i vissa fall. deIav - -

fall det allmänna inskränker medborgares möjlighet använda sinatten
visstmark kvalificerat finns i dag grundlagsskyddad tillsätt rätten

ersättning. Ersättningsbestämmelsen i 2 kap. andra stycket18 § regerings-
formen har följande lydelse.

"Den expropriation eller sådant förfogande tvingasannatsom genom
avstå sin egendom Sådanskall tillförsäkrad ersättning för förlusten.vara
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för vilken det allmännaockså tillförsäkrad denskallersättning vara
sådanteller byggnadanvändningen mark sättinskränker attav

fastighetenberörd delpågående markanvändning inom avsevärtav
förhållande tillbetydande iförsvåras eller skada uppkommer ärsom

enligtErsättning skall bestämmaspå fastigheten.denna delvärdet av
i lag."grunder som anges

rådighetsinskränkningar,vad gälleri bestämmelsen,skyddDet gessom
byggnad. Skyddetellermarki användningeninskränkningargäller av

byggnad.ellermarknyttjandeanvändning elleromfattar innehavares av
med äganderättsådan egendom ävenden harinte bara utanHär somavses

skydd kannyttjanderätt. Dettanågon formmedegendomenden har avsom
byggnadochsin marknyttjandetillfriagälla innehavarens rättsägas av
Skyddetanvändning.inskränkningar i dennadet allmännasgälleroch mot

lagstiftning ochbegränsningarinskränkningar elleromfattar myn-genom
förbud ellerinförsdetsig gällandedighetsbeslut. Det när nyttgör ett en

in-begränsninginnebärnågon åtgärdmöjlighet till avensomannan
egendomen.frihet nyttjadittillsvarandenehavarens att

fårviltvårdsområdesföreningenviltvårdsområde bildas ochGenom ettatt
inommarkanvändningpågåendefastighetsägareskanbestämmanderätt en

ochföreningenförsvårad. Bildandetviltvårdsområdet tänkas bli avsevärt av
utnyttjakanintefastighetsägareninnebärafattar kan t.ex.denbeslut att
jaktvårdsom-lagenEnligt 13 §tidigare.jakträtten sätt omsamma som

föranläggningartålaskyldigdessutområden fastighetsägare attattär en
betydelse.medför olägenhetintemark, detViltvården utförs hans avom

expropriationbeskrivitsmöjlighetdennadoktrinen harI sorts avensom
fastighets-ochGrundlagenBertil Bengtsson,nyttjanderättservituts- eller

103.rätten, s.

ersättningsregler. Detinnehåller ingajaktvårdsområden i dagLagen om
inombeslutingripandeför hurheller reglerfinns inte gränssätter ensom

fårjaktvårdsområdeett vara.

förslagöverväganden ochUtredningens

Viltvårdenviltvården.främjasyftejaktvårdsområden tillharLagen attom
jaktvårdsom-naturvården. Lagendeltidigare,nämntsutgör, omavensom



SOU 1997:91 351Viltvårdsområden

råden därmed tvångssamfällighetslagstiftningär också lagstift-en men en
ning med syfte främja naturvärden, alltså naturvårdslagstiftning.att en

genomgångEn ersättningsrätten rådighetsinskränkningarvid i lag-av annan
stiftning visar det finns lagstiftning, s.k. skyddslagstiftning,att typen av

nonnalt inte till ersättning.rätt Dit hör miljöskyddslagen ochsom t.ex.ger
hälsovårdslagen. Sammantaget gäller för sådan skyddslagstiftning detatt

ingrepp farlig egendomär eller verksamhet hälsoskyddsskäl ochmot av
liknande säkerhetsskäl. fårDen enskilde här tålagottgörelse ekono-utan
miska uppoffringar i det allmännas intresse.å

Det förekommer fastighetsägare i fallandra skyldig tålaävenatt ären att
restriktioner för markanvändningen till ersättning inträder.rättutan att
Sådana möjligheter finns i plan- och marklagstiftningen. Här den grund-är.
läggande principen fastighetsägaren inte har till ersättning förrättatt att
han eller hon hindras åtgärdervidta innebär ändrad markanvändning.som

pågåendeDen markanvändningen däremot skyddad.är

Kvaliñkationsgränsen "pågående markanvändning försvåras inomavsevärt
berörd del fastigheten" central i ersättningssammanhang.är Det innebärav

pågåendeden markanvändningen i princip skyddad i plan- ochatt är.
markägarenmarklagstiftning skyldig tåla intrångäven visst iär attom

denna. mångaI lagar utgår därför ersättning, för föreskrifter fört.ex.i
pågående markanvändning försvåras inomnaturreservat, avsevärtom

berörd del fastigheten. Annan lagstiftning, skogsvårdslagen, saknart.ex.av
ersättningsregler föreskrifterna får då inte så ingripande på-attmen vara
gående markanvändning försvåras.

Jakt med Ljungman Stjernquistsär rättsligase Den kontrollensynsätt-
mark och 113 ochöver 121 brukningssätt mark. För de fallvatten s. av

där markägare själv utnyttjar jakträtten, eller lagligt upplåtit dennasätt
till jakten faktiskt utnyttjandeär marken och därmed iettannan, av ger
princip skyddat värde förutsatt nyttjandet lagligt Staffan Westerlund,äratt
Naturvård pågåendeoch markanvändning, 216. Om markägaren utövars.
skogsbruk inte bryr sig låterjaga och inte heller detgöraattmen om annan
blir pågåendebegreppet markanvändning mindre självklart. Staffan
Westerlund fråga pågåendedet det kan markan-att trotsmenar vara om
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dåfalljämförelse medoch 216. Hanvändning bl.a. 193, 214 gör ens.
förhållande börinte brukar sin skog ochskogsbrukare att sammamenar

193 f..framgår bl.a. följande s.bokgälla för jakt. Av hans

förstmåste undersökasskogsmark,sigde fall det däremot rör om
utsträckning deni vilkenskogsbärandemarkenoch främst är samtom

förhållande sedankanfinns och dettaOm skog redandet. antasär en
så mark-tordeobjektiva värde...,markenstid ha inverkatlängre

pågående skogsbruk. Omföremål för faktisktbehandlasstycket som
lång tid inteskogsförhållanden mycketunder förmarkendäremot en

sådana tidigareskogsbruksåtgärder, beroendeföremål förvarit att
pågåttskogsbruk harså kan det intelönsamma,inte varit sägas att

det kankonstateraalltså fördamed detkan attMan resonemangetovan
förekommitjakt intepågående markanvändningfråga trots attomvara

tid.marken sedan en

sigjaktvårdsområden skiljerlagenkonstaterasjämförelse kanVid att omen
ingreppfrån lagstiftning görsersättningshänseende när natur-i avannan

ersättningsreglerinnehåller varkenjaktvårdsområdenvårdsskäl. Lagen om
fårbeslutingripandeför hurrådighetsinskränkningar ellervid gräns vara.
antingennaturvårdslagenmed stödi jakträttenskeringreppNär gest.ex. av

uppställssåeller gränsnaturvårdslagen268 och §§till ersättningrätt en
naturvårdslagen, jfrfår 14 b §föreskrifternaingripandeför hur prop.vara

1974:166 s.l18.

viltvårdsområden ilagenmed stödingreppUtredningen att omavanser
skälfinns övervägaså ingripande detfall kanvissa attatt en er-vara

syfte lagendetinte finnakanUtredningensättningsbestämmelse. att om
skallgottgörelseenskildeså denviltvårdsområden starktfrämjar utanär att

lagenFörintresse.i det allmännasuppoffringarekonomiska atttåla om
18 §i 2 kap.ordalydelsenmedjaktvårdsområden skall överensstämma

fårrådighetsinskränkningarlagstiftning därregeringsformen samt annan
Alternativeni lagen.måste ändringarnaturvårdsskäl vissa görasgöras av

antingenrådighetsinskränkningar,bibehållen attdärvid, vid görarätt attär
bestämmelseellerersättningsbestämmelse attgaranterarinföra somenen

toleransnivå ärdenöverskriderintei jakträttenbegränsningar numerasom
regeringsformen.grundlagsfäst i
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En ersättningsbestämmelse kräver ingående överväganden b1.a.om vem
skall kompensera den drabbade. En eventuell ersättningstalan tordesom

lämpligen föras vid fastighetsdomstol. sådanEn talan innebär inte ringa
kostnader såvälför samhället. En bestämmelse i likhetparter som som,
med 30 § skogsvårdslagen eller 6 § skötsellagen, föreskriver beslutatta
med stöd lagen fårinte så ingripande pågående markanvändningav attvara

försvåras tveklöst denavsevärt minstär omständliga och minst kostnads-
krävande lösningen. Utredningen övervägande skäl talar föratt attanser en
bestämmelse det slaget införs i lagen.av senare

viltvårdsområdenI lagen bör således införas bestämmelse vilkenom en av
framgår beslut med stöd fårlagen inte så ingripandeatt attav vara
pågående markanvändning försvåras inom berörd del fastighetavsevärt av
inom området. Det ankommer på länsstyrelsen sådanagöra över-att
väganden vid prövningen bildandet viltvårdsområde och videttav av
överprövning viltvårdsområdesförenings beslut. Länsstyrelsen harav
erfarenhet liknande överväganden vid beslut vattenskyddsom-t.ex.av om
råde, 19 kap. 2 § tredje stycket vattenlagen föreskrifter1983:291, ochse
till skydd för viss djuran, b naturvårdslagen14 § 1964:822 och 15 §en
naturvårdsförordningen 1976:484.

Med stöd bestämmelsen jaktvårdsområdeni nuvarande 13 § lagenav om
finns det möjlighet bestämma viltvårdsanläggning får utförasatt att en

fastighet fastighetsägares vilja. beskrivitsI doktrinen har dettamoten en
expropriation kap.servituts- eller nyttjanderätt. Enligt 2sortssom en av

18 § regeringsformen skall fastighetsägaren expropriationvid vara
tillförsäkrad ersättning för förlusten. Eftersom utredningen inte attanser
lagen skall innehålla någon finnasersättningsregel skall det inte heller

viltvårdsområdesföreningenmöjlighet för viltvårdsan-bestämmaatt att en
läggning får utföras Fråganfastighet fastighetsägares vilja.moten en
har också behandlats under avsnitt 7.4.7.ovan

7.6.7 Europakonventionen och domstolsprövning

angående skyddSedan den januari1 1995 den europeiska konventionenär
för de mänskliga rättigheterna friheterna Europa-och de grundläggande

konventionen år 1966inkorporerad i alltsedansvensk Sverige harrätt.
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fråga tolkning ochjurisdiktion iEuropadomstolensunderkastadvarit om
gällerEuropakonventionen6.1 iEnligt artikeltillämpning konventionen.av

och skyldig-rättigheterhans civilavid prövningenochbl.a. att avvar en
inomförhandlingoffentligrättvis ochberättigad tillskallheter, envara

domstol,opartisk upprättatsinför oavhängig ochtid ochskälig somen
lag.enligt

tillämplig6.1artikelfalli rad ärEuropadomstolen har ansett atten
såvälharFallen rättenenskildes äganderätt. rörtdenförfaranden rörsom

använda egendomenbehållafå elleregendomförvärva rätten attatt som
omfattadärmedtordeKonventionenff..1994:117 91SOUvisst sesätt s.

DeLeuvenmålen Compte,jaktvårdsornråden. bl.a. LeAvlagen vanom
Albert LeochNo. 431981-06-23, Ser. ABelgien domMeyere mot

framgår58mot No.1983-02-10, Ser. ABelgien dom attCompte renen
domstolsprövning.inte uppfyller kravenlaglighetsprövning en

jaktvårdsornrådeni lagenutformningnuvarandeBesvärsbestämmelsens om
överklagade beslutetsskall detprövning intelänsstyrelsensinnebär att avse

1hellerdärmed inteLänsstyrelsendess laglighet.baralämplighet gesutan
med prop.beslutetöverklagadedet annatbefogenhet ettersättaatt

1979/80:180 40.s.

dom-möjlighet tillavsaknadenrörandeEuropadomstolens domar av
enskildesdenförvaltningsbeslut, röravissastolsprövning ansettssomav

införts.prövningsförfarande harlett tillharrättigheter,civila ett nyttatt
vissa för-rättsprövning1988:205regleras i lagenFörfarandet avom

omfattningframgår vilkenlagentill denförarbetenavaltningsbeslut. Av
krav prop.konventionensuppfyllaha förskalldomstolsprövningen att

inte baraskall omfattasådan prövningEn234.23-25 och1987/88:69 s.
beslutbevisvärdering,faktabedömning,ocksålagtolkning ett rymsomutan
föreskrivenbedömninghandlingsfrihet,myndighetsinom omaven

be-tillämpligaenligtnågonbedömningintresseavvägning gjorts, omav
felnågotförekommerdettillstånd,erhållalämpligstämmelser är ettatt om

sak-kravregeringsformensuppfyllerbeslutförfarandeti ettsamt om
skallinteVadinför lagen.likhetoch allasopartiskhetochlighet som

myndigheternastillhänförassådant kanbedömningenomfattas är somav
poli-alternativ, ellertänkbaraflera lagligavälja mellanfria skön, attt.ex.
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tiska lämplighetsavvägningar SOU 1994:117 180. Europadomstolenss.
avgörande i målet Fredin Sverige dom 1994-02-23, Ser. V01.Amot
283-A starkt förstöd antagande domstolen godtarett ett pröv-ger att
ningens omfattning det sker isätt rättsprövningsärenden.som

För lagen jaktvårdsorrtråden skall uppfylla artikel 6.1att i Europakon-om
ventionen måste länsstyrelsens förvaltningsdomstolarnasoch prövningsrätt
utvidgas i enlighet med vad Mednämnts hänsyn till densom ovan.
prövning måstedärmed detgöras väsentligt länsstyrelsenär ochsom att
förvaltningsdomstolarna befogenhet det överklagade beslutetersättaattges
med Utredningen föreslår alltså

b
ändringar i lagen jaktvårds-ett annat. om

områden så beslut kan ändras andra grunderäven laglighetsskälatt än
och det klandrade beslutet kan upphävas eller ändras.att

s

I detta sammanhang det viktigtär den proportionalitetsprincippoängteraatt
skall beaktas i dessa ärenden. Principen åtgärdervidsägersom att som

vidtas i allmänt intresse skall avvägning mellangöras det allmänna ochen
RÅdet enskilda intresset. Regeringsrätten har uttalat 1996 ref. 44

följande.

"...En grundläggande princip fråninskränkning det all-är...att en
egendomsida den enskildesmännas använda sin förutsätterrätt attav

det föreligger rimlig balans eller proportionalitet mellan vad detatt en
allmänna vinner och den enskilde förlorar inskränkningen.grund av
Att proportionalitetsprincip har vunnit hävd i svensk underströksrätten
också i den proposition låg till grund för bl.a. inkorporeringeng som av

i Europakonventionen och den samtidigt beslutade preciseringen av
egendomsskyddet i 2 kap. 18 regeringsforrnen§ prop. 1993/94:ll7

39-40. Vid tillämpningen i första1 det tilläggsprotokollet tillart.s. av
konventionen har Europadomstolen konsekvent sådanhävdat pro-
portionalitetsprincip se Danelius, Svensk juristtidning 1991 329-333,s.
1994 381-383, 1995 534-535 och 1996 75."s. s. s.

Det framgår således domen den s.k. proportionalitetsprincipen åt-attav -
minstone sedan Europakonventionen upphöjts till lag i Sverige måste-
beaktas prövande myndigheter och domstolar. Principen innebär detattav
vid prövningen bl.a. frågor inskränkningar i den enskildes rätt attav om
utnyttja egendom måste rimlig avvägning mellan det allmänna ochgöras en
det enskilda intresset såledesoch åtgärden varit proportionerlig. Prin-om
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så inskränkning0rdockså Regeringsrättenskan uttryckas medcipen att en
för-använda sin egendomenskildesfrån det allmännas sida den rätt attav

proportionalitet mellan vadellerföreligger rimlig balansdetutsätter att en
på grund inskränkningen.enskilde förlorarvinner och dendet allmänna av

viltvårdsområden ibildandeMajoritetskravet vid7.6.8 av
områdenägosplittradesärskilt

tvångsvisfå bildasjaktvårdsomrâde skall ärförutsättning förEn attatt ett
regler skallEnligt nuvarandemedger det.fastighetsägarnamajoritet aven

och dessatvå antalet fastighetsägaretredjedelarminstmajoriteten utgöra av
frågadethälften den markminstskall äräga om.somav

bestårjaktmarkskommitténfrånden 3 1994skrivelseI somav marsen -
riksförbund,jägareförbundet, Jägarnasfrån Svenskaföreträdareav

jord-riksförbund, Sverigesriksförbund, SkogsägamasLantbrukarnas
ochSkog ABAB, MoDoSkogAssiDomän AB, Storaägareförbund,

ändringföreslår kommitténNaturvårdsverkettillABKorsnäs aven-
Jaktmarkskommitténjaktvårdsornråde.vid bildandemajoritetskravet ettav

majorite-ochbildande skärpstvångsvismajoritetskravet vidföreslår attatt
dessaochantalet fastighetsägarefyra femtedelarskall attutgöraten av

fråga Kommitténden areal detfyra femtedelarminst ärskall äga om.av
så fastig-området bör skeupplösningföreslår vidare snartatt aven

uppfyllt. Till stödmajoritetskravet inteuttryckligen visar ärhetsägarna att
följande.jaktmarkskommittén bl.a.anfördeändringsförslagetför

från markägar-jaktvårdsornråden kräverfungerande"Väl engagemang
själva bildandetförreglernaökarMarkägarnas omengagemangna.

påhögt kravdeltagande. Ettaktivtinnehåller kravstörre ettett
förockså risken stämmo-minskarviljeyttringpositiv att genomman

inskränkandeorimligtenskildefastställer för denstyrelsebesluteller
samverkan ochmöjligaönskemåletregler. Detta störstasamt om

skulle krävaprincipiförtalarför äganderättenrespekten att man
utifrånskulle docksådan ordningbildandet. Ensamstämmighet rentom

ettjaktvårds-svårt bildaalltförfall deti de flestapraktiska skäl göra att
område."

försöktutredningenavsnitt hartidigareframgår redovisningenSom avav
fastställerstyrelsebeslutellerförrisken stämmo-minimera att genomman
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för den enskilde orimligt inskränkande beslut. Utredningens förslag
respekterar också det äganderättsskydd uppställes i regeringsformensom
och Europakonventionen. Utredningen dessutom, i likhet medanser
jaktmarkskommittén, väl fungerande viltvårdsornrådeatt ett kräver enga-

från markägarna och markägamas ökargemang att engagemang om reg-
lerna för själva bildandet innehåller krav deltagande.större Somett
framgår nedan under avsnitt 7.7.3 delar utredningen jaktmarkskommitténs
bedömning beträffande nuvarande majoritetskrav föreslåroch skärpningen

majoritetskravet.av

Ett särskilt problem dock områdenutgör med mycket stark ägosplittring.
Sådana områden finns bl.a. i vissa kommuner i Dalarnas län såsom Bor-
länge, Falun, Gagnef, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och
Älvdalen. I Dalarnas län skiften med mindreutgör 50 breddän när-meters

30 den privata skogsmarksarealenprocent prop. 1990/91:l55mare av
25.s.

Från Lantmäteriet i Dalarna har framhållits medelskiftet i Dalarnas länatt
litet, cirka haär 5 och i de ägosplittrade områdena bara 2,5 ha. Dettamest

innebär, enligt Lantmäteriet, det inom varje jaktvårdsområde normalatt av
omfattning finns betydligt antal röstberättigadestörreett markägare iän
andra delar landet. Svårigheten samla därför uppenbar.röster ärattav
Enligt Lantmäteriet innebär detta förhållande, mångadvs. markägare med
omfattande samäganderätt inom fastigheterna, många försvinnerrösteratt

praktiska skäl och detta mycket besvärandeär för möjlighetenattav att
uppnå erforderlig majoritet vid omröstning för bildande. Möjligheten nåatt
majoritet alltså lägre i dessaär delar landet inom delar medän normalav
ägosplittring. Om majoritetskravet för nårhögtsätts enligt Lant-man,
mäteriet, inte erforderlig majoritet, inte därför markägama äratt emot
bildande, i första hand på svårighetengrundutan samla frånrösterattav
delägare bor eller i utlandet. Lantmäteriet i Dalarnaortsom annan
hävdar, bakgrund mångårigasina erfarenheter,mot majori-av att om
tetskravet högre 75sätts kommer viltvårdsornrådenän inom deprocent nya
särskilt ägosplittrade delarna länet försvåras kraftigt eller heltattav
omöjliggöras.
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alltså små och harområdenägosplittradesärskilt äri dessaFastigheterna
ochrationelltbedrivasinte kanoch skogsbrukarrondering jord-sådan att

Särskildff..1990/911155 20eftersattskogsvården blir prop. s.att
arronderings-åstadkommainriktadfinns därförlagstiftning är attsom

främstfinnsför dettastår till förfogandemedel attförbättringar. De som
1970:988fastighetsbildningslagen1979:230,jordförvärvslagenihämta

Fonden 1989:281föreskrifter SFSgällandeenligtskalljordfonden.samt
bl.a.utvecklinglämpligsynpunktfrån allmänfrämjaanvändas för avatt en

harfastighetsbildningslagenenligtfastighetsregleringGenomskogsbruket.
förbättraderadikaltmedgenomförasomarronderingar kunnatflera stora

Bonäs-Våmhus Dalarnaiprojekt iföljd. Genomägarförhållanden ettsom
medfrån 19 000cirkaminskasskogsskiften kunnatantalethar ent.ex.

ha.areal 55genomsnittligmedha till 815areal 2,5genomsnittlig en
arronderingsförbättringar iförinstrumentJordförvärvslagen utgör ett

förvärvshin-uppställavissa falliområdenägosplittradesärskilt attgenom
omarronderingsomrâden.särskildaider

viltvårdsområdenas delförföljdenpositivafår denOmarronderingar även
DalarnaLantmäteriet ifrånredovisatsbildandeproblemde ovanatt som
kommerarronderingsproblemetosannoliktintedocklösta. Detblir är att

därförbör detutredningenEnligtperiod.under längrekvarfinnasatt en
viltvårdsområden skall habildandemajoritetskravet vidövervägas avom

områden.ägosplittradestarktmycketutformning iannanen

i starktarronderingspeciellafastigheternasmedvetenUtredningen är attom
skersamordningsåvida intejaktomöjliggörområden principiägosplittrade
börsärskilda reglerfrågangällerdetNärfastighetsgränsema.över om

rationaliseringsskäl,första handinte iområden det docki dessafinnas är
avgörandeskalldel,skogsbruketsjord- och utansåsom för varasom

tvingasskall kunnafastighetförviltvården. Avgörandetillhänsynen om en
viltvårdsområde i starktförinomviltvårdssamverkanidelta ettramen

övrigaviltvårdsområden isåsom fördärförområden skallägosplittrade -
intresse.allmäntangelägetviltvårdensamordning ärlandet- ettatt avvara

bedömningpåpeka denskälsammanhangfinns i detta att somDet att
områden. Detaktuellaigälleravsnitt 7.6.2under ävenredovisats nuovan

visat,harerfarenheterallmännaviltforskningen och attsåsombl.a.,innebär



SOU 1997I9l 359Viltvårdsområden

jakten i dessa områdenäven har ingen eller ringa små-betydelse förytterst
viltstammamas individantal under mycket förhållanden.än speciellaannat
Tvångsbildning i dessa starkt ägosplittrade områden, liksom i övriga
områden i landet, bör därför enligt utredaren få förekomma det finnsom
behov samordning mellan fastigheter beträffande rovdjur ochav stora
klövvilt.

Om inte samordning sker fastighetsgränsema,över beträffande nyssnämnda
vilt, förutsättningarna förär kunna bedriva meningsfylld viltvårdatt en

jakt i dessa starkt ägosplittrade områden i övriga delarsämre ängenom av
landet. Där samverkan inte redan förekommer det därför angelägetär att

utredningenunderlätta tvångssamordning. Enligt det olyckligtären att
bildandet viltvårdsområden här hindras, inte för markägare ärav att emot

l bildande, på grund svårigheter frånsamla delägare.ett utan rösterattav
i föreslårUtredningen därför i starkt ägosplittrade områden sänkeratt man

majoritetskravet vid bildandet. Majoriteten skall minst hälftenutgöra av
antalet fastighetsägare och dessa viltvårdsom-skall minst hälftenäga av
rådets areal. Särskilda regler skall dock inte gälla för upplösande ettav
viltvårdsområde. viltvårdsområdeEtt skall därför inte kunna bildas i starkt
ägosplittrade områden minoritet, fler femtedelär änom en som en av
antalet fastighetsägare eller fastighetsägare femtedeläger änsom mer en

i viltvårdsområdets areal, sig bildandet.motsätterav

Med omarronderingsornråde områdei jordförvärvslagen med mycketl avses
5 stark ägosplittring för förvilket fastställt planlänsstyrelsen har en

rationalisering ägostrukturen. Enlig lagen bestämmer regeringendenav
vilka kommuner eller omarronderings-delar kommuner skallav som vara
områden. bilaga till jordförvärvsförordningen 1991:736 har regeringenI

vilka kommuner eller omarronde-preciserat delar kommuner ärav som
ringsornråden. fem kommuner SkaraborgsDet eller delar kommuner iär av

Dalarnas län och i Gävleborgs län.län, tio i en

vidmajoritetskravetUtredningen det lämpligt särbestämmelsenattanser om
omarronderings-för områden tillbildandet starkt ägosplittrade kopplas

områden ibegreppet i jordförvärvslagen. Det därmed de nämntsär som
föregående särbestämmelsen.stycke kommer omfattasattsom av
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Övriga och förslagöverväganden7.7

Inledning7.7.1

förslagochövervägandensamlat sinaredovisar utredningenavsnittI detta
ändringar har kommen-jaktvårdsområden. Vissai lagentill ändringar om

intekommeravsnitt Dessa kommentarerutförligt i att upprepasterats
redovisningfall till deni förekommandeutredningen hänvisar somutan

fråga endastellernågra inte gjortsmån kommentarerdengjorts I enovan.
utredningensingående redovisning över-ytligtberörts avges en mer

väganden.

bestämmelserallmännarubrik ochLagens7.7.2

jaktvårdbegreppetutredningen li avsnitt 7.6.1redovisatsSom attanserovan l
viltvård. Huvudskälet ärbegreppetmed det attskall ersättas synonyma

enligtdärför,detjaktlagstiftningen ochjaktvårdordet attutmönstrats xur
behålla det begreppetförskältillräckligt starkainte finnsutredningen, att

också lagensskallföljd häravjaktvårdsområden. Tilli lagenenbart om
viltvårdsområden.kallas lagenfortsättningenbör iLagenrubrik ändras. om

paragraferlagensdelinnebärbegreppetUtmönstüngen att stor avenav
föremål för ändringar.måste bli

Även ändringartillsida lederfrån utredningens attförslag utanannatett
föreslår nämligenUtredningeni sak.någon ändringinnebäradelenför den

lagenIbegrepp.medskallmark ersättasbegreppet annatett omatt
bestämningfastighetmark ochomväxlandejaktvårdsområden används som

9 §§.ochviltvårdsområde 3seingårområde i t.ex.ettett somav
tvetydigteftersom detförorsaka problem ärkanmark ettBegreppet

lagstiftningberoende vilkeninnebördolikanämligenMark harbegrepp.
hörmarkmedjaktlagentillförarbetena sägstillämpar. I attt.ex. somman

§11986/87:58. Ivattenområden prop.också t.ex.fastighettill avses
bygglagenochplan-1-3 §§och lkap.1969:387miljöskyddslagen

markområde.ellermarki begreppetdock inteinbegrips1987: 10 vatten

dennaochjordegendomframgår fast ärjordabalken att§kap. llAv att
bestårdennaantingenjordytanjordMedi fastigheter.indelad avär menas
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berg, lera eller och jordytan mark ellerutgörsoavsett ärtorrgrus om av
täckt Marken kan alltså helt eller delvis täcktvatten. vatten.av vara av
Med fastigheter särskilda, juridiskt områdenavskilda jordytan,menas av
med tillhörande under och jordytan Peter Westerlind,överutrymme

tillKommentar jordabalken 1-5, 48 ff..s.

Under begreppet mark inbegrips sällan vattenområde.eller Manvatten
i stället det finns i markensäger t.ex. grundvatten elleratt vatten vatten

på marken vattenområde.ytvatten När fastighet omfattas etten av-
viltvårdsområde avsikten såväl markområden,är medatt vatten- som

Äventillhörande och områden, ingå.under dessa skallöverutrymmen ett
ytvattenområde eller luften ovanför vattenområdemark- eller alltsåärett

omfattastänkt begreppet mark detta används i lagtexten.näratt av
mark iBegreppet dess inskränkta därför, enligtbetydelse utred-ärmer

ningen, inte sällan alltför begrepp användas i dessasnävtett att samman-
föreslårhang. Utredningen detta begrepp fastighet.medersättsatt termen

Till följd härav bör begreppet markägare bytas antingenäven ut mot
jordägare eller fastighetsägare i lagtexten. Utredningen har valt användaatt
begreppet fastighetsägare.

viltvårdBegreppet har innebörd i lag i övrig jaktlagstift-dennasamma som
vårdning. Med vilt stödåtgärder utfodringtraditionellt olikaav avses som

och utplantering anläggningsarbeten åtgärder föroch andra skapasamt att
för miljö. ocksåviltet Till begreppet räknas olika hänsynstag-en gynnsam

naturvårdensanden till intressen vid markanvändningen, i skogs- ocht.ex.
Ävenjordbruket. jakt omfattas begreppet den dels bedrivs plan-närav

mässigt i syfte bygga eller bevara livskraftiga delsatt stammar, mot-upp
verkar den obalans innebär förekommer i alltför indi-vissaatt artersom

1986/87258vidrika prop. f..19stammar s.

Med äganderätten till fastighet följer jakträtten. Enligt 10 § jaktlagenen
fastighetsägaren fåtalhar med den mark ellerundantag jakträttenett- -
vattenområde rådadet tillhör fastigheten. jaktenRätten överattsom

innebär först och främst bestämma vilka, hur och jakträtt näratten om, av
enligt 2 § jaktlagen skall område. bestämmande-visst Dennautövas ett

framgår inte lagen får inteligga i sakens Deträtt ärutan natur.av anses
flera rådighet alltsåmöjligt för sig kan ha jakten. Jakträtten äröveratt var
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områdeuppehåller på ochodelbar rättighet. vilda djur sigDe ettsomen
någoneller Idär blir jagade varken jakträttshavaren rättenägs annan.av

ockupation bliråda jakten ligger dock vid jaktöver rätt attatt en genom
områdeuppehåller det jakträttentill de vilda djur sigägare avser.som

tåla det allmännaregeringsformen ingen tvingasEnligt 2 kap. 18 § kan att
fördet krävsmark eller byggnadinskränker användningen när attutomav

relativt ochBestämmelsentillgodose angelägna allmänna intressen. är ny
jaktvårdsområden möjliggörkraft den januari 1995.trädde i l Lagen om

medförutredningenfrämst Enligti äganderätten, i jakträtten.ingrepp
all-angelägnalagstiftning skall motiverasgrundlagsändringen att avny

betydelsedetta vilkenUtredningen har därför, ochintressen.männa oavsett
denlagstiftning,nuvarandegrundlagsändringen kan tänkas ha ansett att

vilket allmäntanalysera delsmåste vinn för framtidenlägga sig attom
viltvårdsfrågor, vilket allmänntdelssamordning idet finnsbehov av

frågor. Enligti dessatvångssamfällighetslagstiftning harintresse ut-en
viltvårds-bildandebeslutinnebär grundlagsregelnredningen ettatt avom

möjligtinteinom detta,rådighetsinskränkning ärområde, eller beslut om
enskilt intresse.väsentligenönskemål ellerenbartför tillgodoseatt av

intresse.angeläget allmäntvårt naturligtvisVården i landviltet är ettav
devårdas syfte bevarai1987:259,skall, enligt 4 § jaktlagenViltet att
tillmed hänsynviltbestånd främjaochtillhör landetsviltarter att ensom

Iviltstammama.utvecklinglämpligoch enskilda intressenallmänna av
får skyddviltetåtgärder sörja förviltvården ingår särskilda attatt genom

ankommertillgången vilt. Detefteroch jaktenoch stöd att anpassa
viltvårdandesådanatillseoch jakträttshavarenfastighetsägaren attatt

åtgärder utförs.

djurartemasde särskildavård beroendeväxlandebehovViltets ärav
naturförhållanden.och andrabeskaffenhetmarkensolika levnadssätt,

tidigareavsnitt 7.6.2. Somunderredovisats nämntsharDetta an-ovan
vilkajakträttshavarenoch övervägafastighetsägarenkommer det att

krävs inteviltanervissautföras. Förviltvårdsåtgärder behöver störresom
viltvården skallområden förinomfungerande samarbete störresällan attett

ändamålsenligt. Förviltet utnyttjaspå sådant attbedrivas sättkunna attett
påställsuppfylla de kravjägare skall kunnamarkägare ochenskilda som
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dem i jaktlagstiftningen måste det, enligt utredningen, finnas former för en
samverkan mellan fastighetsägare. Viltvårdsområdesinstitutet tänktär att

bas för lokalt inflytandeutgöra under demokratiska former. I dessaen
områden möjlighet i samverkan jakten efter tillgångenattges anpassa
vilt och i övrigt samordna viltvårdsåtgärder områden.över Närstörre
samverkan inte kan komma ståndtill frivillighetens viltvårdsom-väg är
råden viktig förutsättning för viltvård.god Viltvårdsområdena skallen en

Ä alltså viltvårdande åtgärder främja ändamålsenligt utnyttjandegenom ett av
viltet. verkarDe därmed för från allmän synpunkt önskvärd samverkanen
mellan fastighetsägare och jägare.i

I den inledande paragrafen skall ändamåldet för viltvårds-vilket ettanges
område kan bildas. Paragrafen skall vägledande för den verksamhetvara

viltvårdsområdesförening skall driva och främja. Enligt utredningensom en
måste stadgandet tydligt redovisa det allmänna intresse motiverarsom

tvångssamfällighet.bildandet Det enligt utredningen, endastär,av en
främjandet viltvården kan motivera så långtgående ingrepp iav som
äganderätten, främst jakträtten, tvångssamfällighetslagstiftningsom en
skulle innebära. Utredningen däremot samordning jakten iattanser en av
syfte främja jakträttshavarnas intressen det iatt sägsgemensamma som-
nuvarande lydelse inte alltid sammanfaller med angeläget allmäntett-
intresse. Utredningen den utgåskrivningen bör lagen.attanser ur

ändamålsparagrafenAv skall framgå lagen tillämplig områdeninomäratt
där det beslutats fastighetsägarna skall samverka. Det endast fastig-äratt

områdethetsägare i kan ansöka viltvårdsområde skall bildasatt ettsom om
och kan tvingas delta i den föreningssamverkan skall ägasom som rum

områdetinom jfr 3 och l4 §§. Utredningen har därför valt användaatt
subjektet fastighetsägare i förstället jakträttsinnehavare. Samverkan skall

åtgärder inom området frånbehövliga viltvårdssynpunkt. Detäravse som
fråga åtgärder,skall biotopvård,jakt eller direkt eller indirektvara om som

Åtgärdernaförhållandenasyftar till förbättra området.för viltet i skallatt
förenliga med det i jaktlagen målet för viltvården4 § uppställda ivara

landet. Samfälligheten skall förvaltas förening.genom en

viltvårdsområden, månUtredningen i den det finns behov därav,attanser
skall kunna bildas ovanför odlingsgränsen och renbetesüällen.även
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frånUtredningen finner inget skäl till varför denna mark skall undantas
Ändringensamordning. kan motiveras det införts bestämmelseräven attav

småvilt på ovanför odlingsgränsema.jakt efter mark Närstatens nuom
sådan får områden enligt utredningen, intejakt bedrivas i dessa finns det,

områden från förvaltningsfomiskäl undanta dessa denlängre att ettsom
viltvårdsområde viltvårdsområde får inte fattasdet dockInomutgör. ett

skalllagstadgade till jakt. Hänsyninskränkerbeslut rättsom samemas
renskötselrätt enligtden bruksrättdärför till speciellatas ren-som samemas

rennäringslagen 1971:437,innebär, enligt §näringslagen Den lutgör. en
och tillanvända markför den samisk härkomstär vattenrätt attsom av

fråga renbete, jaktunderhåll företrädesvis detför sig och sina är omrenar;
lagstiftningen fördärför finnas skydd ifiske. skalloch Det ett samernas

viltvårdsområden.intrång bildandei dennatill jakträtt mot avgenom

grundför denmedlemskap i föreningen,det gällerNär av upp-som
bli med-viltvårdsområdet, i daglåtelse jaga inom rättenhar ärrätt attatt

måste minstupplåtelsen omfattapå såvillkoradi föreningenlem sätt ettatt
ovanligtdet intejuni. Emellertidjaktår, juli-den 30dvs. den l är att

skäljaktår. finns ingetårsvis Detskerupplåtelse jakträtt änannatperav
ibli medleminte skall kunnasådan nyttjanderättshavarevarförtill en

innebäri lagenföreslår därför ändringarföreningen. Utredningen attsom
i föreningen.får bli medlemsådan nyttjanderättshavare rättäven atten

jaktvårdsområde blirjaktutövningen inomgäller förreglerDe ettsom
förutsträckninginyttjanderättshavarebindande för som ensammaen

finns bestämmel-lagen22 och 30. Il979/80:l80fastighetsägare prop. s.
ellernyttjanderättshavarevilka förutsättningarunder enangersomser

nyttjanderättsavtaletpåkalla jämkning ellerkanfastighetsägare säga uppav
eller ökasupplåtna minskasdå jakträttenvärdet deni de fall genomav

efterutformadeBestämmelsernatvångssamfállighet. ärbildandet av en
dåfalljordabalken föri kap. 30 §föreskrivs 7förebild vadav som

finnslagenfastighetsreglering. Iundergått förändringfastighet genom
vidtvisterförevarandefall varförsärskild forumregel i dessaingen upptas

måltypenutredningenSåvitt förbekant ärtingsrätt.fastighetsforum, dvs.
myndig-deltagandeutredningenså inte de iovanlig, ovanligmycket att ens

mål.sådantnågottillintresseorganisationerna kännerochheterna
innebärforumregelsärskildföreslår det införs attUtredningen att somen
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dessa tvister i framtiden skall vid fastighetsdomstol.prövas Motivet för en
sådan ändring fastighetsdomstolär liknandeatt tvister iprövar de fall
fastighetsbildning påverkat värdet nyttjanderätt, nyttjanderätt tillt.ex.av en
jakt. Den erfarenhet fastighetsdomstolenstörre har förevarandei frågor -

i övrigt nyttjanderättstvisteräven bör utnyttjas vid tvisterävenmen av -
där bildandet viltvårdsområde påverkar värdet upplåtenett jakträtt.av av en
Fastighetsdomstolen torde därmed ha möjlighet tingsrättstörre än att
hantera denna mål effektivt och resursbesparandetyp ett sätt.av

7.7.3 Villkor för bildandell

I avsnitt 7.6.2 har utredningen ingående redovisat sin behovetsyn av
samordning för främja viltvården. Utredningen kommer därvid fram tillatt

nuvarande tvångsinstitut bör genomgå relativt omfattande förändringar.att

viltvårdsområdenFör skall samordningsinstitut för framtidenatt ettvara
och kunna fastighetsägare och jägare krävs behovetaccepteras attav av
viltvårdsområden väl underbyggt och behovetär motiverat starkaäratt av
allmänna intressen. Utredningen har funnit det finns starka viltvårdsskälatt

talar för tvångssamfalligheter skall kunna bildas med hänsyn tillattsom
vården rovdjur och klövvilt. Utredningen tvångsbildningstoraav attanser

viltvårdsområden i dessa fall kan angeläget allmänt intresse. Detettav vara
endast i dessa fallär eller flera fastighetsägare kan tålatvingasen att en

majoritet fastighetsägare kan bilda viltvårdsområde.ettav

Det bör införas stadgande reglerar de fall då tvångsbildningett nytt som
kan förekomma. Av stadgandet skall framgå enighet inte föreliggeratt om
mellan fastighetsägarna får viltvårdsområde bildas endast detett om
tillgodoser för viltvården angeläget allmänt intresse. Sådant angelägetett
allmänt intresse samordning områden föreliggeröver störreav om sam-
ordningen innefattar vård rovdjur eller klövvilt och det saknasstoraav
fungerande samordnin

ytterligareEn förutsättning, för viltvårdsområde fåskall bildasatt ett
tvångsvis, majoritet fastighetsägarnaär viltvårds-medgeratt att etten av
område får bildas. Syftet med viltvårdsområden sammanföraär att
fastigheter eller delar fastigheter så viltvårdande åtgärder inklusiveattav -
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sådan samord-Ensyfte samordnassådant kanjakt i ägogränserna.över-
förväntaskanfrån Engagemangetfastighetsägarna.kräverning engagemang

innehåller kravmajoritetsreglerna för själva bildandet störreöka ettom
samarbetekonstruktivtdärförUtredningendeltagande.aktivt att ettanser

frånhöjsmajoritetskravetfrämjasfastighetersammanhängandemellan om
skullevid bildandetsamstämmighetnivå. fullständigkravnuvarande Ett

viltvårdsområde. Utredningensvårt bildaalltfördet attgöra att ett anser
bild-skall biträdaföreslår deskall skärpas ochmajoritetskravet att som

fastighetsägaresamtligafemtedelarminst fyraskallandebeslutet utgöra av
för-Utredningensviltvårdsområdets areal.femtedelarfyraoch minstäga av

före-jaktmarkskommitténs.k.med vad denhärvidlagslag överensstämmer
föreslårUtredningenmajoritetskravet.fråga förändringarislagit avom

frånundantagjaktmarkskommitténs förslag,frånmed avvikelsedock, att
omarronderingsområden. Utredningenfinnas i s.k.börmajoritetskravdetta

7.6.8.i avsnittutvecklat dettahar

upplösningochfrågor bildandei ettfastighetsägare röstarNär avom
han ägerfastighetsägare,viltvårdsområde gäller varje oavsett enatt om

fastighetsägareharsådan omröstningVidfastigheter, harfleraeller röst.en
Utredningentillsammans.samäganderättmedfastighet röstäger ensom

framgå lagtexten.detta böratt avanser

jaktvårds-förlagstiftningen,nuvarandeenligt denFörutsättningarna, att ett
fastighetsägarna ärmajoritetsbeslut attområde skall bildas utöver av --

ochmarkområdets belägenhettillmed hänsynlämpligtbildandet är
gälla allabörkravi övrigt. Dettaförhållandenaomfång, viltstammen samt

sådantfrivilligt. Etttvång ellerbildas meddet annatområden oavsett om
Läns-viltstammar.berördavårdenfrämjarbildandetbörkrav att avvara
gällervadinte baralämplighetsprövningi dagskallstyrelsen göra en

i övrigtstadgarnaockså vadavgränsningomfattning ochområdets utan av
därvidområdet. Detbedrivande i ärviltvårdensförbetydelseinnehåller av

skallochstadgarföreningensuttryck itillkommervikt det somatt somav
främjakaninnehåll detsådantharlänsstyrelsenfastställas att ansesettav

förändringartill dehänsynmedovanligt,bliviltvården. tordeDet ytterst
bestämmelserinnehållerstadgarföreslår övrigt, mediutredningen somsom

finnasskalldetUtredningenviltvården.främja attkan eninte anseranses
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möjlighet för länsstyrelsen bildandet viltvårdsområdevägraatt ettav om
så skulle fallet.vara

Utredningen frivillig viltvårdssamverkan bör eftersträvas iatt förstaanser
Sådanhand. samverkan har, enligt utredningen, bäst möjligheter fungeraatt

väl. När samverkan inte fungerar frivillighetens och behovet däravväg
starkt bör viltvårdsområdenär ändå kunna bildas. I valet mellan dessa

förvaltningsformer skall frivilliga samverkanslösningar ha företräde framför
viltvårdsornråden. Teoretiskt kan nämligen i dag tänka sigman att en
majoritet fastighetsägare tvingar in fastighetsägare redan deltar iav som en

i väl fungerande viltvårdssamverkan. Det finns därmed möjlighet atten
1 missbruka viltvårdsornrådesinstitutet. Visserligen i motiven tillsägs
l

nuvarande lagstiftning hänsyn skall sådantill samverkan vidatt tas
bildandet jaktvårdsornråden prop. 1979/801180 15. Uttalandena ärav s.
dock inte sådana de fastigheter, ingår i välatt garanterar att som en
fungerande viltvårdssamverkan, inte kan tvingas in i samverkan.en annan
Utredningen föreslår därför fastighet, avtal elleratt en annatsom genom

samordnat viltvården, fårsätt inte anslutas till viltvårdsområdeett utan
samtycke.ägarens

Utredningen vill i detta sammanhang sin vad lämpligärge syn som en
storlek på viltvårdsområde. Ambitionen har inte sällan varitett att
åstadkomma mycket områden. Utredningen dock alltförstora att storaanser
områden kan motverka förutsättningarna för viltvårdsområde skallatt ett
bli effektivt. viltvårdsområdeEtt bör inte det finns godastörre än attvara
skäl fastighetsägarna och övriga rättighetshavare kommeranta att läraatt
känna varandra personligt. En förening får såinte bli kontaktenstor attmer
mellan styrelsen och medlemmarna försvagas. Det personliga engagemang-

stärks med sannolikhet mindre enheter.et stor av

Utredningen det bör utfärdas klarare riktlinjer för vad krävsattanser som
för bilda viltvårdsområde. När det gäller vad lämpligatt ett ärt.ex. som

på viltvårdsområdestorlek skulle såväldet underlätta för deett som avser
bilda viltvårdsområde för tillämpande myndigheteratt ett som om

tillämpningsföreskrifter i fanns. Likaväl skulle detämnet godovara av om
det fanns direktiv för hur frivillig samverkan enligtnärmare 9 § andraen
stycket bör utformad för hindra fastighet ansluts tillatt att ettvara en
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tillämpningsföreskrifter förfrågor kräverviltvårdsområde. attDetta är som
vid bildandet.vägledninglandet, delstillämpning ifå enhetligdels geen

utfärda till-få uppdragNaturvårdsverket ibörutredningenEnligt att
frågor.ämpningsföreskrifter i dessa

Verksamhet7.7.4

därföreningsstämmadelsviltvårdsområdesförening inrymmerEn enen
minoritet-förbindandebeslutkan fatta ärmedlemmarnamajoritet somav

ochförvaltningenlöpandedenhandhauppgiftmedstyrelsedels attenen,
ställningorganisationenUtåt harbeslut.medlemmarnasverkställa som
och förvärvaförbindelseringåalltså självständigtoch kanjuridisk person

rättigheter.

Ändamålet viltvårdsområde nämnts attär,bildamed ovan,ett somatt
åtgärderövrigadejakt ochdensamordnafastigheterför fleragemensamt
ändamåldettaviltvården. Detfrämja ärförområdet behövsinom attsom

för-visshuruvidaförvägledandebildandet och ärmotiverar ensomsom
skallföreningenverksamhetmed denförenligvaltningsåtgärd är som

viltvårdsområdesföreningensÄndamålet föralltsåbedriva. ramenanger
behörighet.för dessochverksamhet gränserna

igånger kommamångaförvaltning kanändamålsenligIntresset enav
ingårfastighetsägareolika slag. Enintressenenskildakonflikt med somav

sammanslutning.dennatillbundendock fastviltvårdsområdei ärett
undansigdradärför inte ettbeslut kanogillarFastighetsägare ettsom

förening. Detdessviltvårdsområdet ellerutträdabeslut att t.ex. urgenom
förvaltninglagen19 §§i 18 ochfinnsenskilda intressenförskydd omsom
i lagenfinnasutredningen, ävenenligtdärför,skallsamfälligheter omav

i lagenparagraf införsföreslårviltvårdsområden. Utredningen att en ny
verksamhetfår drivaviltvårdsområdesförening inte sominnebär att ensom

skall till-förvaltningenändamålföreningensförfrämmande samt attär
medlemsvarjebeaktabästa ävenmedlemmarnasgodose mengemensamma

omfattning.skäligienskilda intressen

gjordesuttalandenberörautredningenvilltill detta avanslutning somI
I be-tillämplighet.alltjämt ägaår 1938 ochJordbruksutskottet synessom
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tänkandet bet. l938:JoU53 42 Svenska jägareförbundetsägs skallatts.
utvidga sin bas och försöka dra till sig kollektiväven anslutninggenom-

jaktvårdsområden medlemmar. Tiderna har förändrats ochsom ut--
redningen vill följande påpekande.göra viltvårdsområdeEtt kan bildas med
tvång och enskilda medlemmar kan inte träda föreningen de ogillarnärur

föreningsbeslut. Enskilda intressen måste beaktas förvaltningenett vid av
område. fårDet därför oförenligt tvångssamfällig-medett anses vara en

hetsförenings ändamål besluta föreningen skall tillhöra in-att att en
tresseorganisation.

dagI finnas det oinskränkt möjlighet jaktvårdsområdes-nästan fören en
förening fatta frågorbeslut i viltvård;jakt och beslut kanatt rörsom som
innebära inskränkning i den enskildes jaktutövningsrätt. Denna möjligheten

kanske det skälet till varför fastighetsägareär största tveksammaär att
i dagens jaktvårdsornråden och ofta upphovet till den osämja kansom

förekomma inom befintligt område.ett

Enligt utredningen det brist den nuvarande lagstiftningen inteär stor atten
tillåtetklara för vad tillåtet.respektive inte Utred-sätter gränser ärsom

ningen beslutanderätt skall till föreningöverlämnas endast iattanser en
frågor kan allmänintresse och dessutom nödvändiga förstortsom vara av

viltvårdsområde viltvården. utredningenskall kunna främja Enligtatt ett
skall viltvårdsområdesförening inskränkningar iinte besluta rätten atten

såvidajaga viltvårdshänsyn. skallbeslutet Lageninte kan motiveras av
därför fåri vilka frågor och vilka kravbeslutanderätt utövas somange

sådanagäller. föreningen för förut-Det skall ha bevisbördanär attsom
sättningar för handen.är

Förvaltningen viltvårdsområde iomfattar allt vilt. Det instrumentettav
viltvården lagen viltvårdsområden Somreglerar jakten. nämntsärsom om

frånhar jakten viltvårdssynpunkt ringa inverkaningen eller ytterstovan
småviltet. Det endast för viktig del i vilt-vilt jaktenär större ärsom en
vården. Eftersom ingrepp i äganderätten, fastighetsägares jaktutöv-t.ex. en
ningsrätt, endast skall få förekomma starktdet kan motiveras ettom av
allmänintresse måste verksamheten inom viltvårdsområde avspegla denett
betydelse jakten viltvården.har för måste föreliggaDet dessutom pro-
portion mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar ettav
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iinskränkningarinnebär detutredningen redovisatSomingrepp. attovan
får förekomma be-endastsin egendomutnyttjaenskildesden rätt att

och klövvilt.rovdjurträffande stora

inskränkningar ivissakommit fram tillutredningen7.6.3 haravsnitt attI
kronhjort ochefter älg,befogade vid jaktkanjaktutövningsrätten vara

vilt beslutfråga för dessaikan komma ärinskränkningardovhjort. De som
omfattning. Be-avskjutningensgemensamhetsjakt ochomrâdesjakt,om

meddelas. Inteintealltså inskränkningarfår generellaviltövrigtträffande
enstakaVidnämnda.deförekommafår inskränkningarandra änheller nu

ochomrâdesjaktbeslutamöjlighetdockfinns dettillfällen att gemen-om
detfår förekommaendastvilt.beträffande Dettasamhetsjakt annat om

behövsuppenbartdetviltskador. Ombegränsafinns behovuppenbart attav
område får föreningen äveninområdjursstamrnenbevarandetför ettav

Sådanaomfattning.avskjutningensfrågaiinskränkningarmeddela om
stadgarna.med ifinnsmöjlighetenfattasendastbeslut kan om

beslutfattainteviltvårdsområdesföreningenfårsmåviltgällerdet somNär
fårföreningegendom. Ensinutnyttjaenskildesdeninskränker rätt att

fastigheterintegäller dockornrådesjakt. Beslutetbeslutavisserligen om
sådan jakt.sigfastighetsägare motsättervars

ochomrâdesjaktbeslutviltvårdsområdesförenings gemensam-För omen
behovetUtredningensföljdreglering.behovfinnshetsjakt avsynav

7.6.4.avsnittunderredovisatsföljdreglering harsådan

rådallmännadetaljföreskrifter ochutfärdasskalldetUtredningen attanser
omrâdesjakt,frågafå iskall utfärdasregler gemensam-vilkaför omsom

Detjakträttsbevis.medochomfattningavskjutningens systemethetsjakt,
i lagenbestämmelsernaviltvårdsinstitutetförförtroendetför attviktigtär tjfinnsdetochenhetligt sätt attviltvårdsområden tillämpas enettom

utfärdasreglervilkaockså kontrolldärmedoch avvägledning för somav
Natur-det ankommabörutredningenEnligtviltvårdsområdesföreningar.

råd.allmännaochdetaljföreskrifterutarbetavårdsverket att

viltvårdsområdeinom attområdesjakteninnebär etttidigareSom nämnts
innebärvärde. Detjaktligtfår högrefastigheternaingåendeområdet ettde i
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priset för jakten inte sällan ökaratt inom viltvårdsområde jfr Bet.ett
l995/96:JoUl2 9 och 14. Inom viltvårdsområdena kommer det, liksoms.
i dag, finnas regler arealinnehav vid områdesjaktatt för begränsaom att
antalet jägare. Minst jakträttshavare från varje fastighet kommer haen att

delta vid sådanrätt jakt. Liknandeatt finns i dag och har i vissasystem
områden fått till följd fastighetsavstyckningaratt ägt med uttaladrum
avsikt få ytterligare del i jaktvårdsområde,att dvs. tillgång tillett ytter-
ligare jakträttsbevis.ett

Möjligheten för fastighetsägare samverkan i viltvårdsornrådeatt ettgenom
få tillgång till jakt hög kvalitet främjar bildandet viltvårdsområden.av av
Den möjlighet finns i dag, tvåbilda små fastigheteratt t.ex.som av en
redan liten fastighet, hämmar områdesbildningen. Det tillgången tillär
ornrådesjakt inom viltvårdsområde det attraktivtgör ombildaett attsom
och nybilda fastigheter fastighetsbildning.genom

Utredningen kan konstatera det oklart i vilkenär omfattning fastighets-att
bildning används metod för negativt utnyttja nuvarandesättatt ettsom
ordning. Ett försök reda omfattningen har dock gjorts på initiativatt ta

Lantmäteriverket. Högskolestuderanden Anders Nilsson har gjortav ett
examensarbete vid Kungliga tekniska högskolan benämnd Nybildning och
förvärv mindre jord- och skogsbruksfastigheter jaktvårdsområden.i Iav
denna redovisas undersökning frekventhur nybildning ochrapport en av
förvärv mindre jord- och skogsbruksfastigheter jaktvårdsområden.iärav
Avsikten med ocksåhar varit försöka reda oftahur jaktrapporten att ta

huvudmotiv för sådana åtgärder.är frånRapporten januari 1997ett ochär
bygger intervjuer med länsjaktvårdskonsulenter, enkätundersökning till
jaktvårdsområden, annonsundersökning, fastighetsmäklarundersökning och
undersökning hos lantmäterimyndigheten. Undersökningen Gäv-avser
leborgs, Jämtlands och Värmlands län. Under rubriken Reflektioner av
undersökningar anförs följande 46 ff..s.

"Enkätundersökningen till jvo-ordförandena visar det under tids-att
perioden 1994-1996 skett 39 förvärv skogsbruksfastigheter mindrest av

ha.15 Det innebärän det 3-årsperiodunder sammanlagt skett iatt en
genomsnitt drygt förvärv mindre skogsbruksfastigheter iett vartannatav
jvo. Färre hälften dessaän objekt nybildade fastigheter, övrigaärav



1997:91372 SOUViltvårdsområden

fastigheter i de jvotidigare. Totalt finns det 3000befintliga sedan ca
ingick i undersökningen.som

halvåret 1996gjordes under förstaannonsundersökningenAv som
jakträtt ismå skogsbruksfastigheter medutbudetframgick det ettatt av

tämligen begränsat.jvo var
specielltockså det inteFastighetsmäklarundersökningen visade att var

skogsbruksfastighet medförvärv mindre rättförekommande med av en
i jvo.till jakt ett

framgår detlantmäterimyndighetemamed de olikaintervjuernaAv att
skogsbruksfastigheter.mindremed nybildningvanligtinte är aven

måsteskogsbruksfastighetnybildadreglerarFörarbetena till FBL att en
innebärskog. Detta200-250 kubikmeterårlig tillväxtkunna ge en

normalt kaninteskogsbruksfastighetmindrenybildad varaatt en
bonitet.fastighetensha beroendemindre 40än ca

med kom-bostadsfastigheteravstyckningarframför alltDet är av
kan89/90:l5 ländamål bostadsfastigheter props.k.binerat stora som

skogsremsamed jaktbarhasmå fastighetermedföra ettatt enpar
bostadsfastigheterförreglerInförandet dessajvo.nybildas ikan ett av

1990.skedde redan
uppstått någrainteför närvarande störresåledes detJag attanser

FåFBL.94-01-01 i 3 kapmed ändringarnanågot jvo i ochproblem i
skett underharsmå skogsbruksfastigheterförvärvnybildningar och av

1994-96.tidsperioden

jaktvårdsområde skallområdesjakten iåtkomstenundvikaFör ettattatt av
nuvarandeändrautredningenvillfastighetsbildninghuvudmotiv för envara

skall haviltvårdsområdesföreningföreslår rättUtredningenordning. att en
gällerområdesjakt.från Detundantasskall kunnafastighetbesluta attatt

ellerombildasviltvårdsområdes beståndstidunderfastighet ny-ettsom
fastighetsbildningen inteefterochfastighetsbildningbildas somgenom

viltvårdsområde skallbestämd areal. Inomi stadgarnaöverstiger etten
innebärlikvärdigt. Detbehandlasjakträttshavareoch attmedlemmar en

från områdesjaktfastighetfår undantasakliga skälförening inte omutan en
sådan jakt.tillåts delta iliknande fastighetannanen

viltvårdandeviltvårdsområdesföreningtidigare skallSom nämnts genomen
främ-verksamhetfår bedrivaviltvården. inte ärfrämja Denåtgärder som

övrigaochskall medlemmarändamål. härmedenlighetdetta Imande för
avgift förbetalaåläggaskunnaintemedlemmar,jakträttshavare, ärsom

alltsåskalländamål. inkomsterFöreningenstjänar andraverksamhet som
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finansiera viltvårdsåtgärder inom området och den förvaltninggemensamma
nödvändig förär viltvårdsområdesföreningens verksamhet.som

Föreningens verksamhet bör, i dag, grundas avgifter från demsom som
har fastigheter inom viltvårdsornrådet eller i övrigt har nyttasom av
föreningens förvaltning. Enskilda skall därför, de motståndareäroavsett om
till bildandet viltvårdsområdet eller betala avgifter till föreningen.av
Utredningen föreslår, framgår inskränkningar i den enskildesattsom ovan,

utnyttja sinrätt egendom endast får förekommaatt beträffande stora
rovdjur och klövvilt. I enlighet härmed skall inte heller avgift förjakttas ut

småvilt eller för småvilt fälls fastighetsägare motsättersom av en som
områdesjaktsig småvilt.I

I undantagsfall kan viltvårdsåtgärdertänkas omfattande karaktäratt av mer
kan kräva kombination investeringar avståendeoch från jakten av stora
rovdjur och klövvilt. Med nuvarande formulering lagtexten,av som ger
föreningen avgifterrätt endast för jakt och fällt vilt, skulle någraatt ta ut
avgifter inte flyta under dåtid förbud råder jakt sådant vilt. Be-mot
gränsningen i detta avseende förhindrar förening hitta lämpligaatten
lösningar i avgiftsfrågan i dessa fall. Det finns därför skäl, enligt ut-
redningen, tillåta förening andra avgifter för jaktatt och fälltänatt ta uten
vilt det finns bestämmelser det i stadgarna. Den föreslagnaom om
ändringen också skuldsatt förening, vill upplösas, möjlighetger en attsom

särskild uttaxering betala sina skulder så föreningen kan uppfyllagenom att
kraven i 62 § lagen förvaltning samfälligheter.om av

Med nuvarande regler kan fastighetsägare, det inte medför olägenheten om
betydelse, tvingas tåla anläggningar för viltvården utförs på hansattav

mark. Utredningen föreslår denna bestämmelse Fråganutmönstras.att
utvecklas i avsnitt 7.6.3 och 7.6.6. En viltvårdsområdesförening får med
utredningens förslag utföra anläggningar mark endast fastig-om
hetsägaren tillåter det. Att utföra anläggningar för viltvård verksamhetär en

under det ändamål föreningen skall tillgodose.som ryms

Viltvården ingår väsentligt naturvärdeni prop.ett momentsom
1979/802180 ll och lagen viltvårdsområden tvångssamfällig-ärs. om en
hetslagstiftning i syfte främja just viltvården. Genom lagen kan denatt
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jakträtteningrepp ifastighet- främstenskildes använda sinrätt att genom
viltvårdsområdesförening harviltvårdensinskränkt i intresse. Enbli-

6myndighetsutövning jfr 11 kap. §uppgifter innefattardärmed som
fårinteföreslår med stöd lagenUtredningen beslutregeringsformen. att av

försvåras inompågåendeså markanvändningingripande avsevärtattvara
området. motiveratFörslagetdel fastighet inomberörd är attav nu-av

lagstiftning innehåller någon ersättnings-jaktvårdsområden intevarande om
beslutingripandeför hurbestämmelseregel eller sätter gräns ettsom en

ändringfår utredningenEnligtstöd lagen ärfattas med enav vara.som
kap. 18 §ordalydelsen i 2förenlig medskallnödvändig för lagenatt vara

7.6.6.avsnittbehandlats iFörslaget harregeringsformen.

bildandetFörfarandet vid7.7.5

jaktvårdsornråde i dagbildandetförfarandet vidUtredningen ettatt avanser
någrainte behovfinns därför störrefungerar bra. Detväsentligti allt av

utredningen ändringar.föreslår dockavseendedel. Iändringar i denna ett
bildaförrättning beslutaföregåendefår länsstyrelsen ettattI dag utan

förrättningellerjaktvårdsområde alla fastighetsägare är annarsomenseom
hänskjutasbildandefrågan skallUtredningennödvändig.inte attanseranses

bildandefrågan.ienighetinte föreliggeri de fall dettill förrättning

Stadgar7.7.6

till dennafast bundnaviltvårdsområdesföreningdel i ärharDe ensom
beslutdeogillarEnskild fastighetsägaresammanslutning. somsom

tidigare, beslutetundandra sigintekan,fattarmajoriteten nämntssom
utträda föreningen.vidareatt utan urgenom

förening,rättssubjekt,enskiltinteRegeringsformen medger t.ex.att ett en
sådantområde ellerföreskrifter visstmeddelar ettatt gesett organ

för kravvillkorendegenerellt bestämma att ettbehörighet närmare somatt
iviktigt detdärföruppfyllda. Detskall ärförfattning attuppställts i anses

skall haföreningenavseendenvilkaviltvårdsornråden ilagen angesom
beslutanderätt.för dennavillkorenenskilda ochbeslutanderätt över



SOU 1997:91 375Viltvårdsområden

möjlighetDen till ingrepp denna lag skall bara utnyttjas i de fallsom ger
viltvården kräver det. Förhållandena varierar delar landet.mellan olika av
Det innebär de möjligheter till ingrepp bör finnas i starktatt t.ex.som

områdenägosplittrade inte alltid områden.nödvändiga i andra Enär
måsteavvägning därför i varje enskilt fall. befogenheterVilkagöras en

viltvårdsområdesförening har i dessa i före-avseenden skall redovisas
ningens stadgar.

Vid bildandet överenskommer medlemmarna, antagande stadgar,genom av
vad föreningen skall verka för och föreningen fåvad kan tänkas göra mot

fastighetsägares framgårvilja. Det väsentligt det stadgarnaärt.ex. atten av
frågori vilka ingrepp får videnskild. enskilde skall,Dengöras mot

övervägandet han eller hon skall uttala sig för eller samverkan,emotom en
frågori vilka viltvårdsområdesföre-beslutanderätten överlämnas tillveta

ningen. Som ytterligare för åliggerskydd den enskilde länsstyrelsen,det
viltvårdsområden,enligt 4 § lagen eller stad-granska stadgaratt attom

frågorgeändringar i i 21 § med lag.överensstämmersom anges

får fårVilka ingrepp i äganderätten och hur omfattande dessagörassom
föreslårviltvårdsområden.regleras i 10-13 §§ lagen Utredningenvara om

regeringen eller myndighet fårregeringen beslutar meddela närmareatt
frågor ornrådesjaktföreskrifter i och gemensamhetsjakt. Tanken är attom

föreskrifter allmänna råd framgådet och detaljerat skall vilken be-av mer
ornrådesjaktstämmanderätt det finns behov för och gemensamhets-attav

viltvårdsområdesföreningsjakt skall fungera. be-En bestärnmanderätt
alltså frågortill finns föreskrifterde angivna i lagen och degränsas som

viltvårdsområdesföreningmeddelats med stöd lagen. skallOmsom av en
frågorha beslutanderätt i dessa skall de omfattas stadgarna. stadgarnaIav

vilka förutsättningar iskall gäller för föreningens beslut dessaanges som
frågor.

föreslåravsnitt 7.6.5 utredningen ansvarsbestämmelsen i 32 §I utmön-att
nedan,Enligt utredningen skall den, motiveras närmare ersättasstras. som

från områdesjakt.tillfällig avstängning Utred-med möjlighet beslutaatt om
viltvårdsområdesföreningföreslår därvid lagstadgadningen att ges enen

sådant inte följer föreningensbesluta ingrepp för denrätt att somom
möjligheten och ingreppetsbeslutet skall giltigt skallregler. För att vara
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såledesframgå skallomfattning föreningens stadgar. Av stadgarnaav
från områdesjakt.framgå för beslut tillfällig avstängninggrunderna om

Organisation7.7.7

lagstiftning,i nuvarandebegreppet jaktstämmaUtredningen att somanser
viltvårdsområdesföre-på inombenämning det högsta beslutande organet

dvs.till enbart jakt,bör ändras. Begreppet leder tankenningen, stämmaen
frågor dis-där endast jaktligajägare deltar ellerdär endast stämmaen

består medlemmarviltvårdsomrâdesförening inte barakuteras. En somav
heller renodlatfrågor intebehandlasjagar. De ärstämmasom en

viltvårdsom-står förviltvården ieftersom detjaktliga är centrum ensom
börbegreppet jaktstämmarådesförenings verksamhet. Utredningen attanser

föreningsstämma.med den neutralaersättas termenmer

Frågan harviltvården fastighetsägaren.förYtterst vilar ansvaret
fastig-7.6.2. 1991/92:9 s. 19behandlats i avsnitt I ävensägs att omprop.

förjaktlagenjakten har han enligtinte själv sköterhetsägaren ytterst ansvar
medveten sittmåste därförFastighetsägarenhur denna sköts. vara om

upplåts tilljakträttenskylla viltskador jägaren. Näroch inteansvar
kontrakten.utfonnningenfastighetsägaren förhar ett avansvarannan
jordägarenockså, jordabalken,enligt 9 kap. 34 §gällerNumera atta

skyldigupplåtit ellerjakträtten till ersättahan är attoavsett enannanom
påförlusterarrendestället, förjakträttjordbruksarrendator, saknarsom

uppkommerfråga viltskadordärvidgrund viltskador. Det är somomav
utsträckning.viltvård rimligpå fastigheten inte bedrivits idetgrund attav

viltvården viltskador, i deochfastighetsägare har för ävenDet ansvar en
ändras.röstningsreglerna börupplåtits förtill talarfall jakträtten attannan,

utformningenvidfastighetsägarei dag tänka sigTeoretiskt kan att avman
viltvårdshänsynriktlinjerjakträttsavtal vissa garanterar attgettett somur

fattasvid föreningsstämmanuppkomma detinte kanviltskador attmen
Utredningenansträngningar.motverkar fastighetsägarnasbeslut ansersom

majoritetdetskulle acceptabeltsådant resultat äratt ett avom envara
sådock i dagfattat beslutet. kanDetfastighetsägare att envarasom

sådan fråga.omröstning iminoritet vidfastighetsägare blir imajoritet
frågorifårföreslår endast fastighetsägare rösträttdärförUtredningen att
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avskjutningens omfattning, områdesjakt och gemensamhetsjakt iom samt
samband därmed uppkomna frågor. Självklart det möjligt för fastig-är
hetsägaren överlåta sin frågori dessa jakträttshavaren.rösträttatt

frågaI och beslut föreningsstämma gäller irösträtt dag den begräns-om
fårningen ingen för del för femtedel detrösta änatt egen mer en av

företrädda röstetalet. Enligt råderutredningen det istämman dag vissen
osäkerhet regeln gäller endast i falletdet röstetalet beräknas efterom
fastighetens ocksåareal eller regeln omfattar fallet någondetäven attom

med fullmakter från andra medlemmar. förOrden del tyderröstar egen
regeln omfattar endast förstnämndadet fallet. Utredningennärmast att

regeln bör omfatta båda någonfallen för hindra samlar inatt att attanser
sådanfullmakter i fårutsträckning han eller majoritethon stämman.att

Utredningen får sådanlagtexten innebörd förordenattmenar en om egen
del bort.tas

Vad beslut föreningensändring stadgar gäller i dag majori-attavser om av
tetskravet baseras den majoritet gäller vid bildandet ettsom av
viltvårdsområde. föreslårUtredningen majoritetskravet vid bildande skallatt

varförändras majoritetskravet för ändringbeslut stadgarna böräven om av
Utredningenändras. har i denna del funnit jaktmarkskommitténs seatt

7.6.8avsnitt förslag till förändringar Kommittén anför bl.a.intressant.är
följande.

för"...Ett krav likt dagens lagstiftning följer kravet bildandet,som
förslag försvårar enligtdvs. med fyra femtedelars majoritet,gruppens

mening i allt för hög grad ändringsbeslut. Gruppenettgruppens anser
måstedärför ordning fasta minoritetstaldetatt taren som som

uppnås jaktvårdsområdeför förhindra bildandet eller upplösa äratt ett
lämpligare...

förhindra detFör minoritetsregeln missbrukasatt att anser gruppen
på två stadgeändring förlämpligt kräva beslut stämmor attatt om

ändringen skall bli giltig..."

föreslår för stämmobeslut iUtredningen de röstregler gälleratt som
finnsstadgarna. Detallmänhet skall gälla vid beslut ändringäven om av

frågor. beslutFöremellertid behov visst minoritetsskydd i dessa attettav
sådan minoritet,giltigt därförstadgeändring skall krävs att somenom vara

viltvårdsområde, intekan hindra bildande eller kan upplösa ettett som
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sig stadgeändringen, beslutet fattas tvåmotsätter stämmoratt samt att
stadgeändringsförslaget tagits med i kallelsen till föreningsstämmoma.

Viltvårdsområdes bestånd7.7.8

viltvårdsom-Utredningen väl fungerande samarbete inomatt ett ettanser
råde måste bygga positiv fastighetsägarna.inställning hos Det ären

betydelse fördärför betryggande majoritet samverkanärstor attav en en
och huvuddragen i föreningens verksamhet. När verksamhetenöverens om

viltvårdsområde sådantinom bedrivs minoritet intesättett ett att storen
viltvårdsom-finner samverkan meningsfull utredningenlängre att ettanser

råde upplösningskall kunna upplösas. Utredningen att av enanser
viltvårdsområdesförening ställsbör kunna ske det majoritetskrav somom

förhållandet såinte uppfyllt.i lagen längre Detta änär är snart enmerupp
med femtedelfemtedel fastighetsägarna eller fastighetsägare änmer enav

viltvårdsområdets förklarar sig vilja upplösa föreningen.arealav

jaktvårdsområde någon bestämdbildasnärvarande gällerFör utanatt ett
frånfår år förflutit detbeståndstid det inte upplösas innan tio harattmen

jaktvårdsområdet kraft. innebära, vilket docklaga Det kanbeslutet om vann
jaktvårdsområde tvingas leva vidaresällsynt,torde trotsytterst att ettvara

viltvårdsområden i framtiden skallmajoritet vill upplösa det. För attatt en
finnasmåste enligt utredningen,attraktiv samverkansform det,bli en

behöva riskerainstitutetför fastighetsägarnamöjlighet pröva attutan attatt
föreslår därförlångför tid. Utredningenföreningssamverkanbli fast i enen

jaktvårdsområden utgår. Ettnuvarande fjärde stycket lagen26 §att om
minoritetupplösasviltvårdsområde upphöra och föreningenskall enom
ordinarietvå varandra följandeföregåendei styckesägs ovansom

uttalar sig för upplösning.föreningsstämmor en

viltvårds-upplösamöjlighetutredningen skall länsstyrelsen haEnligt att en
har i dennaLänsstyrelsenområdesförening föreningen saknar styrelse.om

beslutamöjlighetbeträffande upplösning efter anmälan,fråga, liksom att
frågan förrättning.hänskjuta tillutredningytterligare attgenomom

upplösamöjlighetskall halänsstyrelsenUtredningen även attatt enanser
förvaltningenallvarligt missköterviltvårdsområdesförening föreningenom
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området. Vilka situationer under begreppet allvarlig miss-av som ryms
kötsamhet bör utvecklas i praxis. sådanEn situation kan samverkanattvara
mellan medlemmarna inom föreningen kommit bli så bristfällig dettaatt att
påverkar viltvården i negativ riktning.en

Utredningen vill uppmärksamma den problematik finns i nuvarandesom
lagstiftning åmellan sidan länsstyrelsens initiativrätt upplösaattena en
förening den saknar styrelse åoch andra sidan bestämmelsen iom nu-
varande 26 fjärde§ stycket lagen jaktvårdsområden, enligt vilken ettom
jaktvårdsområde fårinte upplösas innan år förflutit fråntio har det beslutet

jaktvårdsområdet Lagrådetslaga kraft. I yttrande lagenöverom vann om
fiskevårdsområden berördes länsstyrelsens initiativrätt i i den lagenett

fallliknande 1980/81 153 förslagetprop. 279. Det ursprungliga till lag:
ñskevårdsområden innebar det viss tidsperiodunder omöjligtattom en var

såvälför länsstyrelsen framtvinga fårföreningen styrelseatt att atten som
upplösa föreningen. skulle innebära ingåttDet tredje avtalatt en man, som

föreningen anspråkmed eller eljest har denna, skulle kunna saknamot
någon vända sig till för få sina mellanhavanden med föreningenatt att upp-

ansåg Lagrådet,klarade. Detta med hänsyn till tredje behovmans av
Lagrådeträttsskydd, inte kunna godtas. Enligt kunde problemet lösas

antingen länsstyrelsen möjlighet upplösa föreningatt attgenom gavs en
årsaknar styrelse, tio förflutit efter bildandet eller elleroavsettsom om

länsstyrelsen möjlighet styrelse. Utredningenatt att utsegenom ge en anser
jaktvårdsom-bakgrund nuvarande 26 § fjärde stycket lagenmot attav om

råden föreslås utgå denna problematik inte finns kvar i lagenatt om
viltvårdsområden.

Enligt utredningen skall skriftlig anmälan med begäran upplösningen om
innehålla områdetslämnas till länsstyrelsen. Anmälan skall uppgifter om

totala areal, totala antalet fastighetsägare, vilka fastighetsägare uttalatsom
sig för upplösning och den totala areal de företräder. uppgifterDessaen
underlättar länsstyrelsens fortsatta handläggning.

jaktvårdsområdeEnligt gällande lag kan fastighet endastuteslutas etten ur
jaktvården.den saknar betydelse för Utredningen det börattom anser

finnas möjlighet ytterligare fall utesluta fastigheti kunna ettatt en ur
viltvårdsområde. Enligt utredningen skall alltid möjligt uteslutadet attvara
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föreligger fastighetsägarefastighet det enighet mellan berörd ochen om
viltvårdsområdesföreningen. fastighet eller fastigheter medVidare skall en

fastigheterna tillsammanskunna uteslutas fastigheten ellerägaresamma om
viltvårdbestå för och kvarvarandelämpligen kan enhet för sigsom egen

förhållandeviltvårdsområde. skallfastigheter lämpligt Sammautgör ett
då flera fastigheter med skilda avtal ellergälla sättägare annatgenom

viltvården.samordnat

viltvårdsområdetidigare kräver väl fungerandeSom nämnts ett engage-
från självklart inte förhindras detfastighetsägarna. Det kan att upp-mang

viltvårdsområdesförening dettakommer motsättningar inom störsomen
i enstaka fall blirinte motsättningarnaDet kan uteslutas attengagemang.

viltvårdande föreningen. Intearbetet inomså det hämmar detattstora
någonföreningslivetvanligaskulle detta kunna lösas i detsällan attgenom

föreslagnaUtredningen vill med deneller utesluts föreningen.utträder ur
viltvårdsom-fastighetmöjlighet uteslutaändringen öppna ettatt urenen
och övriga iuppstått fastighetsägareråde, osämja mellannärt.ex. en

inverkaruteslutning intesådan möjlighet bör finnasföreningen. En när en
skulleändring härvidlagviltvården. Utredningenmenligt attanser en

viltvårdsom-viltvården attraktionskraften hosför och ökatillvara gagn
rådesinstitutet.

möjligt fördetföreslår bestämmelse, i 31Utredningen görsomen ny
avslutasviltvårdsområdesförening bli upplöst efter konkurs utanatt somen

från andra stycket lagen29 §överskott. Bestämmelsen har hämtats om
bestämmelse i lagenfiskevårdsområden. införa motsvarandeMotiven för att

lagenanfördes vid tillkomstenviltvårdsområden desammaär avsomom
288 f..ñskevårdsområden 282 och1980/812153prop. s.om

förvaltning§ till 62 § lagenhänvisning finns i nuvarande 31Den omsom
får förränviltvårdsområde upplösasinteinnebärsamfälligheter att ettav

betalning nedsatts hosförmedel fordrasbetalats eller dealla skulder som
ñskevårdsom-viltvårdsområden, liksom lagenlänsstyrelsen. Lagen omom

bestämmelsersamfällighetsförvaltningslagensråden, saknar extraom
betalningmedel tillföreningen saknarfrånuttaxering medlemmarna när av

syssloman iförordnalänsstyrelsenmöjlighet förochskulderna attattom
föreninghändelseuttaxeringen. Iställe verkställastyrelsens attav en
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saknar medel betala sina skulder, och möjlighet avgifteratt att ta ut som
täcker dessa skulder saknas, återstår endast föreningen i konkurs.sättaatt

sådanOm inte överskott saknas med nuvarande regler möjligheten ger att
viltvårdsområdesföreningen.upplösa Det innebär sammanslutningen bliratt

bestående fast den inte längre tjänar något viltvårdande ändamål. Enligt
utredningen bör bestämmelserna för viltvårdsområdesföreningen vara
sådana föreningen kan upplösas i de fall förening försätts iatt konkursen
och konkursen avslutas lämna överskott. Den bestämmelsenutan att nya
innebär alltså viltvårdsområdesförening skall upplöst i dessaatt en anses
fall. När föreningen upplöst beslutetär bildande viltvårds-anses om av
området förfallet prop. 1980/812153 282 f..s.

Överklagande7.7.9 m.m.

Utredningen föreslår ansvarsbestämmelsen i 32 § lagen jaktvårds-att om
områden utgår. Förslaget har behandlats i avsnitt viltvårdsom-7.6.5. En
rådesförening måste dock ha möjlighet vidta sanktioner dematt mot som
inte följer föreningens stadgar eller beslut. Utredningen har valt mellan att
införa lagstadgat vite och möjlighet för föreningen tillfälligtett atten

jakträttshavare från områdesjakt.avstänga Utredningen denatten anser
åtgärdensistnämnda minst ingripande samtidigt den harär till-som en

räckligt avskräckande effekt Utredningen föreslår därför det införsatt en
bestämmelse i lagen viltvårdsområdesförening beslutarätt attsom ger en

medlem eller jakträttshavare bryter de regler gäller föratt motsom som
verksamheten inom viltvårdsområdet tillfälligt från områdes-kan avstängas
jakt. sådantFör beslut skall giltigt krävs bestämmelseatt ett attvara en
tagits in i stadgarna och det framgår stadgarna i vilka avseendenatt av

får sådanabestämma i frågor lång fårstämman och hur avstängningen
Stadgarna skall fastställas länsstyrelsen enligt 21 § sjätte punkten.vara. av

Stadgebestämmelse innebär åravstängning skall inteöver ettsom
fastställas.

För viltvårdsområdesförenings avskjutningsregleratt garantera att en
efterlevs behövs fungerande sanktionsmöjlighet. Utredningen inteen anser

från områdesjaktavstängning tillräckligt härvidlag. 34 § jaktför-Iäratt
ordningen 1987:905 finns i dag bestämmelser innebär viltattsom som

förhållandenunder där angivna dött eller avlivats i vissa fall skall tillfalla



1997:91SOU382 ltvårdsområdenVi

för efter-motiveratdetjaktvårdsområdesföreningen. Utredningen anser
införsbestämmelse inågon liknandeavskjutningsreglemalevnaden attav

viltinnebärföreslår därför regelviltvårdsområden ochlagen attsomenom
avskjutningsreglerviltvårdsområdesföreningensstridi meddödatssom

föreningen.tillfallaskall

utökas. Medklagoberättigadeföreslår kretsenvidareUtredningen att av
klagoberättigad. Enberörsendast medlemlydelse rättnuvarande är vars

såledessaknarmedlem,inteberörs,jakträttshavare ärrätt men somvars
tvångssamfällighetslagstift-få Ibeslutmöjlighet överprövat.ettatt annan

sådanharsamfälligheter,förvaltningomfattas lagenning, enavav omsom
klagoberättigadekretsenUtredningenklagorätt.rättighetshavare att avanser

dennesmedleminte rättdenomfatta ärutvidgas till ävenbör omatt som
beslut.föreningsorgansberörs av

länsstyrelsenskanbesvärsbestämmelsenutformningnuvarandeMed av
dessbaralämplighetöverklagade beslutetsdetprövning inte utanavse

detbefogenhetheller ersättadärmed inteLänsstyrelsen attIaglighet. ges
alltsåDet1979/80:l80 40. ärmed prop.beslutetöverklagade annatett s.
7.6.7.avsnittbehandlats iFrågan harförfarande.kassatorisktfråga ettom

Europakon-6 iartikeluppfyllaviltvårdsområden skalllagenFör att om
förvaltningsdom-ochlänsstyrelsensmåste, enligt utredningen,ventionen

laglighetsprövning.omfattaenbartinteutvidgas ochprövningsrättstols en
ocksådetmåstedärmed göras ärprövningtill denMed hänsyn som

befogenhetförvaltningsdomstolenoch attlänsstyrelsenväsentligt gesatt
medöverklagade beslutetdet annat.ettersätta

Bemyndiganden07.7. l

ellerregeringeninnebärstadgandeföreslår attUtredningen ett nytt som
föreskrifter ifår meddelabeslutar närmareregeringenmyndighet som

innehållBemyndigandetsgemensamhetsjakt.områdesjakt ochfrågor om
7.7.6.7.6.3 ochavsnittutvecklats ihar
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8 Begreppet jaktvård i lag-utmönstras

stiftningen

När nuvarande jaktlag trädde i kraft den januaril 1988 byttes ordet jakt-
vård begreppet viltvård. Utredningen har ordet jaktvårdut mot noterat att
finns kvar i olika kombinationer i lagstiftningen. Viltvård jaktvårdoch är
två 0rd med lika betydelse i lagstiftningssammanhang i detmen som
vardagliga livet har olika betydelse för många. Utredningen detattanser

angeläget begreppet jaktvårdär för undvika fortsattersätts be-att att
greppsförvirring. Därför föreslås begreppet jaktvård i allautmönstrasatt
dessa kombinationer och viltvård.medersätts

Nedan utredningen i lagstiftningen funnitden begreppetattanger var
jaktvård alltjämt finns kvar och där föreslårutredningen byte. Upp-ett
räkningen nedan omfattar inte lagstiftning där ordet jaktvårdsområde skall

viltvårdsområde.bytas ut mot

jaktvårdsavgiftOrden jaktvårdsfondenoch i jaktlagen41§ 1987:259.-
Ordet jaktvård i 32 § rennäringslagen 1971:437.-
Orden jaktvårdsfond och jaktvårdsavgift i 36, 39, 49-52 och 52 §§e-
jaktförordningen 1987:905.

jaktvårdsfondOrdet i 14 § indrivningsförordningen 1993:1229.
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Administrationen jaktenav

9.1 Utredningens förslag i sammanfattning

Utredningen statlig verksamhet på jaktens viltvårdensatt och områdeanser
bör bedrivas i myndighetsform. När det gäller förhållandet mellan myndig-
heterna och jägarorganisationerna liksom mellan organisationerna anser
utredningen det fårinte finnas risk någotatt särintresse får orimligtatt ett

inflytande verksamheten.över Ideellstort verksamhet likartat slag skallav
lika möjligheter bedriva sin verksamhet. Fördelningsprinciperattges av

bidrag mellan organisationer skall bygga på sakliga grunder.

Svenska jägareförbundet skall inte längre ha statsmakternas uppdrag att
för ledningen den praktiska viltvårdenensamt och jakten. Detansvara av

utredningens uppfattningär det huvud inteöver lämpligtatt ärtaget att ett
sådant åläggs intresseorganisation. börDet i ställetansvar en vara en

uppgift för berörda myndigheter, markägare, jägare och andragemensam
intressenter i sin verksamhet verka för målen för jakten vilt-att ochatt
vården uppnås. Olika intresseorganisationer skall inom områdesitt och ut-
ifrån de intressen de företräder stödja sina medlemmar i deras verksamhet.

Utredningen medlemsrelaterat bidrag skall utgåatt till jägarorga-ettanser
nisationerna för deras oegennyttiga allmänna verksamhet frågor jakti om

viltvård.och fortsattEtt aktivt från bådamedlemmarna i deengagemang
jägarorganisationerna allmänt intresse.är Utredningen föreslår attav en
förordning bidrag jaktvårdsfonden till jägarorganisationerna införs.om ur

beslut det allmännaI medlemsbidraget skall preciseras de verksamheterom
jägarorganisationerna skall främja för erhålla bidrag. För verksamhetenatt
bör fastställas mål och riktlinjer fortlöpande kan utvärderas. Jägarorga-som
nisationerna skall i sin ansökan bidrag redovisa hur verksamhetenom
bedrivits. Utöver organisationsbidrag grundat antal medlemmar skall det

möjligt bidrag jaktvårdsfonden till jägarorganisationerna förattvara ge ur
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genomförafå möjlighetbörRiksrevisionsverketspecifika uppdrag.vissa att
bidragen.i anledningeffektivitetsrevision av

enligt utred-konkurrensskäl bör,ochrättssäkerhets-infonnations-,Av
jägar-jaktkortsregistret ochförregisteransvarigmyndighetningen, varaen

Naturvårds-naturvårdsverknaturligt Statensexamensregistret. Det är att
ochfaunavård innefattande jaktförtillsynsmyndighetstatligverket, som

Båda skall bekostasregistrenregister.för dessaviltvård, även avansvarar
avgifter förmöjligtskalljaktvårdsfonden. Det ut-medel utatt tavaraur
adressuppgiftergällerdetbåda registren. Närfrån detjänsternyttjande av

ochjaktinformationförintresseorganisationerochtill myndigheter om
jaktvårdsfonden.kunna bäraskostnadernaviltvård dockbör av

opartisk in-behovfinnstill detframkommerUtredningen ettatt av
behovvidareområde. finnsviltvårdens Detochjaktens ettformation av

sådankunnaförFörutsättningarnabredare.spridsinformationen att geatt
föreslås bliNaturvårdsverketmedi ochinformation ökaropartisk att

medelföreslårUtredningenjaktkortsregistret.för attregisteransvarig ur
användas ienbartförfogandeverketstillskall ställasjaktvårdsfonden att

föreslår utredningenviltvård. Vidarefrågor jakt ochinforrnationssyfte i om
informationförSkogsstyrelsentillbör lämnasmedel sätt omatt samma
utredningenSlutligenmarkägama. attviltvård tillpraktiskfrämst anser

få medellokalt skallochregionaltverksamhetskogsvårdsorganisationens
informationanknytning tillmedverksamheterolikaförjaktvårdsfondenur

viltvård.praktiskom

länsviltnämndemabeträffandeförändringenföreslår denendastUtredningen
politiskmedkompletterasi nämndenorganisationsrepresentationen enatt

nämnden.ordförande iskallledamotföreträdare. Denna vara

kalladsådan nämnd,behovfinnsdetinteUtredningen att enavanser
föreslagit.riksförbundJägarnasriksviltnämnd, som
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9.2 Utredningens direktiv

Naturvårdsverket den centrala förvaltningsmyndighetenär för ärenden om
jakt och viltvård. Länsstyrelsen den regionaltär ansvariga myndigheten.
Till varje länsstyrelse knuten länsviltnämndär länsstyrelsensären som
rådgivande frågai viltvården. Ledamöterna, läns-organ om utsessom av
styrelsen, de areella näringarna, frilufts- naturvårds-representerar och
intresset trafiksäkerheten. På det regionala planet ocksåsamt polisen ochär
skogsvårdsstyrelsen engagerade i administrationen jakten och viltvården.av
Utanför kretsen olika myndigheter finns flera frivilligorganisationerav som
fullgör administrativa uppgifter, främst den praktiska viltvården. Dit hör de
båda jägarorganisationerna Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksför-
bund-Landsbygdens jägare Jägarnas riksförbund Naturskyddsföre-samt
ningen och Sveriges omitologiska förening. bådaDe jägarorganisationema
och naturskyddsföreningen får bidrag från jaktvårdsfonden för sin verk-
samhet.

Svenska jägareförbundet biträder centralt och regionalt sina läns-genom
jaktvårdsföreningar myndigheterna med sakkunnigutlåtanden och samman-
ställningar uppgifter underlag för myndigheternas beslut. Bak-av som
grunden till Svenska jägareförbundets särställning i det hänseendet är att
förbundet riksdagsbeslut åren 1938 och 1951 anförtrotts ledningengenom

det praktiska jakt- viltvårdsarbetetoch i landet. Till arbetsuppgifternaav
hör bl.a. viltvårdensfölja och viltstammamas utveckling ochatt sprida
kännedom denna utveckling upplysning och information. För-om genom
bundet skall jägarna, den vilt- och naturintresserade allmänheten ochge
andra intresserade råd och upplysningar i jakt- viltvårdsfrågor.och

Länsviltnämnden har hittills fyllt viktig funktion i den regionala jakt-en
administrationen. Utredningen skall granska länsviltnämndens arbets-
uppgifter och det kan finnasöverväga skäl stärka nämndens ställ-attom
ning låtaeller dess arbetsuppgifter utföras någon I detav annan. samman-
hanget bör utredaren förslagetöverväga till riksviltnämnd.

Jägarorganisationemas allmänna verksamhet bör tillmätas värde. Denstort
har folkrörelseproñl med aktivt från medlemmarnasetten engagemang
sida. Det finns emellertid skäl ansvarsfördelningen mellanöveratt se myn-
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mellan organisationerna. Inteliksomjägarorganisationemaochdighetema
och denintressenmedlemmarnasskiljelinjen mellangäller detminst mer

viltvårds-praktiska jakt- ochdetuppgiften ledamyndighetsliknande att
jägarorganisationer-utvärderingskall därförUtredaren göraarbetet. aven

verksamheten börtill hurområde förslagoch lämnainom dettaarbetenas
viltvården ochgällervadFörutsättningarnai fortsättningen.organiseras

bör iSverige. Utredarendelarmellan olikautövande varierarjaktens av
gäller in-finns vadproblemdärför analysera deavseendenalla som

denna verk-angelägetupplysningsverksamheten. Detfonnations- och är att
nås inblandadeför allalösningar kanså tillfredsställandebedrivssamhet att

intressen.

Inledning9.3

följande punkter.isammanfattasdel kanuppdrag i dennaUtredningens
finnsdetocharbetsuppgifterlänsviltnämndens övervägaGranska om-

arbetsuppgifter utföraslåta dessellernämndens ställningstärkaskäl att
någon annan.av

Överväga riksviltnämnd.tillförslagriksförbundsJägarnas-
och jägarorgani-myndigheternaansvarsfördelningen mellanSe över-

detminst gällerIntejägarorganisationerna.liksom mellansationema
myndig-denochintressenmellan medlemmarnasskiljelinjen mer

viltvårdsarbetetjakt- ochpraktiskaleda detuppgiftenhetsliknande att
inomarbetejägarorganisationernasutvärderaskallUtredningenlandet.i

organiserasbörverksamhetenförslag till hurområde och lämnadetta
fortsättningen.i

ochinformations-gällervadkan finnasproblemdeAnalysera som-
upplysningsverksamheten.

före-redovisatbakgrundsmaterialutförligtfinnsföljandedet somI ett
Ut-organisationer.ochmyndighetertillenkätträdesvis bygger en

myndig-mellanansvarsfördelningenmedavsnitt 9.4inleder iredningen
Ijägarorganisationerna.mellanjägarorganisationerna liksomochheterna

ochjaktkortsregistrethursinutredningenredovisar9.5avsnitt syn
beskriver9.6avsnittfortsättningen. Iiskall hanterasjägarexamensregistret

påmed förslagupplysningsverksamhetenochinformations-utredningen
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förändringar för komma till medrätta de problematt finns. I avsnittsom
9.7 utredningen sin länsviltnämndens fortsatta verksamhetger ochsyn
slutligen i avsnitt 9.8 behandlas Jägarnas riksförbunds förslag till riks-
viltnämnd.

Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
och jägarorganisationerna liksom mellan jägar-
organisationerna

Detta avsnitt uppdelatär del där myndigheterna och organisationernaen
beskriver sitt för och arbete jaktfrågormed och viltvårdsfrågor.ansvar
Därefter redovisas uppdraget till Svenska jägareförbundet leda denatt
praktiska viltvården och jakten sådant det beskrivits i utredningsbe-
tänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden. Utredningen beskriver
därefter olika myndigheters och organisationers på frivilligorganisa-attsyn
tioner fullgör administrativa uppgifter inom jakt och viltvård. det därpåI
följande avsnittet redovisas Statskontorets uppdrag för utredningensatt
räkning beskriva och följa hur Svenska jägareförbundet använder detupp
bidrag förbundet erhåller från I det avslutande delavsnittet finnsstaten. ut-
redningens överväganden och förslag.

9.4.1 Beskrivning myndigheternas och organisationemasav
för och arbete jaktfrågormed viltvårds-ochansvar

frågor

Inledning

Under årdelen 1995 bad utredningen myndigheter och organisa-senare av
tioner besvara enkät ansvarsområden åtagandenochatt vad gälleren om
jaktfrågor viltvårdsfrågor.och Beskrivningen nedan bygger på uppgifter
från denna enkät såledesoch är organisationemas och myndigheternas

uppgifter. Utöver nedan nämnda myndigheter och organisationer haregna
Sametinget och Världsnaturfonden beretts möjlighet enkätenatt svara

inkommit medmen svar.
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bokstavsordning.redovisas dessa iorganisationernagällerVad

avseende följandefrån sidafrågor utredningensnedan byggerSvaren

områden.
ansvarsområde enligtarbetsuppgifter ochMyndighetens/organisationens

frånuppdragenligtmyndighetsinstruktion ellerochförordninglag,
viltvårdochfrågor jaktvadregeringen omavser

gällervadochorganisationMyndighetens/organisationens resurser
viltvårdfrågor jakt ochom

i nulägetmyndigheten/organisationendet arbeteBeskrivning somav
särskildaviltvård, såväl löpandeochberör jaktochbedriver somsom

projekt

Naturvårdsverket

faunavårdförtillsynsmyndighetenstatligadenNaturvårdsverket är
finnsnaturresursavdelningPåviltvård. verketsjakt ochinklusive en

frågor rörandeförviltförvaltning,förenhetenenhet,särskild ansvararsom
handläggervilka 49viltvård. Enheten bemannasochjakt personer avav

särskilt nedan.beskrivsenhetdennajaktfrågor. Verksamhetrena

viltvårdochjaktlagarfölja hur de rörfortlöpandeskallVerket som
tilläggändringar ochföreslåingår deHärii praktiken.fungerar somatt

ochinformationföreskrifter ochutfärdaerforderliga, att genomanses
demsyftet medbestämmelser,gällandekunskap samtspridautbildning om

Verksamhetenbästaföljas etttillämpas och sätt.skalldehur genererar
Föröverklagandentillstånd,förfrågningar,ärendenantal m.m.typstort av
ochprojektverksamhetåtskilligålagd tillsyn krävskunna utövaatt

andrafaunavårdsforskningen,alltmed framförkontakteromfattande
verksamhetDenallmänheten.organisationerochmyndigheterberörda samt

förverksamhetsplanenframgår detaljeratenhetenvidbedrivs avmersom
nedan.delartillämpligaredovisas iDennaenheten.

omorganisa-Vidjuli 1995.den lorganisationfickNaturvårdsverket en ny
Faunavård inom Naturresurs-ochför Flora-Enhetendeladestionen

förEnhetenArtskydd ochförtvå Enhetenenheter;iavdelningen nyaupp
tvåenhetenstidigaredenbyggerorganisationenViltförvaltning. Den nya

respektivedjurarterochhotadeskyddhuvudverksamheter; växt-av
vilt.förvaltning av

iverksamheterförViltförvaltning liggerförPå Enheten ansvaret som
ochjaktbeteckningarnatraditionellahaft deorganisationer hartidigare
ochvanligabetydligtinternationellttill deanpassningMedviltvård. meren
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sedan lång tid användbara beteckningarna Wildlife eller Game Management
Naturvårdsverkethar med ordet viltförvaltning velat markera verksam-

hetens egentliga omfattning. Innebörden begreppet viltförvaltning ärav
diffust, för tämligenännu initieradäven publik. Enheten för viltför-en

valtning har i särskild promemoria klarlagt ingårvad i begreppetsom
viltförvaltning. Stora delar denna promemoria redovisas sist i dettaav
avsnitt.

Verksamhetsåret 1997 kännetecknas alltmer knappa med kravav resurser
på ytterligare besparingar samtidigt pågående prioriterade verksam-som
heter omfattande och kravenär arbetsinsatser till följd över-nya av
gripande politiska beslut ökar. Internationaliseringen, främst följdsom en

medlemskap i medför ocksåEU, krav ytterligare, resurskrävandeav
insatser.

För prioriteringskraven och de krav omvärlden erfaren-mötaatt som
hetsmässigt ställer Enheten för viltförvaltning och exempelvis kansom
nödvändiggöra anpassning befintlig måstelagstiftning verksamhetenav
inom enheten mycket kostnadseffektiv. måste således inriktaDen sigvara
på förenkla arbetet, slopa vissa arbetsuppgifter och olika följasättatt

effekterna vidtagna förvaltningsåtgärder.upp av

måsteVerksamheten preciserat inriktas attmera
arbeta övergripande, prioritera bort arbetsuppgifterattmer genom som-

långsiktigtenheten bedömer inte påtagliga effekterkan ge
insatserna detöka gäller enhetens kompetensutvecklingnär-

fortsätta utbildningsinsatserna länsstyrelser,blandgentemot annat-
åklagare och polis

nåöka de internationella insatserna för därmed bland bättreannatatt-
anpassning till internationella överenskommelser och regler med

inriktningsärskild Norden och EU
ellerfortsätta informationsinsatser till viktigare personergrupper av-

de politiskaorganisationer och myndigheter inflytandeharsom
besluten

samför-eftersträva bredaredan idéstadiet, innan beslut fattas,-
organisationer; huvud-ståndslösningar med berörda myndigheter och

och strategierför upprättade policynsakligen inom ramen
förvaltningspro-för viltforskningen orienterasarbeta motatt renamer-

blem.

samhällsutveckling imiljöanpassadNaturvårdsverket skall arbeta för en
biologiskmiljö medSverige och omvärlden för säkerställa god storatt en

Naturresursavdelningenmångfald för och kommande generationer.oss
vårda, hushålla med svenskmed skydda, ocharbetar naturatt restaurera

generationer såtill kommandeoch tillser hänsyn ochatt tas naturen oss
god miljö och biologisk mångfald och förbättras.bevarasatt en en
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Enheten för viltförvaltning skall verka för våra viltstammar alla vildaatt
fåglardäggdjur och bevaras förbättras såväl kvalitativt kvantita-och som

mål hushållativt. Verksamhetens med viltet.bästa Hänsynär sättatt
skall därvid till olika näringars skall verka förintressen. Enheten äventas

så djurvänligtbeskattningen det jaktbara viltet sker etiskt ochatt ettav
också förmöjligt. Arbetet inom enheten skall verka norrngivandesätt som

såväl inhemsk internationell verksamhet.som

mångskiftande massmediaEftersom enheten har kontakter, inte minst med
serviceinriktad.och allmänhet, skall enhetens verksamhet även vara

åstad-målet miljöpolitikerövergripande, nationella för svenskaDet är att
miljöanpassat kretsloppssamhälle, dvs.komma samhälle eller ettett ett

bevara densamhälle där i tillräcklig grad kan skydda människors hälsa,
mångfalden, hushålla så nyttjasbiologiska med de kanattnaturresurser

Naturvårdsverketslångsiktigt skydda och kulturlandskap.natur-samt
präglas denarbete med bemästra olika miljöhot skall allmäntatt av

sektorisering/sektorsintegrering ochinriktning internationalisering,mot
regeringen för detdecentralisering har riksdagen ochangettssom av

givetvismiljöarbetet under 1990-talet. nationellasamlade Det äransvaret
övergripandedet gäller viltförvaltning ligger detsärskilt viktigt. När

Naturvårdsverket.nationella ansvaret

lös-Miljöproblemen gränsöverskridande ochInternationalisering är-
måste samarbete. gällersökas via internationellt Dettaningarna även

fåglar,flyttande sälar ochviltförvaltningen, bl.a. arbetar med storasom
rovdjur.

exempelvis jord- ochsektorsintegrering Varje sektor,Sektorisering och -
allaViltförvaltningen dockskall sitt miljöansvar. arbetarskogsbruk, överta
allanäringar och berörfrämst det gäller areellasektorsgränser när

sektorer.

så enskildaskall ligga deDecentralisering konkreta miljöarbetetDet nära-
möjligt.verksamheterna och människorna som

åtgärder. Generelltså långt möjligt inriktas förebyggandeskallArbetet
på för kunnaskall inriktas frigöravidare arbetegäller attattatt resurser

karaktär.pådrivande förebyggandeöka insatser samtav

således be-hushållning,långsiktigViltförvaltningen skall inriktas mot
sådant rik variationoch nyttjande, och skevarande sätt att aven

betydandebibehållas, del kangoda kanviltarter med stammar en gevarav
riktmöjlighet tillHushållningenekonomiska värden. skall även ettge

foto-viltstudier, exkursioner,form jakttillfällen,friluftsliv iutbud avav
grafering, etc.



SOU 1997:91 Administrationen 393jaktenav

Det kortsiktiga målet samtligaär angivna aktiviteter skall klarasatt av
under verksamhetsperioden.

Promemorian Viltförvaltning, Vad det och varförär-

I beskrivningen nedan används följande begrepp i följande inbördes
hierarkiska ordning fallande: Miljövård, Naturvård, Faunavård, Viltvård
och Jakt. Det innebär exempelvis jakten del viltvårdenär ochatt atten av
viltvården del faunavården.är naturvårdssammanhangI användsen av
begreppen fauna, djur och vilt, klargöratyvärr vad medutan att som menas
dem. Begreppen fauna och djur har innebörd; härmed allasamma avses

såledesdjur, allt från encelliga djur till däggdjur. Med begreppet viltstora
däremot endast vilda däggdjur fåglaroch 2 § jaktlagen. Detavses senare

begreppet således inte förbehålletär djur får jagas. Sådant viltsom
betecknas jaktbart vilt.

Med jakt fånga eller döda vilt och sådanti syfte söka efter,attavses att
spåra eller förfölja vilt. Till jakt ocksåräknas ingrepp i viltets bongöraatt
och eller förstöra fåglars 2 § jaktlagen. Begreppet jaktatt ta ägg kan
därmed definieras åtgärderalla vidtas med syftet ockuperaattsom ettsom
vilt, antingen fånga det levande eller döda det.att attgenom genom

Även begreppet viltvård definierat i jaktlagen. framgårär Av 4 § "Viltetatt
vårdasskall i syfte bevara de viltarter tillhör viltbeståndlandetsatt som

och främja med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämpligatt en
utveckling viltstammama. viltvården ingårI åtgärdersärskildaattav genom
sörja för viltet får skydd och stöd och jakten efter tillgångenatt att anpassa

vilt." Ansvaret för viltvården ligger således den enskilde markägaren
eller jakträttshavararen.

Begreppet viltförvaltning definieras åtgärder genomförs för attsom som
bevara och nyttja viltet med hänsyn till samhällets olika intressen och med

påkravet långsiktigt hålla individrikaoch viltbestånd. förAnsvaretatt art-
viltförvaltningen i åvilarlandet i första hand Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket central tillsynsmyndighet för frågorär viltförvaltninom
Huvuddelen verkets arbetsuppgifter inom viltförvaltningsområdet har sinav
grund i bestämmelser delegation eller bemyndigande i jaktlagstiftningen
Jaktlagen 1987:259, Jaktförordningen 1987:905 och Jaktkungörelsen
SNFS 1994:3 NV:58. Arbetet dock i hög gradävenstyrs av annan
lagstiftning, exempelvis jaktvårdsområdenLagen 1980:894,av om
Vapenlagen 1996:67, Djurskyddslagen åtgärder1988:534, Lag om
beträffande djur och tillhör skyddade 1994:1818växter tillarter samtsom
förordningar och föreskrifter associerade till dessa lagar. Utöverärsom
lagstiftning arbetet antal direkta regeringsuppdrag.styrs ettav
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särskilt efter inträdetinternationaliserat,Naturvårdsarbetet blivit alltmerhar
samarbets-överenskommelser ochlång konventioner, direktiv,radi EU. En

Bernkon-Bonnkonventionen,blandpåverkar viltförvaltningen,avtal annat
CITES,WashingtonkonventionenRamsarkonventionen,ventionen,

fågel- habitatdirektiv.ochEU:sHelsingforskonventionen HELCOM samt

Konventionentvekanviltförvaltningenförviktigaste grunden ärDen utan
föranleddafrån år och den däravMångfald 1992Biologisk pro-om

konventionenMångfald 1993/94:30. GenomBiologiskpositionen om
förhållbart nyttjandevaraktigt,bevarande ochgrundprincipenfastslogs

konventioneninnebarSverigeviltförvaltningen imiljövårdsarbetet. För en
Erfarenheternaprincip.tillämpadsedan längeefterlängtad sanktion av en
uppnåsbevarandearbetetibästa resultatennämligen devisar genomatt
verksamhetenantyderviltförvaltning ärSom begreppetprincip.denna

viltet utgör.förnyelsebaraförvalta deninriktad naturresursatt som
punkter.följandekonkretiseras iviltförvaltningen kanförPrinciperna

förvaltasnyttjasbåde ochskall bevarasViltet-

ochmed skogjämställtviltetförnyelsebaregenskap ärI naturresursav
harBevarandetnyttjas.ochbåde bevarasskallgröda. Denna naturresurs

såväl biologiska,olika har,värden viltet sättförvalta demålet att som
bevarandetmålen försåskall skeNyttjandetekonomiska.sociala attsom

måste skeviltetdet jaktbaraförvaltningenbetyderåsidosätts. Detinte att av
varia-genetiskspridning,geografisketik,faktorerbeaktandemed somav

dödlighet.reproduktion ochtion,

jakttidernamedNaturvårdsverkets arbeteperspektiv storI detta är av
såsomin,aspekterekonomiska vägasarbete skallVid dettabetydelse. även

rekreationsvärdenviltskador,kostnader förallmännasoch detde enskildas
dettillväxt. Iviltbeståndets storlek ochreproducerandeoch det samman-

införsinteexempelvis jaktinnebärtraditioner. Detbeaktashanget attäven
Påi landet.bedrivits här sätthartradition inteviltarterefter sammasom av

underefter vissa viltarterslå jaktvaktskältraditionenkan ett att omvara
viltet.lidande förnågot onödigttillinte lederförutsättning dettaatt

vårtiförekommerviltdetske efter kravetskallFörvaltningen att som-
beståndlivskraftigakvar ilångsiktigt skall finnasland

påkravhögamål, vilket ställer över-långsiktigaharViltförvaltningen
biologiskafrånutgångspunktmedgälleruppföljning. Detochvakning att

till dem,och orsakernatrendbrottupptäcka atti tidtrender,data bevaka att
Åtgärdernaåtgärder.erforderligaåtgärdsbehov ochanalysera sättaatt

detnyttja. Närregleraskyddasåväl bevaramålethakan attatt som
uthålligeffektiv ochinriktadförvaltningenviltetdet jaktbaragäller är en
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hushållning med Jakten i juridisk mening pågåendenaturresursen. är en
markanvändning.

Vårt hållasvilt skall i och individrika beståndart--

Ett viktigt mål för viltförvaltningen slå vakt alla deär ochatt arterom
vilt tillhör landets viltbestånd jfr 4 § jaktlagen. Det kanraser av som

betyda hela eller delar viltbestånd kan behöva fredas elleratt reglerasettav
jakt. Viltbeståndens individantal ocksåskall måletoptimeras medgenom

maximal avkastning.att ge

Etablering främmande och vilt skall förhindras

i
arterav raser av-

målEtt viktigt för viltförvaltningen skydda de inhemskaär naturligtatt
förekommande viltbestånden exempelvis genetisk förorening, konkur-mot

frånoch viltsjukdomar främmande Måletviltarter. uppnås exempelvisrens
rigorösa regler för hållande fångenskapvilt i vilthägn förgenom samtav

in- och utförsel vilt. Här har Naturvårdsverket omfattande samarbeteettav
med olika myndigheter och organisationer; nationellt och internationellt.

Främmande, skadegörande viltarter vårtetablerats i land skallsom-
förhindras expanderaatt

Några främmande viltarter redan vårtetablerade i land,är exempelvis
Måletmink. för förvaltningen dessa i den mån detär ärarter att,av

möjligt, i fall inte öka deras möjligheter expandera. Djurskyddsin-vart att
måste dock här tillgodoses mån.i möjligaste måläven Etttresset ärannati

begränsa eventuella negativa inverkan på våra inhemska,att arternas
naturligt förekommande viltarter.

Förvaltningen skall ske med hänsyn till olika samhällsintressen, vilket-
innebär hänsyn bland måste bådetill de skador viltetatt annat tas som
orsakar och till de värden i form kött och rekreation viltetav som
producerar

kan liggaDet till hands tycka viltförvaltningen borde kunnanära att att
sektoriseras, exempelvis knytas till de myndigheterattgenom som ansvarar
för jord- eller skogsbruk. detAtt inte varit möjligt viltför-beror att
valtningen berör alla samhällssektorer; alltsådet finns ingen sektorsmyndig-
het kan för alla de intressen viltförvaltningen berör.som ensam svara som
Naturvårdsverkets starka ställning i viltförvaltningen påberor verket iatt

mån påmöjligaste objektivt och kompetent söker balansera samtligasättett
sektorers intressen i viltet.

Viltet olika betydande värden; materiella ochsättrepresenterar
immateriella. viltet ocksåMen orsakar kostnader för den enskilde föroch
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fredadehandla från byggnader skadassamhället. Det kan alltom som av
ofta myckettill trafikolyckor orsakas älg. Dethackspettar ärav ensom

Naturvårdsverket sådana motstående intressen.svår uppgift för balanseraatt
och skador.stå Mellan rekreationkan mellan bevarande och nyttjande.De

avkast-betydelsefull grundViltförvaltningen har blivit alltmer attav
avkastningförhållande tilldetjaktbara viltet ökat kraftigt iningen annanav

mångainkomstkälla förblivit allt viktigaremarken. Viltet har enav
oftare kommit ställasEkonomiska därmed alltvärden harmarkägare. att

sådana knutna till allemansrätten.immateriella, särskilt ärmot som

viltskadefrågornaFramgången i hög grad huri bevarandearbetet bestäms av
uppfattninglångt utbreddoch sedan tillbakaEn allmän ärhanteras. att

Riksdagendet allmänna.fredat vilt skallskador orsakas ersättas avsom av
i första handviltskadorfastställt grundprincipenemellertid nyligenhar att

fårutgå förskalljakt och ersättning intereglerasskall arteratt somgenom
för viltskador 29 §ersättningreglerna för bidrag ochDejagas. anya

orsakade fredatskadordärför endastjaktförordningen gäller avnumera
främst björn,fredat vilt,omfattarviltförvaltningenvilt. delDen somav

omfattning arbetebestår därför isälar, ochlo, gäss, stortranor avvarg,
instrument iNaturvårdsverkets viktigasteförebygga viltskador.med att
Ersättningar1996:4, anslagetSNFSviltskadekungörelsenarbetedetta är

enligtmöjligheternaför 1997 och12,5 Mkrviltskadorför att l
tillåta skyddsjakt.jaktförordningen

efterförvaltasskallvärdefull förnyelsebarViltet är naturresurs somen-
tillmed hänsynavkastningmöjligaskall lämnadetkravet störstaatt

andra intressen

rekreations-betydelseviltetsundersökningarvetenskapligaFlera somom
uppdragdecennierna,deutförts underkälla har senastsenaste tre av

beredningensredovisas iår ResultatenViltvårdsberedningen 1980.ochJakt
framgår blandresultaten1983:21. AvJakt SOUVilt ochbetänkande

ganska in-ellertillfrågade mycket% de90änannat att varavmer
högmycketansåg intresset iFlertaletvistas itresserade attnaturen.attav

markerna.vilt ifannsberoende detgradganska höggrad eller attavvar
och följdemarkskog ochregelbundet itillfrågade strövadeNio tioav

ägnadetredjedeloch Enmassmedia djurartiklar ieller natur.omprogram
sigfält. Mernaturstudier i ägnardjur- och änregelbundetsig varannan

såledesi allmänhetbefolkningen ärviltvård vid bemärkelse. Föri
imålviltförvaltningensbetydelse. Ettvilt iförekomst stornaturen avavav
irekreationstillfällenbehovsäkerställa allmänhetensbarainteär att av

det.också maximeratill vilt,knutna attutan

jaktensenbartvisat1990 harundersökningar Mattson;Vetenskapliga att
miljard kronor,uppgår 1,5tillvärdesamhällsekonomiska närmare varav
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värdet kött från älg rådjuroch uppskattades till 700 miljoner kronor.av ca
Enbart rekreationsvärdet jakten utgjorde 65 % det totalaav ca av sam-
hällsekonomiska värdet, eller omkring miljard kronor. Viltets värdeen som
rekreationskälla såledesär värdetstörre det köttän viltet årligenav som
producerar. Det gäller särskilt värdet rekreation medom av annan
anknytning till jakt medräknas.

Målet med viltförvaltningen således bådeär förvalta de värden deatt som
producerande djuren står för kapitalet, till de producerande djurenattse

så hög avkastning möjligt räntan och minimera de skador de kanger som
upphov till.ge

Viltets livsmiljöer skall optimeras, vilket innebär mänskliga verk-att-
samheter i möjligaste mån skall hänsyn till viltets kravta

Ett de viktigaste målen för viltförvaltningen till viltetsärav att attse
livsmiljöer erbjuder optimala fömtsättningar. Konsekvensen blir därför att
viltförvaltnin har intressen i de allra flesta andra samhällsaktiviteter; detgen
gäller frånallt vattenanvändning, avfallsdeponering och vägdragningar till
kemikalieanvändning, jord- och skogsbruk och orienteringssport. Knappast
något förvaltningsområde kännetecknas sådan bredd,annat vilketav
givetvis ställer höga krav på erfarenhet, kompetens, kontakter och
samarbetsförmåga. Det finns alltså knappast någon miljöfaktor inte harsom
betydelse för viltet.

Förvaltningen viltet skall i första hand för viltetsgränsernastyrasav av-
geografiska utbredning och i andra hand administrativa gränserav

Många bestånd olika viltarter har vårti land delar vi med andraav som
länder. Det gäller exempelvis alla flyttfåglar, björn, järv, lo, vikaresäl,varg,
gråsäl och knubbsäl. Förvaltningen sådana viltarter kan därför inte skeav
bara med utgångspunkt från nationella intressen; förvaltningen måste
samordnas mellan berörda länder. svårDet och ofta mycketär en
komplicerad uppgift. Olika har olika traditioner, olika värderingar,stater
olika lagstiftning, olika definitioner, Förvaltningsstrategierna bestämsetc.
efter direkta förhandlingar med berörda förvaltningsmyndigheter i de olika

och förhandlingar i internationella exempelvisstaterna genom organ,
HELCOM. Särskild betydelse har ocksåhär EU:s olika direktiv, där det
visat sig finnas problem vid implementeringen våri lagstiftning.egen

Viltets livsvillkor bestäms väsentligen mänskliga aktiviteter, vilketav-
innebär mänskliga ingrepp måste i viltbeståndenäven förgörasatt att
öka eller minska antalet individer vissa viltarterav

Alla mänskliga aktiviteter påverkar viltbestånden på något I densätt.
meningen utvecklas ingen villan fritt, naturligt opåverkat Närsätt.ett
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mänskligaoftadärförnegativt, krävsbeståndet viltart utvecklasav en
ellervaritviltanerExempelåtgärder för bevara den viltarten.att som

ochpilgrimsfalk, fjällrävföremål sådana insatser havsörn,för är utter.är
åtgärder för brytaockså ofta mänskligakrävsPå motsvarande attsätt en

konsekvenserekonomiskaoacceptabla, oftastmedförutvecklingstrend som
bestånden reglerasmåstesådana fallför samhället. Ienskilde ellerför den

rovdjur.skyddsjaktExempel dettajakt. är storagenom

kravställdaefter högtskall skedess formerviltet i allaNyttjandet av-
djurvänlighetetik och

också andrajakt. Menfrämstrad olikanyttjasViltet sätt, genomen
andraornitologi. Utöverexempelvisnyttjas,viltetaktiviteter bygger att
direktförviltetnyttjandetinnebär utsättsaktivitetermänskliga att en

förochdjuretenskildabåde för detnegativ,påverkan kan varasom
skapadärförviltförvaltningenuppgift för ärsärskilt viktigbeståndet. En att

effekterna.negativademinimerarviltetnyttjandetförregler av som

förviktigaste instrumentetdetjaktlagstiftningen attgäller jaktendetNär är
invändningsfri jakt.djurvänlighetssynpunktfrånochetisktåstadkomma en
och jägarexamens-jaktkungörelsenförfattningarnaviktigaste ärDe

direktNaturvårdsverket harvilka1985:2, förSNFS ettkungörelsen
vilkenkravställaverketförfattningen kandenGenom senareansvar.

etiska reglervilkaefterskall ha,jägarnateoretisk kompetenspraktisk och
mycketdärförharjägarexamenUtformningenbedrivas,skalljakten etc. av
viltvårdochvårdas,viltetbedrivs,jaktenför hurbetydelse natur-stor

Naturvårdsverketstill viltet.attityderockså för jägarnasbedrivs, etc. men
norskaför denförebildtjänatjägarutbildningen harmedarbete som

Även i andrafinskadenmoderniseringoch förjägarexamen examen.av
jägarexamensvenska röntdensammanhang har storinternationella

i andrajägarutbildningenvägledande förvarit stater.ochuppmärksamhet

iutvecklingentillsuccessivtmåste emellertidJägamtbildningen anpassas
frågaviktigdärförDetforskningsresultat ärlagstiftning,samhället etc. en-

Arbetejägarexamen.och revideralöpandeNaturvårdsverket överför att se
viltförvaltningen.ocksåpågår inomriktningendeni

jaktmedelvilkaNaturvårdsverketbestämmerjaktkungörelsenGenom
fårdjurvänlighetssynpunktfrånfångstredskapochskjutvapen som

vissaAnvändningenfår användas.också dehuranvändas, avmen
medförknippadeellersärskild kompetens ärtill och medjaktmedel kräver

förriskernaminskaMålet med reglernaprövning. ärsärskild att ex-
ochjaktdjurplågeri, illegalskadeskjutningar,vådaskjutningar,empelvis g

överbeskattning.
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Även det fångstredskapgällernär har Naturvårdsverkets arbete varit
banbrytande. Med ledning resultat från omfattande laboratorie- ochav
fältförsök har generella specifikationer utformats för fångstredskaphur av
olika och för olika viltarter skalltyper konstruerade och användas.vara
Specifikationema har i regler i jaktkungörelsen föromsatts närvarandesom
innebär Sverige har världens bäst underbyggdaatt regler för användning av
fångstredskap tillika tillgodoser mycket högt ställda krav djurvän-som
lighet. Det svenska har utgjort grund för internationellsystemet standarden
för krav fångstredskap. Naturvårdsverket konsulteras i det arbetet av
både EU och den internationella standardiseringskommissionen.

Arbetet med skapa djurvänligt nyttjande viltet gäller ocksåatt ett andraav
verksamheter jakt. Naturvårdsverketän arbetar därför bland medannat
hänsynsregler för rörligt friluftsliv i allmänhet och regler för organiserat
friluftsliv i synnerhet. Exempel det förra reglerna i 5 § jaktlagenär och
på det de nyligen reviderade rekommendationerna för Orienteringsenare
och andra friluftsarrangemang AR 96:4.

Nyttjandet viltet jakt skall ske efter grundprincipen fälltav genom att-
vilt skall användas

främstAv etiska skäl skall jakten inriktad på till detatt tavara vara
överskott viltet i egenskap förnyelsebar årligennaturresurssom av
producerar. Grundprincipen således sådanaendastär viltarter bör bliatt
föremål för jakt kan nyttjas.som

Begränsning viltbestånd för minska eller eliminera skadorattav-
mänsklig egendom och på hotade sårbaraeller får ske kravarter utan

viltet skall nyttjas skyddsjaktatt

Många viltarter, främst fåglar, mänskliga aktiviteter, varförgynnas av
bestånden kraftigt. De ekonomiskaväxer villkoren för främst de areella
näringarna har allmänt hårdare,blivit vilket inneburit toleransenatt mot
viltskador minskat. Kraven få bedriva skyddsjakt har därför allmäntatt
ökat i omfattning. EU:s direktiv leder också i den riktningen. flestaI de fall

jakten viltarter kan nyttjas traditionellt exempelvissätt, gäss,avser som
duvor, bäver och hare. måsteSkyddsjakt ocksådock bedrivas efter arter

inte kan nyttjas, exempelvis kråk-vissa måsfåglar.ochsom

Förvaltningen skall ske med ledning optimal kunskap viltet,av om-
vilket förutsätter forskning, utveckling, utredning och uppföljning

framgåttSom viltförvaltningenspänner mycket brett fält.över ettovan
Behovet kunskaper underlag för olika förvaltningsbeslut därförärav som

Naturvårdsverket arbetar därför intensivt med inte bara initiera ochstort. att
påverka forsknings- och utvecklingsverksamhet, också med samlautan att



SOU 1997:91400 jaktenAdministrationen av

ochhär i landetoch forskarefrån institutionervetenskapligakunskaper
utomlands.

Naturvårdsverketarbetarutvecklingforskning ochiUtöver engagemanget
för olikaförutsättningarnamed utredaeffekten ochföljamed attatt avupp

Naturvårdsverketshärviltförvaltningsåtgärder. exempel kanSom nämnas
ochutbredningrovdjurens numerär.trender ibl.a. kartläggaförinsatser att

objektivadet villrealiteter,bygger sägaViltförvaltningen
och attityder,uppfattningarexempelvis skador, värden,iakttagelser av

berördaallmänheten inommedingående kontaktervilket förutsätter
områdengeografiska

framgångsrik Viltför-förförutsättningenden viktigasteuttrycktEnkelt är en
iViltförvaltningenverkligheten. ärmedförtrogenvälvaltning att vara

med-blandvilketnäringarna,areellatill degrad knuten annatmycket hög
därförgällerlandsbygden. Dettillstarkt knutenverksamheten attför äratt

framför alltförförstå förutsättningarnaochingående kunskaperha om
Med kunskapexempel:renskötsel. Ettjordbruk ochskogsbruk,yrkesfiske,
möjligheternaökartamdjursdrift i skogslänenförförutsättningarnaom

åtgärderna ellerberörsalla demkommunicera medavsevärt avatt som
kannäringarnamänniskor ochkontakt medBetydelsenbesluten. näraav

särskilt höggäller iförvaltningsproblem. Detandrade flestaappliceras
detjaktkunskaper äringående praktiska natur-jakten;grad för utan om

utforma regleroch ärbeslutfattaomöjligtligtvis i det närmaste somatt
efterleva.möjliga att

eftersominformationsflöde,omfattandebyggerViltförvaltningen ett- mycketgenomförsviltförvaltningenbetydelse för ettåtgärder avav
enskildaochorganisationermyndigheter,antalstort

i allaochkön,åldrar,i allamänniskordjur oavsettVilda sam-engagerar
sådantföreteelse i rönerIngenoch yrkesgrupper. naturenhällsklasser annan

iförändringarnasnabbaDesådantföderochintresse engagemang.
skatungenlodjursspåret vidbjörnobservationen, torpet,viltstammarna,

igel-trädgården ochrådjuren isommarhuset,undergrävlingenbalkongen,
frågor kräverföderhändelserallamjölkfatvid kattens ärkottarna somsom

förgällerfår sitt DetsammaNaturvårdsverket ochMånga ringer svar.svar.
länsstyrelser,landsting,organisationer, kommuner,företag,exempelvis

insti-muséer,poliser,partier,politiskariksdagsledamöter,departement,
infor-således mycketViltförvaltningenoch TV. ärradiotutioner, press,

dockinformationsverksamheten ärintensivamationskrävande. Den en
in-kontinuerligterhållsdennaViltförvaltningen. Genomförförutsättning

ocksåskapardenarbetet, storadagligaför detbetydelseformation menav
viltför-förviktinformationvidarebefordrasnabbtmöjligheter avatt
utbildaocksåingårinforrnationsverksamhet attenhetensIvaltningen.
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framför allt tjänstemän vid olika myndigheter, exempelvis vid polisen,
åklagarväsendet, länsstyrelserna och tullen. Enheten producerar också själv
eller medverkar vid produktion olika trycksaker.av

Skogsstyrelsen

Skogsvårdsorganisationens Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
arbetsuppgifter och ansvarsområde beslutades statsmakterna isenast av
samband med skogspolitiken åröversynen 1993. finnsDen närmastav
formulerad i instruktionen för Skogsstyrelsen skogsvårdsstyrelsernaoch

j SFS 1993:1272 och i naturvårds- och skogsvårdslagstiftningarna. Enligt

1
3 § i instruktionen skall skogsvårdsorganisationen SVO bl.a. särskilt
"l. verka för skogen och skogsmarken effektivtutnyttjas ochatt ansvars-
fullt så den uthålligt god avkastning,att ger en

i enlighet med sitt sektorsansvar samrådoch i med de myndigheter som
för naturvård och kulturrniljövård verka för biologisk mångfaldansvarar

och rik och varierad kulturmiljö,en

frågormedverka i hushållning med ..."naturresurser,om

Skogsstyrelsen SKS skall enligt 6 § i förordning bl.a. särskilt:samma
"2, besluta mål och skogsvårdsstyrelsernasriktlinjer för verksam-om ange
het följa och utvärdera verksamheten,samt

verka för skog och skyddas skador luftföro-skogsmarkatt mot av
reningar, djur och sjukdomar,l

i
l Skogsvårdsstyrelsen svs skall bl.a. särskilt:l " följa föreslåskogsbrukets utveckling Skogsstyrelsenoch vidta eller hos
i lämpliga åtgärder för främja skogsnäringen,att

bedriva rådgivning främja rationelltoch lämna information i syfte att ett
skogsbruk och biologisk mångfald,en

Det skogspolitiska beslutet ochinnebar fickSVO störreI ettatt ansvar
vidgade befogenheter i området. Beslutetmiljöfrågor skogligadet
innebar fullföljande miljö-de fast i detprinciper tidigare lagtsett av som
politiska beslutet 1991 såvälutökat för näringensektorsansvarettom som
för myndigheterna. Frågor ingårrörande förvaltningen våra viltstammarav
därför i SVO:s myndighetsansvar.numera

Varken SKS eller någraSVS har speciella handläggare för jakt- och vilt-
vårdsfrågor frågordessa handläggs inom för den ordinarieutan ramen
verksamheten. heller redovisar jaktfrågornaSVO speciellt tids-i det
redovisningssystem används med undantag för kampanjen "Viltvårdsom
i samverkan". Under föregående år bokfördes totalt 542 tjänstgöringsdagar



1997:91SOU402 jaktenAdministrationen av

många där-dagarkampanjen. Hur1,6 milj.kr.kostnadtill somaven
sektorsmålenuppfyllaviltvårdsfrågor för bl.a.jakt ochberörde attutöver

viltvårds-jakt- ochuppskattashellersärredovisat och kanintefinns men
markägarnarådgivningstillfälle medvid varjediskuterasfrågor nästan

föryngringsarbete.samband mediframför allt

måsteorganisationenviltvårdsfrågor inom sägasjakt- ochiKompetensen
Ämnet vid fleraochutbildningenskogligaingår högrei denhög.vara

2-årigagenomgått dendärutöverfinns tjänstemänskogsvårdsstyrelser som
Öster-Malma.kursgårdJägareförbundetsvidviltmästarutbildningens.k.

mångafritidssysselsättning förviktigjaktkommer utgörDärtill avatt en
tjänstemän.organisationens

mål verk-förfastställtplaneringsanvisningarorganisationenshar iSKS
nämligen:samheten

Sektorsmål
skall begränsas.viltorsakadeSkador av

Verksamhetsmål
påskador plant-ochbetestryckhjortviltetsutvecklingenskall följaSVS av

betestrycksin-utfördasammanställaskekanungskog. Dettaoch attgenom pisamrådvidmedverkanskadeinventeringarutfördaochventeringar samt
lövför-förverkaLikaså SVSskalljägare. attochmarkägaremellan

viltskador.skyddtillinhägnasyngringar mot

ochinsamlaårligen skallskogsvårdsstyrelsemabl.a.innebärDetta att
vidareför-ochskogälgskadorexempelvisuppgiftersammanställa om
samråds-lokalalänsviltnämndsåvältillinformationdennamedla som

följasinom kortkommerföryngringarskador attRådjurens uppgrupper.
"Polytax".återväxttaxeringsprojektetförinom ramen

SKSöverlämnatsnyligenmångfaldbiologiskföraktionsplanen avI som
följande:fastställsregeringentill

Sektorsmål
så det inteviltstammamaför attskall verkaskogsbruket att anpassas

råder balansdetochskogsekosystemen,skador attoacceptablauppstår
betestillgång.storlek ochviltstammarnasmellan

be-sammanställningochutvecklingåtgärdertillförslag nämns avSom en
olikaeffektenutvärderingfortsatttestrycksinventeringama avsamt aven

Även påeffektviltstarnmarsdagensviltstammarna.skogsbruksåtgärder
FoU-projekt.formutredas ibörvegetationen av
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Utöver dessa formellt grundade uppdrag genomför SKS tillsammans med
Naturvårdsverket och berörda organisationer för närvarande informations-
och utbildningskampanjen "Viltvård i samverkan" följd detsom en av
jaktpolitiska beslutet 1991. Kampanjen pågår 1996 vilar påt.0.m.som en
utredning berörda myndigheter gjorde uppdrag tillsammans 1992.som
Organisationens lokala enheter distriktskontoren biträder kampanjen- -

besöka och diskutera viltets påverkan skogen iatt de studiecir-genom
klar genomförs. Huvuddelen de 542 tjänstgöringsdagar redo-som av som
visades kampanjen 1994/95 utgjordes just sådana studiecirkelbesök.av

SVS handlägger och beslutar statligt stöd till skogsbruket. Inomom ramen
för den del stödet kulturvårdsinriktadeochutgörs åtgärdernatur-av som av

åtgärderutförs vissa viltvården fastigheter såsomsom gynnar an-
läggande viltvatten skogsmark.av

Skogsvårdsstyrelserna representerade i länsviltnämndernaär och läns-
jägmästaren i flera län ordförande i Såvälär nämnden. SKS SVS utgörsom
normalt remissorgan i jakt- viltvårdsfrågor.och

Statens jordbruksverk Jordbruksverket

Enligt 8§ rennäringslagen meddelar Jordbruksverket föreskrifter om
upplåtelser mark ovanför odlingsgränsen och renbetesfjällen.statens
Upplåtelser till jakt enligt 2§ rennäringsförordningenrätt prövasav
1993:384 länsstyrelsen.av

All hantering jaktfrågor odlingsgränsen och renbetesfjällen skerav ovan
inom för verkets rennäringsfunktion Frågorföretagsenheten.ramen som

jakt i hägn och jakt med injektionsvapenrör hanteras djuravdel-verketsav
ning.

Jordbruksverket meddelar föreskrifter för upplåtelser småviltsjakttillrättav
och fiske mark odlingsgränsen renbetesfjällen.ochstatens ovan

Vid jakt i hägn gäller djurskyddslagen 1988:534 då befinner sigdjuren
i fångenskap. Jakt i hägn regleras dock i jaktkungörelsen SNFS 1994:3
86-90 §§ vad gäller ammunition, 56 Jakt med injektionsvapensamt,
regleras i jaktkungörelsen 59 och 60 §§. Jordbruksverket föransvarar
läkemedelshanteiingen i detta sammanhang. All tillförsel receptbelagdaav
läkemedel till djur skall ske under veterinärt Vid jakt medansvar.
injektionsvapen används mycket läkemedel vid fel användningpotenta som
kan orsaka fara för såväl människor djur.stor som
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anstalt SVAveterinärmedicinskaStatens

området jaktuppgifter inominga specificeradei sin instruktionSVA har
referenslaboratoriumdiagnostik- ochviltvård. dock centraltSVAoch är

Sverige, vilketsjukdomar iövervakningen smittsammaföroch avansvarar
också Jordbruksverketbiträdaskallför de vilda djuren. SVAgälleräven

vilda djur.fallundersökningar, i delvissa rörvid som en

såjaktvårdsfonden det kalladefrånerhåller årligen anslagSVA ett
djur i Sverige,bland vildahälsolägetför undersökafallviltanslaget att

viltvård.jakt ochfrågor samband mediveterinärmedicinskabevakasamt
påhuvudsakligen Vilt-områdenfrågor inom dessahanterasSVAInom

verksamhetViltenhetensarbetar.närvarande sjuförenheten, där personer
statsmedel ochmedtill viss delfallviltanslaget,viss delfinansieras till av

uppdragsintäkter.viss del medslutligen till

allmänheten kanellermarkägareinnebär jägare,Fallviltundersökningen att
undersökning.för 1påträffas i markernavilda djurdödalämna som iexempelvisochförändringaruppvisarfrån viltMaterial skjutet somsom

också regelbundetlivsmedelshygienisk risk lämnaskunnaskulle utgöra en
Övervaknings-jägarkåren.kontakt medinnebärarbetein. Detta näraen

utanförellerprojekt inomresulterar iupptäckterofta tilllederarbetet som
Älvsborgssjukan älg. SVAhosdetta kanexempelSom nämnasSVA.

projektochundersökningarflertalockså engagerade iviltenhetenoch är ett
exempelviltvård. Somjakt ochanknytning tillveterinärmedicinskmed

fastställandeförgrunddatabiologiskaundersökningarkandetta nämnas av
djurskyddssyn-fångstredskaputvärderingochjakttider, testning uravav

Slutligengrävlingmedgrytanlagsprovundersökningarpunkt, m.m.av
för jägare,viltsjukdomarrörandekursverksamhetochundervisningbedrivs

viltmästarutbildningenpersonal, eleverägareförbundets samtallmänhet, J
i vilt-veterinärervid SVAviltenhetenundervisarVidarehögskolekurser.

viltbesiktning.ochsjukdomar

lantbruksuniversitet SLUSveriges

biologiskadekunskapenutvecklaverksamhetsidéSLU:s är att om
skerdessa. Dettanyttjandehållbaramänniskansoch avnaturresurserna

information.ochmiljöanalysfortlöpandeforskning,utbildning,genom
kunskaper,framuppgiftcentralaSLU:s ärinnebär att taDetta nyaatt

ikunskaperdessaföraochbefintliga kunskapersammanställa utatt
friståendeheltdettaskauniversitetet göragrundtankesamhället. En är att

relation tillvärderingsfritt ifram skallföruniversitetetdetoch att vara
SLU:snaturligtvisgäller ävengrundsynsamhället. Dennaiföreteelserolika

forskningbedrivsviltvård. Vid SLUangående jakt ochfrågortillrelation
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många frågor kring jakt och viltvård och universitetetom kun-presenterar
skaperna utbildning och information.genom

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen central förvaltningsmyndighetär för polisväsendet.
Länsstyrelsen högsta polisorganär i länet. Länen eller indeladeutgör ärett
i flera polisdistrikt. I polisdistrikt finns polismyndighet.ett Polisenen
handlägger ärenden enligt jaktlagen, jaktförordningen, djurskyddslagen m.fl.

Å1 lagar och förordningar. Polismyndighetemas organisation varierar. Vanligen
handläggs ärenden beträffande jaktbrott kriminalavdelning/m.m. en
motsvarande. "Akuta" jaktärenden handläggs ofta funktionen vakthavan-av
de befäl/motsvarande ordnings/operativ avdelning. På fältet fullgörsen
uppgifter uniforrnerad personal. De polisen föravsätterav resurser som
dessa ärenden kan, grund redovisningssystemen, inte exakt.av anges

Vägverket

Polisrapporterade viltolyckor det allmänna registrerasvägnätet ettsom
underlagen före beslut viltolycksförebyggande åtgärder. Registre-av om

ringen sker bl.a. på kartmaterial, s.k. olyckskana. Vägverket har sedan
länge samarbete såväl central nivåregional med Svenskaett som
jägareförbundeti frågori vilt trafikochrör viltstammamast.ex.som som
utveckling åtgärderoch med anledning detta. Av publikation 1994:061,g av

i Vägutfonnning 94 del framgår15, bl.a. "Vid viltolycksförebyggandeatt
I åtgärder ska samråd ske med berörd länsjaktvårdsförenin lokala jaktvårds-
J organisationen och markägare". Som komplement till vedertagna viltolycks-

förebyggande åtgärder bedriver Vägverket i samarbete med forskarenära
jägareoch försök med få fram åtgärder.alternativaatt

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseets arbete jakt-med och viltvård till delär stor
koncentrerat till löpande verksamhet ansvarig cirka 350mottagaresom av
individer år vilt 18 § Jaktlagen material kommerstatensper ettav som
till mångsidig användning för såväl analyser miljögiftsituationenav som

traditionella systematiska studier. Genom definitionen jaktmer att ut-
formats så ringmärkning fåglar jakt, härutöveratt är ansvarigtär museetav
för mycket omfattande jakt fåglar300 000 årligen denen attca genom
svenska ringmärkningen administreras Ringmärkningscentralen vidav

Dessutom verksamt rådgivareär och remissinstansmuseet. museet som
Naturvårdsverket och Miljödepartementet frågori landets fåglarrörsom
och däggdjur. Museet har enligt sin instruktion till uppgift främjaatt
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djurvärldenochforskningkunskapen ochför växt-intresset samt om
ochMänniskannaturmiljö.biologi ochmänniskans naturenssamt

delnaturligdärigenomkallas jakti det museetssamverkan är avensom
verksamhet.publikforskning ochbåde gällervadverksamhet,

Länsstyrelserna

utförliglämnalänsstyrelser valtnågralänsstyrelser harlandets attAv en
jaktfrågor ochmedoch arbeteförmyndighetensbeskrivning ansvarav

illu-vällänsstyrelsefrånredovisasviltvårdsfrågor. Nedan svaret somen
arbete.ochlänsstyrelsernasstrerar ansvar

Västmanlands länLänsstyrelsen

ochlagenligtviltvården ochochjakt-tillhörärendenDe somsom
angivnanedanihuvudsak indelaskan ilänsstyrelsenanförtrottsförordning

ärendenskull harfullständighetens ävenoch Förärendegrupper som-typer.
budgetår.föregåendeunderbehandladesdeeftersomtagits medupphört

ärendetypervilkanedanredovisasarbetslägetbildfå rättvisFör att aven
budgetåravslutadeaktuella undervaritrespektive senastinom somgrupp, ,
ellerärendeninkomnaAntaletantalderas st..1994/95 och avavser

period.dennainitiativärenden underöppnadelänsstyrelsen

Jaktvårdsområden gjvoz
Ärendetyper till jakt:1938:274lagen rättenligt om

budgetåret 1994/95underinteförekomfastighetsutredning;Begäran om
ändringdärmedsambandieventuelltbeståndFörlängning jvo:s samtav

budgetåretunderärendestadgar; 1och/elleromfattningjvo:sav
1994/95

1994/95budgetåretÖverklagande underinteförekombeslut;jvo:sav
jaktvårdsområden:Ärendetyper 1980:894lagenenligt om

1994/95budgetåretunderärendefastighetsutredning; 1Begäran om
1994/95budgetåretunderförekom inteBildande jvo;av

jvo; 1Ombildande st.av
stadgar; 4och/elleromfattningjvo:sFörändring st.av

Överklagande 10jvo-föreningsbeslut; st.av
hithörandeochÖverklagande gällande jvobeslutlänsstyrelsensav

3ärenden; st.
förekom inte.jvo;upplösningBeslut avom

Algjakt
jaktförordningen§§Älgjakt 7 samt3-3b§jakt1agen,i 33behandlas samt

råd i dessallmännaverkets§§ jämtei 2-28föreskrifterNaturvårdsverkets
NV:61.1995:6,lydelseNVz58,1994:3,SNFSjaktkungörelse senaste
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Dessutom finns Naturvårdsverkets allmänna råd angående96:2 "Rätten till
fälld älg och fallvilt älg". Följande ärendegrupper kan urskiljas.av

Registreringsärenden: Registrering område för älgjakt, registreringav
förändringar befintliga områdens omfattning, avregistre-om-ochav av

ringar områden; 108 ärenden under budgetåret 1994/95av
Licensgivning och beslut i anslutning till meddelade licenser t ex
frågor angående avräkning från licens, fälldtill älg, överskjutnings-rätt
avgifter eller avgiftsbefrielser: 366 licenser, fördelade 209 A-
licenser, 132 B-licenser och 25 E-licenser
Jakttider, älgavgifter, föreskrifter och rekommendationer; 2 st.
Rapportering till naturvårdsverket angående fällda älgar; l st.
Remisser från departement och centrala myndigheter; 5 st..

Jakt efter kronhjort
efterJakt kronhjort behandlas i 7 §§ och bilaga jaktförordningen3
Naturvårdsverkets föreskrifter rådi 29-37 §§ jämte verkets allmännasamt

i dess jaktkungörelse SNFS 1994:3, NV :58. Följande ärendegrupper kan
urskiljas:

Kronhjortsornråden; förekom inte budgetåretunder 1994/95
Jakttider; ingår i motsvarande beslut för älgjakt
Licensgivning och beslut i anslutning till meddelade licenser t.ex.
frågor angående avräkning från licens; 35 licenser
Rapportering till naturvårdsverket angående fällda kronhjortar; 1 st.

Açlgårdsfonden f.d. viltskadefonden
Hithörande ärenden regleras 13, 29 52a-e jaktförordningen§§genom a,

Naturvårdsverkets föreskrifter i 2-28 §§ jämte rådverkets allmännasamt
i dess jaktkungörelse SNFS 1994:3, NV:58, lydelse 1995:6,senaste
NV:6l. Följande ärendegrupper kan urskiljas:

ÄrendetypenErsättning för skador orsakade älg och hjort; harav
upphört, ingår i förmaterialet det undersökta året- totaltnumera men

35 ärenden
Ersättningsanspråk enligt 29a jaktförordningen§ för skador orsakade av
andra djur älg och hjort fr.o.m.än nytt 1.7 1995
Bidrag till anläggande eller renovering älgskyttebanor; l st.av
Bidrag till länsstyrelsens administrationskostnader; 1 st.
Utbetalning arvoden och reseersättningar till länsviltnärnndensav
ledamöter; l st.
Bidrag till informationsverksamhet rörande jakt- viltvård;och

"viltvård il samverkan"st.
Andra bidragsansökningar; inköp Giesesaltsten1 st av
Överförande medel till jaktvårdsfonden för fällda älgar; 1 st.av
Redovisning ställningen naturvårdsverket;i fonden till l st.av

skyddsjakt
Behandlas i 24-29 §§ jaktförordningen. Följande ärendetyper finns:
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på myndighets initiativ; förekom inte under 1994/95Skyddsjakt
åtgärderpå enskilds initiativ inkl bävers bo och damm-Skyddsjakt mot

byggnad; 9 st.

tillståndsärendenDispenser och Övriga
43-44, 47-48 §§ jaktför-Behandlas i 13, 14, 19, 21, 23, 31, 41a-42,

jaktkungörelsen SNFS 1994:3, NV:58ordningen 86-90, 100 §§ samtsamt
ingårNaturvårdsverkets råd gällande vilthägn. huvudsakallmänna I

ärendetyper:följande
från nattetid; förekom inte underbegränsning jaktenUndantag av

1994/95
iifåglar vidbekämpningsmedel för dödaTillstånd använda godkänt attatt

ärende under 1994/95och sanitär olägenhet;allvarliga skador 1
Tillstånd belysning vid jakt; förekom inteanvändaatt

förekom inteanvändande hundar vid jakt;Föreskrifter gällande av
medföra underTillstånd från fordon ochtill jakt motordrivet att vapen

förekom intefärd;
fall för vissafrån fredning i enskiltbestämmelserUndantag om

ändamål; i3 st
TTillstånd för cirka 25till och villkor vilthägn; st.

ellermonteringTillstånd till och tillsyn yrkesverksam annan prepare-av
lvilt; förekom intering av

förekom inte.Jakt allmänt vatten;

i vissa befattningarFörordnanden av personer
jaktför-46 och 53 §§jaktlagen, §regleras 39 §ärendenDessa genom

Två ärendetyper1994:3, NV:58.jaktkungörelsenordningen 101 §samt
återfinns här:

underförekom intelänsviltnämnden;ledamöter iFörordnande av
1994/95

inte.jakttillsynsmän; förekomFörordnande av

inte harflertal ärendetyperOvanstående sammanställning visar att ett
Enligtundersökta perioden.denlänsstyrelsen underinomhandlagts

vad detrepresentativperiodenden undersöktabedömninglänsstyrelsens är
området ochjakt-inomlöpande ärendenärendefrekvens avseendegäller

viltvård.

inom Väst-angående trafiksäkerhetpågår projektnärvarandeFör ett
Därigenom kanviltolyckoma uppmärksammas. ävendär bl.a.manlands län,

inompåtagligt uppmärksammaspåtrañksäkerhetsaspekten sättett mera
kronhjort.ochtilldelning älgvadjaktadministrationen, bl.a. avavser

handläggsDeärendetyper.årsarbetskrafter för dessaåtgår cirkaTotalt 1,1
naturvård/miljöskyddorganisationen:delarinom följandehuvudsakligen av

cakundmottagningenärendegrupperna,huvuddelen82 %,till avca
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15 %, bereder vissa registreringsärenden och föredrar älg- och hjortjaktsli-
uppföljande verksamhet, rättsfunktionensamt 3 %, överklagandencenser

jvo beslut jämte beslutsfunktion för jvo. För budgetåret 1994/95av
uppgick de totala kostnaderna för jaktadministrationen till 460 000ca
kronor. dettaAv belopp svarade älgjaktsadministrationen för 409 000ca
kronor eller 89 % de totala kostnaderna.ca av

Skogsvårdsstyrelserna

Av landets skogsvårdsstyrelser har några valt lämna utförlig be-att en
skrivning myndighetens för och arbete med jaktfrågor ochav ansvar
viltvårdsfrågor. Svaren bra bild Skogsvårdsstyrelsens förger en av ansvar
och arbete frågor.med dessa Nedan redovisas från skogsvårdssty-svar en
relse svaret lämnat innan styrelserna omorganiserades.

ÄlvsborgsSkogsvårdsstyrelsen i län

Skogsvårdsstyrelsens, SVS, viktigaste uppgift i egenskap statligav
regional sektorsmyndighet arbeta för förverkliga den riksdagär att att av
och regering fastlagda skogspolitiken, där produktions- miljömålenoch är
jämställda och lika viktiga. Detta ocksåpräglar följaktligen alltmersynsätt
Skogsvårdsstyrelsens arbete olika Miljömålet i skogspolitikensätt.
innebär i korthet skogssektom dvs. alla arbetar med skog ifrånalltatt som
den enskilde skogsägaren till skogsbolag Skogsvårdsstyrelseroch har ett

tillsammans till alla i landet naturligt förekommandeatt attansvar se
skogslevande bereds möjlighet fortleva i livskraftiga bestånd ocharter attj
i Naturvårdsarbetetnaturliga miljöer. i alltsåskogen skall inriktat bådevara

j på bevarande och deras livsmiljöer.arterav

Eftersom de jaktligt intressanta del den biologiskaärarterna en av
mångfalden omfattas dessa Skogsvårdsstyrelsens naturvårdsarbete.även av
Viltvården ingår integrerad del inom för SVS:s befintligasom en ramenj organisation och resurser.

syfteI jägarna delaktiga i naturvårdsarbetetgöra i skogen och medatt
insikten det finns kopplingar viltvård,mellan naturhänsyn skogsvårdochatt
med för den biologiska mångfaldenansvaret nämnaresom gemensam

ÄlvsborgsSkogsvårdsstyrelsenstartade i län tillsammans med länets två
"Älgjaktvårdsföreningar och LRF projekt våreni skogen" under 1995.ett

Bakgrunden till initiativet i såväl jaktlagen i naturvårdslagen ochär att som
skogsvårdslagen uttrycks det intentioner samverkan och ansvarstagandeom
på nivå.lokal En ambitionerna med detta projekt därför dessaär attav ge
intentioner praktiskt och konkret innehåll. ocksåProjektet kanett ses som
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"Viltvård ipå studiekampanjenfortsättningtillämpning ochpraktisken
samverkan".

skogsvårdsdistrikt i länetvarjehuvudmålsättning lokaltProjektets är att
konkretnaturvårdsslinga"iordningställd "Vilt- ochhjälpmed ettav en

i sitt ordinariehurvisa goda exempelpedagogiskt braoch sätt man
förutsätt-naturligatillvara desmå uppoffringar kanmedskogsbruk ta

viltvård kombinationiformerviltfoder och andraproduceraningarna att av
mångfaldenbiologiskadennaturhänsyn ochbramed värnaratt tar enman

också redananvändsanvändas ochtänktaövrigt. Slingornai är att som
naturvårdviltvård, ochförmed intresseolikaexkursionsobjekt för grupper

naturskyddsföreningar,studiecirkelgrupper,såsomskogsvård, jaktlag,
första skedetskall iProjektetskolklasser,skogsbolag,skogsägare, etc.etc.

från olikaintressehar redandecember 1997, ochfram till 31 röntlöpa stort
olika media.uppmärksamhet iochintressegrupper

våren 1995undergenomfördesochdel i projektet attEn varsomannan
16 och16Hägnen ärväl spridda i länet. ärcirka 30 hägnsätta mxupp

fall där hägneni femhyggen ärnyavverkadeplacerade uppsattautom
utanförreferensytorochblåbärsris hägnenmarken. Imedi skog

viltbetningensdelsupplevelserfåframförallt jägarekanhägnen avegna
dessartsammansättning ochhyggesfloransnaturligadeneffekter

från klövvilt, dels studerabetestryckmed ochförmåga etablera sig utanatt
jämfört medsjälvsådda barrplantorsåväl planteradebetestrycket som

det visat sigPedagogiskt harfrånskyddade betning.inhägnade plantor vara
nödvändighetenförståelsen förframgångsrikt ökamycket attsätt att avett

miljövärden.ochproduktions-skogensbalanserasviltstammama gentemot
Jägareförbun-från Svenskaforskaremedi samverkanhar lagtsHägnen ut

viltforskning.för framtidautnyttjasoch kandet även

år skalltill 1997frammålsättning kanytterligare ärnämnasEn attsom
älgskötselområdeningå iälgjaktsarealregistreradelänets70 %minst av

älgskötselområden enligt SVS denstorlicensområden. Bildandet äreller av
för lokalförutsättningaråtgärden för skapanärvarande viktigasteför att

balans.för viltstammar ilokaltochsamverkan ansvar

"Älg skogen"iför projektinombedrivsdet arbeteUtöver ramensom
andraviltvårdsfrågor i radochskogsvårdsstyrelsen med jakt-arbetar en

träffarregelbundnalänsviltnämnden,imedverkansammanhang t.ex.som
regelbundnainbjudare,länsnivå SVSdärsamrådsgrupp ärskogligi en

skogsvårdsdistrikt därvarjesamrådsgrupperskogligalokalaträffar med
står värd.också SVS som

distrikts-medorganisationdecentraliseradeSkogsvårdsstyrelsensGenom
utvecklat samarbeteväloftafinns deti länet utepå fem platserkontor ett

lokaladeochkonsulenterSkogsvårdsstyrelsensmellandistrikten
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jaktvårdskretsama eller andra jaktliga sammanslutningar. Detta samarbete
består ofta i SVS konsulenter medverkar i de obligatoriskaatt numera
samrådsträffama jaktvårdskretsarna kallar till inför fastställandesom av
älgvårdsplaner eller förslag till avskjutningsramar. På med-sättsamma
verkar SVS i de motsvarande samråd sker i de älgskötselområdensom som
finns i länet.

Föreningen skogsindustrierna

: Skogsindustriema sammanslutning deär skogsbolagen istörreen av
l Sverige. såledesDet branschorganisation, någotär inte haren som

myndighetsuppdrag. Vad jakt organisationen remisser iavser svarar
frågor viltvård,jakt och medlemmarnas intressenrörom som gemensamma

då uppfattningarnaoch likartade. Skogsindustrierna har ingenär speciellt
avdelad med övergripande för jakt- viltvårdsfrågor.och Ingenansvar
löpande verksamhet eller särskilda projekt bedrivs för närvarande i
Skogsindustriemas regi. Under år har organisationen aktivt tagit delsenare
bl.a. i kampanjen "Viltvård i samverkan". den arbetsgrupp inomI Svenska
Jägareförbundets markägarkommitté, arbetat med förslag föränd-tillsom

Jaktvårdsområden",ringar i "lagen har skogsindustrierna varitom repre-
senterade. Viss samordning sker i samband med "Utredningen vissaom
jaktfrågor". viltvårdsfrågorJakt- och handläggs oftast medlems-annars av
företagen själva.

Jägarnas riksförbund

Riksförbundets arbetsuppgifter och ansvarsområde har sedan förbundet
bildades den 3 1938 successivt påverkanutvecklats delsmars genom av,
jägarnas och de medlemmarnas önskemål och krav, delsegna genom
lagstiftning, myndighetsbeslut fonnella Angåendeoch allmänna uppdrag.
de allmänna arbetsuppgifterna och uppdragen kan följande särskilt fram-
hållas.

Är 1975 beslutade Riksdagen samordnad älgjakt 1975:25. Påprop.om
dåvarandeuppdrag departementschefen Svante Lundkvist medverkadeav

riksförbund vid utarbetandetJägarnas för samordnadsystemetav en
Frånälgjakt. ikraftträdandet den samordnade älgjakten 1976 har Jägar-av

riksförbund och Svenska jägareförbundet varit lika representerade inas
frånlandets samtliga länsviltnämnder början länsälgnämnderbenämnda

med vardera ordinarie ledamot insatsenoch suppleant. För 1975/76en en
beviljade jaktvårdsfonden.Regeringen bidrag 100 000 kr 1978ett om ur
beslutade Riksdagen införande för jägarekompetensprov prop.om av

propositionenl977/78:l4l. I departementschefen bl.a. följandeangav
båda20 "Enligt min mening bör jägarorganisationerna i samarbetes.
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bör därvid likapraktiska genomförande fältet. Deförsvara provens
utförjaktvårdsfonden för verksamhet deerhålla bidrag denvillkor somur

beslutade Riksdagen1987anledning kompetensprovet.".i nyom enav
administrationföljande:1986/87:58 sidan 22 "Denjaktlag. I angesprop.

bör samhälletsådant skall fungeraför regelsystembehövs att ett svarasom
uppfattning admi-remissinstansernasberedningens ochför. delarJag att

så långt aktiv medverkanmöjligt. Enförenklas detnistrationen bör är av
möjlig-betydelse förfår meningorganisationer enligt minjägarnas stor

viltvården organise-skallochformer för hur jaktenfinna enklaheterna att
propositionuppgifter skall lösas.". Ipraktiskaradoch när sammaenras

betydelsefullt arbetefyra organisationersidan 63 gör ettsomnamnges
Svenskaorganisationernanamngivnafaunavården landet. De fyra äriför

ochnaturskyddsföreningenSvenskariksförbund,jägareförbundet, Jägarnas
förening.OrnitologiskaSveriges

År uppnå mellanåtgärder balansförRiksdagenbeslutade1992 attom
grund förTillförorsakar.skador deoch deviltstammarlandets som

På i propositionensidan 22låg l991/92:9.riksdagsbeslutet attangesprop.
detmarkinnehavarnajägarna och ärutbildning tillinformation och
ochmellan viltstammarnauppnå balanskunnamedlet förviktigaste att

iföljande:ansvarsförhållandet bl.a.frågaiDärskadesituationen. anges om iisamråd medregi ijägarorganisationernasbedrivas ibör"Verksamheten
intresseorganisationer.".skogsbruketsochjordbrukets

Svenskajägareförbundetriksförbund ochJägarnaslagstiftningenI namnges
Rikspolisstyrelsens FAP§§. Ivapenkungörelsen och 5agånger 4två i

ärendensvårbedömdavapeninnehavföljandeunder 4.1551-3 omanges
Jägareförbundetfrån Svenskayttrande inhämtasbetydelse börprincipiellav
jaktkungörelsenJägare". IRiksförbund-Landsbygdensoch/eller Jägarnas

länsviltnämnderna "utsesisuppleantertvå jämteledamöter46 § attanges
organisationer för länet.".jägarnasförslagefter av

År årliga bidrag1977/78:1276motionbehandlade Riksdagen1978 urom
sittverksamhet. Iallmännyttigariksförbundstilljaktvårdsfonden Jägarnas

förhållande:faktiskaföljandeutskottet1978/79:4 noteradeutlåtande JoU
ianspråkta-ökatutvecklingtidensbakgrund den"Mot ettmotsenasteav

finner utskottetuppgiftersamhällsnyttigaförgande JRF-LJ:s resurserav
allmännabidragerhåller visstförbundetmotiveratför sigi och att av

iförbundet,något erinraför sin del inteUtskottet harmedel. attmotatt
administrationjaktensresultatet denavbidan översyn somm.m.avav

så befinnsförsorg,viltvårdsberedningensjakt- ochsker omgenom
ytterligaretilldelasjaktvårdsfondenexempelvismedelerforderligt, urav

förstadetdärefterbeviljadeRegeringenverksamhet."sinförbidrag
då 150 000 kr.årsanslaget varsom
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övrigtI kan Jägarnasnämnas riksförbund sedan år20 tillbakaatt med-
verkat i alla offentliga utredningar och kommittéer arbetat frågormedsom

faunavård och jakt. Sammantaget kan Jägarnas riksförbundom noteras att
under de årtiondena i huvudsak varit betroddasenaste med samma
allmänna uppdrag och arbetsuppgifter Svenska jägareförbundet. Ensom
jämförelse vid handen antingen båda förbundenär namngivnaatt förger
givna uppdrag, eller har uppdragen lämnats till "jägarorganisationema" utan
rangordning eller förtur.

Jägarnas riksförbunds högsta beslutande förbundskongressenärorgan som
sammanträder år. Kongressen består 100 valdavart ombud förannat av
länsorganisationerna länsdistrikten. Verksamheten leds förbunds-av en
styrelse med 15 ledamöter arbetsutskott med 7 ledamöter. Rutin-samt ett
frågor och löpande ärenden handläggs förbundspresidiet bestårav som av
förbundsordföranden 1:e och 2:e förbundsordförande, ansvarigasamt samt
tjänstemän vid förbundskansliet. Förbundet indelat i 23 regionalaär läns-
distrikt, i sin består 195 lokalavdelningar rikstäckande.tur ärsom av som
Medlemstalet 1995 i oktober 16 324.var

Riksförbundets har alltid i hög grad varit baserade ideelltresurser
arbete. Detta gäller alltjämt och naturlig förklaringär till förhållan-deten
devis antalet förtroendevalda styrelseledamöter ochstora andra funktionärer

riks-, läns- och lokalplan. Centralt har förbundet 7 heltidsanställda vid
förbundskansliet i Södertälje. För det regionala arbetet finns för närvarande
5 anställda. De medlemmarna erlagda årsavgifterna finansierar för-av
bundets internkostnader del den verksamhetsamt äregna atten av som

direkt samhällsnyttig. Under 1994 förbundet 6 341 000anse som omsatte
kr i den centrala verksamheten, 4 941 000 78 % bestreds medvarav egna
medel och l 400 000 22 % med bidrag urjaktvårdsfonden. För kalender-
året 1995 beräknas årsomsättningen uppgå till cirka 6,8 miljoner. Kost-
naderna för förbundets verksamhet fördelar sig under 1994-1995 schema-
tiskt olika verksamhetsområden enligt följande:
Förbundets administrationskostnader och aktiviteter 32 %egna
Information till jägare, markägare och allmänheten 31 %
Utbildning och kursverksamhet 19 %
Faunavård och djurskydd 9 %
Rådgivning till myndigheter, jägare och allmänheten 8 %
Samverkan med andra partsintressen nationellt och internationellt %l

Till detta kommer den regionala och lokala verksamheten varje enhetsom
finansierar andel medlemsavgifterna medel i formsamtgenom av egna av
skjutbaneverksamhet, lotterier och ideell verksamhet med-annan genom
lemsinsatser.
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sektorn"hela den "grönaverksamhetRiksförbundets omspänner som
jakt. Deochfaunavård, djurskyddbiotopvård,miljövård,innefattar

aktivitetsområden.följandeverksamhetsdelama utgörviktigaste

Information
med-och foldrarbrevmedlemstidning,Medlemsinforrnation via samt

landetstilloch jaktfaunavård, viltskadorInformationlemsmöten. om
utställningarochbrevutskick,massmedia,via mässormarkägareochjägare

medallmänheten,till sär-Informationinformationsmöten.offentligasamt
faunavård.biotopvård,miljövård, ekologi,ungdomen,satsningskild om
förbundetstredjedelfiskefrågor. Närajaktutövning ochdjurskydd, aven

beräknas1995Underinformationsinsatser.årsomsättningtotala utgörs av
information.riksförbundetsnåttsnågon form, hai000180 avpersoner,ca

Utbildning
ochbåde medlemmarsig tillutbildningsverksamhet riktarFörbundets egna

sammanhängandedärmedochför jägarexamenUtbildningallmänheten.
Årligen genomgårutbildningsprogrammet.delbetydandeär avenprov

Ungefär likajägarexamen.förförbundets kurser000drygt 4 personer
framtidssats-inomutbildningförbundetsnågon formimånga deltar av

olikainomkurserförekommerViltvård Samverkan. Därutöveriningen
fiske.faunavård, ochjaktbiotopvård,miljövård,ämnesområden berörsom

exempelSomÄven och ungdomar.bådeföranordnasspecialkurser vuxna
umgås medungdomar kan naturen,för nämnas,avsedda attkurser
tillverkningskinn,hudar ochberedningöverlevnadskurser, av egenav

faunavård.ochholktillverkningfiskedon,knivar ochkläder,utrustning som
utbild-del iviktigskytteolika fonner ärioch övningUtbildning enav

ningen.

skola i1978 SterteförbundetinköpteutbildningsverksamhetenFör
skolan tillgamladenförbundet byggtDärefter harkommun. utSandvikens

ochhotelldeleni den35 bäddarkursgård medmodern enegnaen
kursverk-samordnasutsträckningvisskursdeltagare. Itotalkapacitet 80om

bedriverriksförbundetverksamhetkursgård med denvid Stertesamheten
och del-medinstiftareförbundetvilken ärfolkhögskola iSånga Säbyvid

agare.

studiecirk-formdel itillbedrivsutbildningsverksamhetFörbundets stor av
Sånga Säbykursgård ochStertevidinternatkurseranordnasDärjämtelar.

veckokurser,formerolikaflertalförekommerövrigtfolkhögskola. I ett av
Föroch lokalt.regionaltcentralt,kortkurseroch andraveckoslutskurser

jaktskyttebanor100förbundet drygt runtdisponerarskytteverksamheten om
i landet.
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Rådgivning
Riksförbundets rådgivning för alla.är öppen Den omfattar frånallt miljö-
och biotopvård till djurskydd, faunavård, skytte, jakt fiske.och Förbundet
lämnar råd i rättsfrågoräven berör den jaktliga sektorn. Det mångaärsom
olika intressenter vänder sig till Jägarnas riksförbund råd.för Från densom
offentliga sektorn sker fortlöpande förfrågningar från centrala tillsynsmyn-
digheter, länsstyrelser, polismyndigheten åklagare, advokater och domsto-
lar. Förbundet får därjämte många rådfrågningar från kommuner, fastighets-
förvaltare, samfälligheter och jaktvårdsområden. Den största gruppen
rådfrågande enskildaär där jägarna dominerar följda mark-personer, av

och arrendatorer.ägare Samtidigt det förhållandevisär ickestoren grupp
jagande allmänhet kontaktar förbundet för råd allt djurrörsom om som
och Sammantaget handlägger förbundet årligen drygt råd-natur. 6 000
frågningsärenden.

Förbundets kompetens rådgivningoch känd utanför landetsär även gränser.
Som härpåexempel kan den framställningnämnas 1995 frånkomsom
Ryska Statsduman till Jägarnas Riksförbund råd och hjälp för vid-om
areutveckling den Ryska faunavården och jaktutövningen. Redan 1983av

den Ryska Sovjetiska statsförvaltningen kontakt medtog Jägarnas
riksförbund för råd och informationsutbyte.

Fortlöpande medverkan i nationella och internationella organ.
Jägarnas riksförbund i bl.a. följandeär centralarepresenterat organ.

Ledamot i den samrådsgruppencentrala för jägarexamen Naturvårds-
verket.

2 Hälftenansvaret i den centrala ledningsgruppen för jägarexamen.
3 Ledamot i den centrala ledningsgruppen för Viltvård i Samverkan.
4 Ledamot i Jaktmarkskommittén.

Ledamot i Jakttidsberedningen.
Ledamot i för fällor.och godkännandeexpertgruppen test av

7 Ledamot i arbetsgruppen för internationell standard för fällor.
8 Ledamot och suppleant i samtliga länsviltnämnder.

Representation i jaktfrågor.Utredningen vissaom
TvålO. ledamöter och generalsekreterare i Nordisk Jegersamvirke.en

Projektmedverkan.
Det dominerande projektet åren Viltvårdde har varit i Sam-senaste tre
verkan. Därefter skall den verksamhet projektet initierat i formsom av
information, utbildning samråd övergåoch lokala i den fortlöpande verk-
samheten. Riksförbundet har varit starkt i detta projekt. Dennaengagerat
verksamhet kommer bestå och vidareutvecklas under kommande år.att
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riksförbundriksförbund och SkogsägarnasLantbrukarnas

jaktadmini-delområden inomVissamyndighetsuppdrag.Förbunden saknar
utsträckningmedverkan iemellertid förbundensförutsätterstrationen en

riksdagenexempelvisharFörbundensamhällsuppdrag.liknar avsom
länsvilt-imarkägarintressetföreträdaansvarsområden rolleniuttalade att

års1991följdenblevsamrådsfunktioneri de olikanämnderna samt avsom
beslutade jakt-statsmakterna1991/92:9. Denbeslut.jaktpolitiska prop. av

insatservaraktigaochansvarstagandeockså ökatförutsätterpolitiken ett
markägarorganisationer.från berörda

organisation inomsärskildnågonviltvårdsfrågorna har inte krävtJakt- och
intressebevak-övrigingår naturligt ijaktfrågornaförbundrespektive utan
resursinsatsenkvantiñeraockså svårtbakgrund detdennaning. Mot är att

personellabetydandedocksigdetSammantagetför jakten. rörenkom om
jaktfrågorna.förekonomiska avsättsoch resurser som

föri ledningsgruppenrepresenteradenärvarandeförfinnsFörbunden
s.k. jakt-jägareförbundetsjakttidsberedningen,"Viltvârd i samverkan",

ochjaktvårdsföreningarantalilänsviltnämndernamarkskommitté, ettsamt
samarbeteocksåförutsätter närajaktenBevakningen ettjaktvårdskretsar. av

förbundensjakt. Iförmed intresseorganisationerochmyndighetermed
frågori rörmedlemmarservice tillingår bl.a.arbetelöpande somatt ge

intemutbildningargenomföra olikaochviltvård initieraoch m.m.jakt- samt

Naturskyddsföreningen

Föreningense.d.regeringsuppdragenligt lag,ingetFöreningen har ansvar
kanslietspersonalviltvård handläggsochfrågor jakt-medarbete avom

styrelseledamötersamråd med föreningensnaturvårdsavdelning i experter,
särskildaorganisation ellerNågon särskildorganisation.och lokala resurser

i formverksamhetlöpandebestår delsArbetetavdelats. avhar inte av
medverkan ifaunafrågor,ochi jakt-skrivelserremissyttranden, m.m.

delslänsviltnämndema,imedverkanjakttidsberedning ochJägareförbundets
Häroch driver.initieratföreningenfaunaprojektsärskildai form somav

ochpilgrimsfalk, lohavsörn, utter.arbetet medalltframförkan nämnas
frågor,i dessainformationsverksamhetföreningenbedriverDärutöver en

ochmaterialtillhandahålla div attframställa ochbåde genomattgenom
information. Imedmil.medlemmarskolor,allmänheten, egnaserva
frågorregelbundet rörbehandlasSverigestidskrift Naturföreningens som

faunavård och jakt.
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Svenska jägareförbundet

Enligt lag
Av lag följer inga arbetsuppgifter eller något ansvarsområde.

Enligt förordning
46 § första stycket jaktförordningen: ..."två ledamöter i varje länsvilt-
nämnd skall efter förslag jägarnasutses organisationer för länet."av
50 § andra stycket jaktförordningen: "Kammarkollegiet skall bokföra
influtna jaktvårdsavgifter på jaktvårdsfonden. Efter bokföringen skall
kollegiet lämna Svenska Jägareförbundet uppgift vilka betalatom som
avgiften.

första4 § stycket vapenförordningen: "De sammanslutningar isom
enlighet med 8 § tredje stycket vapenlagen 1973:1176 får tillståndges

inneha skjutvapen följande.äratt
Svenska Jägareförbundet.".

första5 § stycket vapenförordningen: Provet avläggs införa en
provledare förordnats polismyndigheten efter förslag Svenskasom av av
Jägareförbundet

Enligt jaktkungörelsen m.m.
62 jaktkungörelsen,§ SNFS 1994:3: "Fotsnara för rödräv, slagfälla för
bäver och ripsnara får endast användas genomgåttav personer som
särskild utbildning enligt de villkor framgår typgod-beslutsom av om
kännande redskapen." rådEnligt Jaktkungörelsens tillallmännaav
SNFS 1994:3 genomförs sådan "utbildning jägar-i 62 §som anges av
organisationerna utifrån de villkor Naturvårdsverket."fastställssom av
Enligt jaktkungörelsens rådallmänna bidragtill SNFS 1995:6 kan ges

älgvårdsfonden jaktvårdssammanslutningtill admini-för länet förur
stration inventering i fonn älgobservationer.av av
Rikspolisstyrelsens föreskrifter råd 1992 tilloch 17 juniallmänna
vapenlagstiftningen allmännaRPS FS Enligt ide2 FAP 551-3: 4:1nr
råden bör vid tillståndsmyn-bedömningen för jaktbehovav av vapen
digheten inhämta upplysningar från länsjaktvårdsföreningen eller
jaktvårdssammanslutningen prin-svårbedömda ärendeni Iorten. av
cipiell betydelse bör från jägareförbundet.yttrande inhämtas Svenska
Vidare framgår råd,4.2 godkända jägarexamensprovattav samma
registreras på data hos Svenska Jägareförbundet.
Statens jordbruksverks föreskrifter upplåtelser2 1993 rättavaug. om
till småviltjakt och fiske påmark ovanför odlingsgränsen ochstatens
renbetesfjällen: Enligt för användning hund vid jakt8 § gäller attav
hund fårvid särskilt jagarkonstaterats inte användas inomtestsom ren,

områdenalla sådanaoch vid all jakt. Vid utförandet användstesterav
elhalsband sådanaoch rådbör, enligt Jordbruksverkets allmänna
199511 i anslutning till bl.a. djurskyddslagen 1988:534, inte an-
vändas genomgått utbildning rekommen-änannat av personer som som
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1995 34i beslut den 3Jordbruksverket. Verket harderats marsav
Jägareförbundetsrekommendera bl.a.716/95 beslutat tills vidareatt

renrenhetsinstruktörer.utbildning av
januari 1982beslut den 22i Gotlands län harLänsstyrelsen genom-

JägargilleSkarpskytte- Jägare-uppdragit Gotlands1.363-3-82l
oljeskador medi händelselänsavdelning Gotlandförbundets att av

avlivaantaletvarje särskilt fall behövligadet ibiträde personer,av
sjöfågel.oljeskadad

Förbundsorganisationen
årsstämman och förbundssty-beslutandejägareförbundetsSvenska ärorgan

respektivenivå länsföreningsstämmorpå och lokalregionalrelsen samt
jaktvårdskretsar.ochlänsjaktvårdsföreningarårsmöten styrelserna isamt

Årsstärnman länsjaktvårdsföreningarna ibestår ombud, utsedda avav
medlemsantal.förhållande till deras

ledamöterförbundet ochbestår iordförandenFörbundsstyrelsen sexav
arbetstagarrepresen-ochårsstämman generalsekreterarevalda samt enav

jaktvårdskretsarnautseddabestår ombud,Länsföreningsstämmantant. avav
länsjaktvårdsföreningenförmedlemsantal. Styrelsenförhållande tilli deras

ingårstyrelsenIlänsföreningsstämman.utseddabestår ledamöter avav
utseddamedgivande ledamöterlänsjaktvårdsföreningenseftervidare av

viltvårdtillanknytningmedeller motsvarandelänsorganisationlänsorgan,
Kretsårsmö-myndigheter.markägarorganisationer ävenoch jakt, t.ex. men

ombuddelsenskilda medlemmar,anslutnabestår till kretsendelstet av
kretsensdelsjaktvårdsorganisationer,anslutna lokalatill kretsenutsedda av
ledamö-och övrigabestår ordförandeKretsstyrelsenstyrelseledamöter. av

geografiska regio-organiserad iårsmötet. Verksamhetenvalda är treter, av
förekommanderegioneni de inomSyd. OrdförandenaMitt ochNorr,ner,

ärendenbehandlarregionråd,länsjaktvårdsföreningama utgör ett somsom
önskar höraförbundsstyrelsenfrågor därför regionenär samtgemensamma

ordförande.Regionrådet inom sigregionrådets mening. utser

Personalørganisationen/Personella resurser
vidStockholm,kansliet,centralapersonal vid detanställdFörbundet har

Fiske AB,Öster-Malma JaktBodaBjörnlunda, vidJaktvårdsskola,
placeradRegionaltUppsala.forskningsavdelningen,Enånger, vidsamt

länsjaktvårdsföre-och, vidregionadministratörerregionchefer,personal är
länsjaktvårds-varje län, i deilänsjaktvårdskonsulenter en störreningarna,

Detlänsadministratörer.länsjaktvårdare,fleraellerföreningarna samten
heltidsan-tillomräknatförbundet,inomanställdagenomsnittliga antalet

perioden,underslutatbörjat ellerför anställdavägdaställda och varsom
131för 1994bokslutetenligt st.

Utbildningsresurser
viltvård vidochyrkesutbildning i jaktJägareförbundetbedriverSedan 1947

harårskurser20-talÖster-Malma Södermanland. Ettjaktvårdsskola i av-
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hållits sedan dess och därutöver mycket kurser viltvård.antal iett stort
Dessutom bedrivs omfattande försöks- och studieverksamhet, iblanden
universitetsnivå, inom ämnesornrådena viltvård och viltbiologi.

Yrkesutbildning viltvårdi och jakt f.n. år.anordnas tredje Ca 15 elevervart
kan beredas plats vid varje kurs omfattar månader.15 omfattarKursensom

viltvård,viltbiologi, jaktkunskap, jakthunddressyr, inforrna-ämnen som
tionskunskap och författningskännedom. De utexaminerade viltmästama kan

jaktvårdtjänstemänsöka befattningar inom Jägareförbundet,som som
jägare/viltvårdare gårdarvid skogsbolag, fältassistenterstörre etc., som

viltforskningeninom eller andra tjänster kräver viltmästarkompetens.som
Viltmästarutbildningen kommer i fortsättningen ske i samarbete medatt
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Öster-MalmaviltvårdsintresseradeFör vid antal kortareett stortarrangeras
kurser och studiedagar.

viltvårdallmänheten iFör och jaktkunskap, i speciellaävenmen mer-
träning och användning eftersökshundar, viltuppfödning,ämnen som av

biotopvård, fällfångst, jaktskytte m.m.
studiecirkelledare särskilda i samarbete medFör anordnas kurser-

Studiefrämjandet.
speciella yrkeskategorier skogstjänstemän, länsstyrelse-För lärare,som-

personal och journalister anordnas orienterande kurser inom viltbiologi,
viltvård och jaktkunskap.

JägareförbundetsFör personal anordnas fortbildningskurser och kon--
ferenser.

miljövårds-elever vid skogs- och lantbruksskolor deltagare iFör samt-
m.fl. studiedagar.kurser anordnas

vårVarje slutligen besöksdagar för allmänheten.ävenarrangeras-

Fiske Jägareförbundet bolag, har kurspro-Boda Jakt AB, helägt ettav
Eftersök, jakt-bl.a. Jägarexamen, Praktisk jakt, Bättregram som rymmer

också PåPå renrenhetstest.skott och Jakthundens dressyr. Boda anordnas
frånvidare med deltagare övrigaBoda har ungdomsläger, bl.a.arrangerats

småviltjaktockså för ochnordiska länder. Boda Jakt Fiske säljer dagkort
ñskekort.

Några länsjaktvårdsföreningar utbildnings- och in-förbundets bedriverav
kursgårdar. Så Skedhult ifonnationsverksamhet vid sker t.ex.egna

Jönköpings län, i Värmlands län och Kullen i Koppar-Jägartorpet
bergs län.

Forskningsresurser
enligt beslutJägareförbundets forskningsavdelning skallVerksamheten vid

Forskningen vidforskning, viltövervakning och information.omfattas av
universitet.bedrivs ofta i med olika Av-avdelningen samarbetenära
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delningen bedriver brett spektrum informationsverksamhet, tele-ett t.ex.av
fonrådgivning, mindre utredningar, föredrag, undervisning och symposiear-

ocksåForskningsavdelningen rapportserien Viltforum.utrangemang. ger

Forskningsavdelningen skall för Jägareförbundets viltövervakning,ansvara
där avskjutningsstatistik och kunskap klövviltstammarnas utvecklingom
föreslås få viltövervakningsprogrammetprioriterad roll. För hanteringen av

för datalagring i geografiskthar avdelningen utvecklat ett system ett
GIS. Avdelningen belägen Sveriges Lant-informationssystem är

område Uppsala och hyr datanät,bruksuniversitets SLU i resurser som
laborationslokaler Avdelningen har tolv anställdabibliotek och SLU.av

vidJägareförbundets baskostnader. placeradavlönas via En ärpersonsom
för samordningen Jaktcentrala kansli medJägareförbundets avansvar

Övriga viaFauna-frågor forskningsavdelningen avlönasi organisationen.
förfogar 600 haforskningsanslag. Forskningsavdelningen över ettexterna

hägn i Sunnäs, Gävle.stort norr om

Forskningsfinansiering
"Forskningstia" tio kronorNaturvårdsverket, JägareförbundetsWWF, av

forskningsfond, Skogsstyrel-medlemsavgift, Stiftelsen skogsbruketsvarje
stiftelse, Karl ErikSydkraft/Vattenfall, Carl Tryggersforskningsfond,sens

Önnesjös Skogsbruket.Stiftelse och

förtroendevaldamedlemmar ochResursen
198 804.i Jägareförbundetjuni antalet medlemmar30 1995Den var

och antaletlänsjaktvårdsföreningar antalet kretsar 37825,Antalet är
förtroendevaldajaktvårdsorganisationer 560. Antaletlokala 3anslutna

uppgårjaktvårdskretsar till cirkalänsjaktvårdsföreningar ochcentralt, i
jaktvårdskretsar.förbundetscirka 5 500 lokalt i6 000, varav

Ekonomiska resurser
År kr,varavpå sammanlagt 132,3 miljonerhade förbundet intäkter1994

jaktvårds- viltskaderegleringsfonder,avsåg från ochmiljoner intäkter46,5
medlemsavgifter 32,7miljonermiljoner anslag och bidrag, 47,85,3 samt

uppgickkostnaderövriga Verksamhetensfakturering och intäkter.miljoner
år miljoner kr.detta till 126,1

verksamhetCentral
regering, riksdag,kontakterna medJägareförbundet centralt försvarar

förbundetsförriksorganisationers centralamyndigheter,centrala samtorgan
detskall särskiltinternationella kontakter. Häromfattande noteras om-

förbundsstyrelseägareförbundetsbedrivs inom den Jfattande arbete avsom
består röstbe-Jakttidsberedningen 18jakttidsberedningen.utsedda av

redovisar sinaJakttidsberedningenobservatör.rättigade ledamöter samt en
förslag tillJägareförbundetsförbundsstyrelsen beslutartillförslag som om
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ändrade jakttider. Jägareförbundets förslag till ändringar jakttidernaav
ställs till Naturvårdsverket.

Jaktmarkskommittén bestående företrädare för AssiDomän Skog AB,av
Lantbrukarnas Riksförbund, Jordägareförbundet, Skogsägamas Riksförbund,
Jägarnas Riksförbund, Korsnäs AB, Stora Skog AB, MoDo AB, SCA Skog
AB Svenska Jägareförbundet liksom jakttidsberedningensamt är ett
rådgivande Kommittén har bland diskuterat frågor kring vilt-organ. annat

utveckling och beskattning, utarbetat förslagstammarnas tillett gemensamt
jaktvårdsornråden,lag arbetat fram kriterier för prissättning jakt-ny om av

mark m.m.

Det centrala kansliet vidare för registerhanteringen jägarexa-ansvarar av
mensregistret och jaktkortsregistret planering och samordning visssamt av
verksamhet. Jägareförbundet centralt för produktionen tidningensvarar av
Svensk Jakt och ocksåhar mycket omfattande produktion böcker,en av
videor och informationsmaterial. Arbetsgivaransvaret för förbundets per-

åvilarsonal förbundet centralt.

Länsverksamheten
Löpande arbetsuppgifter Länsverksamhetema arbetar under förhållanden-
och med problem, på grund bl.a. geografiskt läge och därmedsom av sam-
manhängande viltförhållanden, kan skilja mellan de olika länen.avsevärt
Arbetsuppgifterna rådgivning,gäller utbildning, information, utredningar,
remisser sammanställningar besluts- och arbetsunderlag.samt av

Jägarexamen
Inom varje länsjaktvårdsförenings verksamhetsområde finns lednings-en

för jägarexamen, vilken leder verksamheten i enlighet med Natur-grupp
vårdsverkets direktiv. I ledningsgruppen ingår för län-representanter
sjaktvårdsföreningen och Jägarnas riksförbunds distrikt. Inom varje län
finns antal provbanor för jägarexamen, f.n. totalt 315 i landet. Vidett st

sådanvarje provbana finns antal provledare, f.n. totalt 486l i landet,ett st
vilka efter utbildning förordnas polismyndigheten. Provledaren utfärdarav

intyg avlagda vilkaöver registreras hos Jägareförbundet.ett prov,

Särskilda projekt
Viltvård i samverkan Jägareförbundet de organisationerär en av som-
knutits till den centrala ledningsgruppen förinforrnations- och utbildnings-
kampanjen Viltvård i samverkan. Ute i ingårlänen Jägareförbundets
personal i projektgrupperna, ofta projektledare.som

Viltvård i jordbruket En kursbok producerad Jägareförbundet iav-
samarbete med LRF och framställd frånmed bidrag Skolverket. Boken
trycktes efter det Sverige blivit medlem i EU och svenskt jordbrukatt
därmed underkastats unionens jordbrukspolitiska Till kursbokenprogram.
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viltvårdens tjänst"träda ifolder "Attdärför fogad kompletterandeär en
vill användajordbrukareinnehåller råd anvisningar till deoch somsom

viltfoderproduktion.mark föravställd

Jägareförbundet in-drivernågra tillbakaBly/Altemativhagel Sedan en-
skalljägarnasyftar till överutbildningskampanjochformations- attsom

våtmarker ochaltemativhagel vid jakt imiljön ofarligafrån blyhagel till för
vattendragÄFör infonnationsbroschyrändamålet och särskildhar videoöver

producerats.

del ländeltar imiljöstrategiernaregionalamed deAgenda 21 -I arbetet en
medverkar21-arbetetlokala Agendaoch i detlänsjaktvårdsföreningarna,

jaktvårdskretsar.Jägareförbundetsförocksånågra falli representanter

forskningsprojektpågåendeJägareförbundets
Älg biotopvård, Kraft-ochskogsvegetation,Effekter växtätarestoraav

Älgpopulation födan,ochvilttillgång,Biotoper ochoch vilt,ledningsgator
ÄlgensÄlg, populations-radioaktivitet,rådjur ochBalanserad älgstam,

Älgens populationsdynamik,Reglering älgstammen,Uppland,dynamik i av
SkandinaviskaDetbarrplantor,och beteRådjurens betesmönster

Populationstillväxt,älgpredator,betydelseBjörnensBjömprojektet, som
Biotopval hosSverige,i mellerstavildsvinetoch spridning hosdynamik

Åldersrelaterad mortalitetsfaktorerViktigaföryngring hosskogshare, orre,
Utsättnings-ripstam,kanonpopulation, Hur görasi uttagstort ur enen

tillgången underväx-Effekten skogshönsrapphöns,försök med av-
Monitoringpopulationsdynamik, gäss,Andfåglarsvid gallring,röjning av

vattenfåglar, Projekt Utter.effekterMinkens

jordägareförbundSveriges

långmycketfinnsñskekommitté. Detjakt- ochFörbundet har enen
viltvårdsfrågor bland med-jakt- ochsakkunskap inomerfarenhet och stor

SvenskaViltvård samverkan,iiFörbundetIemmarna. är representerat
Naturvårdsverkettillremissorganjaktmarkskommitté,jägareförbundets är

länsviltnämnder.ihar ledamötersamt

SOFföreningOrnitologiskaSveriges

ocksåfågelskyddsfrågor. harSOFiofta remissinstansSOF represen-är en
jakt-fågelskyddskommittéSOF harjakttidsberedningen. samti entant en

ideellt.skerfrågorna. Arbetetjaktligabehandlar de rentsomgrupp
fågelskyddsintendentanställa denförsaknasEkonomiska attresurser

huvud-fågelskyddsärendenbehandlasnärvarandebehöver. Förföreningen
styrelseledamöter.månoch i vissgeneralsekreteraren,sakligen avav
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SOF för närvarandeupprättar databank för publicerad litteraturen om
jaktbara fågelarter. SOF deltar i fågel-jakttidsberedningen, handlägger
skyddsärenden och driver artprojekt jaktfalk tvåoch skarv, medarter
anknytning till jaktliga frågor. fågelskydds-SOF driver internationellaäven
frågor Birdlife International, bestående fågel-nätverkär ettgenom som av
och naturskyddsorganisationer från antal länder hela världen.överett stort

9.4.2 Uppdraget till Svenska jägareförbundet leda denatt

praktiska viltvârden och jakten

jaktlagstiftningsfrågorSOU 1936:38 Betänkande med förslag rörande

Initiativet till denna utredning i kammaren vidkom via motion andraen
års riksdag.1931 I motionen hemställdes Kungl. Majzt skulle utarbetaatt

förslag till ordnande jaktvårdsarbetet därmedi landet och i sambandett av
införa bestämmelser jaktvårdsavgift villkor förerläggandeom av en som

idka jakt; allt medi huvudsaklig överensstämmelse Domän-att ett av
fram-jägareförbundet gjordstyrelsen avgivet yttrande Svenskaöver en av

utlåtande motionen delade jord-ställning lagstiftning i Iämnet. överom
förhållandena jaktens ochbruksutskottet motionärens uppfattning att

betänkligjaktvårdens område tillfredsställande. Särskiltinom landet inte var
år allt hastigaretillbakagång underviltstammenden senaresomvar av

följandeoch bl.a.utredningägde Kungl. Majzt tillsatte gavenrum.
6 f..1936:38för bedrivande SOUriktlinjer utredningens s.

frågaNämndaidka jakt."...frågan avgifter för rätt att vore avom
varit före-tidigareflera tillfällenviddatum. Sedan densammagammalt

betänkligheteroch till dehärtillöverväganden,...Med hänsynmål för
jagaskatteläggandeallmänt rättenotvivelaktigt attmötte mot ett avsom

dennaånyoförelågeanledningifrågasättas, huruvidakunde att upptaga
emellertidsigDepanementschefen sadefråga till utredning. attanse,

prövning,föremål för närmaretillfrågan det borde göras attsätt ny
områdeutgiftsändamål jaktensrörande deundersökning företoges

ifrågakomma. Skulleskäligen kundeallmänna medelvartill bidrag om
sig,visadetaljunderstöd isedan behovet dylika utrönts,det, attav

åvägabringaskundeicke lämpligenhärför erfoderliga medel annat
behövligafrågan deutsträckastorde utredningen börasätt, att omavse

sådan formjaktvårdsavgift imedlens anskaffande uttagandegenom av
jakträttmån enskilde jordägarensi görligaste lämnade densom

oförkränkt."
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fram ledningenUtredningsmannen, Gustaf Adolf kom tillBouveng, att av
jaktvårdsarbetet tvåborde anförtros ettdera alternativ. Alter-det s.k. av

nativen anförtro statlig myndighet ellerantingen ledningenattvar en ny
jaktvårdsorganisationer.låta då befintliga frivilligaledningen handhasatt av

jaktvårdsarbetet huvudMotivet för organiserad ledning över tagetatt en av
följande 87.behövdes a. s.var a.

sådantjaktvården ifrämja ochlagstiftning"En att somsom avser
för jaktutövning ochså möjligt reglersyfte fullständigt upptagetsom

framhållits, betydelseförväntas blivaviltvård kan, inledningsvis avsom
opinion iunderlättar skapandetredan därigenom, denatt avav en

fårenskilde jaktutövarenlagstiftaren önskad riktning. Den genom en
efter han utifråga de vilkasådan lagstiftning vägledning i normerom

dock kanske iskall sitt handlande,ifrågavarande hänseenden rätta
vad därutinnanså, han lagen kan inhämtafrämsta attrummet somur

åsyftade positivafråga lagstiftarentillåtet.honom Iicke är om av
jaktvårdsin-jaktvårdens visserligenåtgärder främjande kantill en av
visar,såsom ock erfarenhetenjakträttsinnehavare, uträttabesjäladtresse

begränsad,måste dock blivaräckvidden häravvärde,mycket menav
så långtnår synnerligenpå, initiativ ickeberoende hansbland attannat

regel saknarjaktornrådes hanhans gränser ävensomutöver atteget som
området all-jaktliga iförhållandena detöverblickerfoderlig över

få all-föreskrifterjaktvårdens fromma givnadärför tillmänhet. Skola
i praktikenomsättandefordras desammasmännelig betydelse, att

påmedöverinseendemedverkan ochske underkommer att av personer
förmåga och auktoritet.till initiativområdet erfoderlig sakkunskap,

ytterliga-understrykeskvalifikationerpå förefintlighet sagdaKravet av
jaktvårdens främjandemedi betraktande arbetetdärest tages, attre,

berördadensammahänsynstagande tillbör ske understädse att av
undersöka sålundadenhuruträdas för Attnäringars intressen nära.

organise-jaktvårdsarbetet lämpligast börerfoderliga ledningen varaav
med de utrednings-i enlighetavgiva förslag har ock,rad och därom

betydelsefull del hansdirektiven, utgjortlämnade avenmannen
uppdrag."

myndig-statligledning antingenmellan anförtro dennaVid valet att en
anförde utredningsmannenjaktvårdsorganisationfrivilligellerhet en

för och emot.argument

överläm-myndighet kunnasakkunnigutredningsmannen skulleEnligt en
Majzt.Kungl.jaktvårdsärenden belastadeåtskilligaavgörandet somavnas

Även tillkom lokalbeslutanderättenjaktvårdsärenden i vilkaåtskilliga
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myndighet skulle kunna överflyttas till den centrala myndigheten. Att
överlämna ledningen och tillsynen statligt skulle, enligtettav organ
utredningsmannen, medföra ledningen blev utövad efter enhetliga,att
rationella principer under opartiskt hänsynstagande till alla sakensamt av

sådan såvälberörda intressen. ledning medföra organisato-En skulle dock

riska praktiska olägenheter anför-enligt utredningsmannen vidaresom som
följande f..de a.a. 88s.

jaktvårdsärenden"Flertalet kräva emellertid snabbhet i avgörandet.
frånVill därför början gardera sig verkandemot ogynnsamtman

försening i handläggningen desamma, torde bliva nödsakadav man
ifrågavarande jaktvârdsarbetetuppdela den fleraledningen av

vilket med tillskapandetandra ord skulle innebära ett nyttpersoner, av
ämbetsverk. Detta emellertid böra undvika. Visserligen kansynes man

sådanttillkomsten ämbetsverk jämväl tänkas bidraga till ettettav
önskemålförverkligande naturskyddsrörelsens statlig ledningav om av

naturskyddet, det ligga tillhands under äm-enär nära attsynes
jaktvårds-betsverkets förvaltning lägga endastinte ävenutan natur-

mångskiftandeskyddsärendena. emellertid synnerligenDe ärosenare av
jaktvården varföroch allenast mindre detalj desamma,utgörart aven

det kan befaras, vid sammanförande under ledning jakt-att ett en av
vârdsarbetet jaktvårdsintresset skall komma ioch naturskyddsarbetet

målandra hand. viss divergens i uppfattning och medel tordeEn om
jaktvårdarna,vidare föreligga mellan talesmän ochnaturskyddets

såtillvida förra huvudvikten vid detde ensidigt läggasom synas mera
jaktvårdarnaförnegativt betonade skyddandet medannaturen,av

åtgärder varjehandablivit positivadet väsentliga att avnumera genom
Ävenvårda emellertidoch berika djurlivet.slag uppbygga, om man

ernå tillfredsställande lösning iden eller andra lyckasvägenena en
måstejaktvårdsarbetets statliga ledning,fråga organisationen avom

åtskilliga jaktvårdsärenden den beskaffenhet,räkna med, äroatt avman
anförtroshandläggning och avgörande icke olägenhet kanderas utanatt

Då dennalokal myndighet. det givetvis uteslutet göraän är attannan
länsstyrelsen, tilllokala myndighet, väl fortfarande bör ensom vara

jaktvårdsmyndigheten, kommer iunderinstans den centrala ävenav
jaktvårdsärendena Uppdragandetfortsättningen skilda vägar.att passera

jaktvårdsmyn-centralamellan länsstyrelsernas och dengränsernaav
svårigheter.kompetensområde torde bliva förenat meddighetens även

förså organiserad och nitaldrig välHärtill kommer slutligen att aven
resultat-jaktvårdsmyndighet förcentral docksaken besjälad ytterst ett

detta initiativ,enskilda initiativet. Attrikt arbete beroende detär av
jaktvårdsförening-frivilligaför närvarande förkroppsligat i deärsom

inflytande ierfoderligtSvenska jägareförbundet, inrymmasamt enarna
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sådanorganisation den skisserade emellertid jämvälsom ovan synes
svårigheter.möta

Vad anförts har utredningsmannen giva vid handen,synts attnu
jaktvårdsarbetets ställande under centraliserad statlig ledning, detrots
fördelar därav skulle vinnas, dock icke den lämpligaste lös-ärsom

fråganningen jaktvårdsorganisationens utfonnning."av om

Utredningsmannen fann alltså central statlig jaktvårds-ledningatt en av
arbetet inte den lämpligaste lösningen förordade denna ledningutan attvar
i stället skulle omhändertas länsjaktvårdsföreningarbefintliga samtav
Svenska jägareförbundet. Till stöd fören sådan ordning anförde utred-

ningsmannen huvudsakligen följande f..89a. a. s.

många"Att, ändock uppvisa frågamarker särskilt i vissaen, om
förhållandevis riklig villebrådsstam, jaktvård såbedrivesarter, att

många områden jaktvårdenverkligen fallet, intresset förär attsamtsom
i ständigt inomstigande vida kretsar...är i främstaär rummet att

tillskriva det de frivilliga jaktvårdssammanslutningarna bedrivnaav
målmedvetna uppoffrandeoch arbetet. I för detta arbete havaspetsen
gått länsjaktvårdsföreningarna och dessas centrala sammanslutning,
Svenska jägareförbundet. Måhända frestas särskilt vid jäm-man, en
förelse förhållandenamed i länder, beteckna resultatenandra att av

såsomdetta arbete skäligen måblygsamma och väl i ellerett annatman
fall kunna tveka huruvida alltid variti arbetet använda metoderom,
odelat lyckliga, må sådanvid kritik förglömma, dessaattman
föreningar endast förfogat obetydliga penningmedel och deöver att
därför för sin verksamhet varit hänvisade till frivilliga, praktiskt taget

fönnåganoavlönade krafter, vilka kanske icke haft vinna gehör hosatt
jaktvårdspropagandan.framför nåsjust de kretsar, allt bordesom av

Vad ovanberörda för närvarande torde kunnasynpunktersom ur
jaktvårdsföreningamasanmärkas sammansättningen styrelsermot av

såsomdesamma väl ensidigt jägarintresset. Därestatt representera man,
jaktvårdssammanslutningsi förslaget styrelse vill lägga verk-avses,

sådana frågor bekämpandetställandet utredning i till exempelav som
nödvändigt styrelsen givaviltskador, lärer emellertid bliva att enav

sådan frågasammansättning, bedömandet dylik kommer attatt av en
jägarsyn-ske under tillbörligt hänsynstagande till andra deän extrema

punkterna...Då handhavaenligt förslaget föreningarna skola komma att
mån inflytandebetydande medel i viss allmän karaktär, fordras ökatav

fråga medels användande.det allmänna i kontrollen dessaöveromav
åtminstone halvofñciell institutionFöreningsstyrelsernas karaktär av
handhavande dem anförtroddaslutligen kräva, de i sittattsynes av
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funktioner komma underkastade i allmänhetatt vara samma ansvar som
stadgat beträffande funktionärer motsvarande ställning."iär

Utredningsmannens förslag till lag till jakt innehöll inga bestäm-rättom
jaktvårdsarbetet. reglermelser ledningen lagen fanns dockI omom av

jaktvårdsavgift. förslagets stadgades denskyldigheten erlägga I 18 § attatt
jaktvårdsavgift och influtnajakt skyldig erläggaville utöva attattvarsom

jaktvårdsfonden vilken efter Konung-avgifter skulle bilda fond, kalladen
jaktvården inom landet.bestämmande skulle användas till främjande avens

avdelning rubri-förslag till jaktstadga innehöllUtredningsmannens somen
jaktvårds-Jaktvårdsarbetet. bestämmelserinnehöll bl.a.cerades Den om

sammansättning och verksamhetsformer.organens

jaktvårds-för riketsförslag skulle centraltEnligt utredningsmannens organ
förvärvade med-jägareförbundet ochSvenskaföreningar envar somvara

Svenskajaktvårdsförening bli medlemskullelemskap i aven
ochfastställas länsstyrelsenJaktvårdsföreningarnas stadgar skulledet. av

jägareförbundets Konungen.Svenska av

jaktvårdsarbetet jakt-inomomedelbara tillsynendenLedningen överav
föreningensverksamhetsområde skulle handhasvårdsföreningens av

beståjaktvårdsstyrelsen. skulleStyrelsenstyrelse, kallad av sex personer
varderaledamotlänsstyrelsenskulleordföranden samtutses avenavvarav

detPå jaktvårdsstyrelsen ankomhushållningssällskapet.länsstyrelsen och

främst att
såväl kvantitativavillebrådsstammarnasföljauppmärksamhetmed

verksamhetsområdet framlägga deochkvalitativa utveckling inomsom
föranledas,utveckling kunnadennaförslag som av

jaktvårdsföreningensförjaktvårdsfondenmedelförvalta de somur
tillgängliga,blivaverksamhet kunna

enligt dejaktvården bedrivesochjaktentillsyn utövasöveröva att
iunder iakttagandejakttillangivas i lagenriktlinjer rätt samtomsom

föreskrifter tillmeddeladeförfattningjaktstadga ellerlag,nämnda annan
intrång i andrahindrandevillebrådets skydd och förkovran ävensom av

näringars intressen,
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4. verka för intillägare varandra gränsande fastigheteratt av samman-
sluta sina till jaktområdenägor biträda vid utforrnandetävensom avtalav
fastighetsägarna emellan,

i övrigt tillhandagå jakträttsinnehavare rådmed och anvisningar
rörande jaktens utövande därigenom beviljande medel tillävensomsamt av
skyddsanordningar, utfodring, inplantering vilt och dylikt direkt bidraav
till främjandet allmännare rationell jaktvård,av en

tillhandahålla länsstyrelsen och andra myndigheter yttranden och
upplysningar i jaktliga frågor samt

verka för åvägabringande tillförlitlig jaktstatistik.av

jägareförbundetSvenska skulle, enligt den utredningsmannen föreslagnaav
företrädasjaktstadgan, centralstyrelse skulle bestå nio leda-av en som av

Av dessa nio ledamöter skulle ledamot biolo-möter. denrepresenteraen
giska vetenskapen, frågasakkunnig i jaktvårdsarbetetdeen vara om av

berörda näringarna, nämligen skogsskötsel och jordbruk, och be-mest en
sitta domarkompetens. Dessa ledamotplatser skulle Kungl.tre utses av

TvåMaj:t. dessa ledamöter skulle efter förslag från dels Veten-utsesav
skapsakademien, dels Domänstyrelsen och Lantbruksstyrelsenav gemen-
samt.

Svenska jägareförbundet skulle enligt utredningsmannens förslag till
jaktstadga till uppgiftha

med uppmärksamhet följa jakthushållningenutvecklingen inomatt av
riket tillsyn jaktvårdsföreningarna så bedriva sinutöva översamt att
verksamhet, anspråk ändamålsenlig jaktvårdlandets god ochatt
tillgodoses, framställningarde och framlägga de förslagävensom göra som

föranledas,härav kunna

för varje fall lämpad upplysningsverksamhet öka känne-att genom en
lagar författningar områden,domen och jaktens och naturskyddetsom

sprida kunskap olika vårddjurslags levnadsbetingelser behovsamtom av
skydd, motarbeta plågsammaoch användandet förödande och jakt-av

metoder verka för ökad förståelse för-överhuvud för människanssamt
pliktelser den levandemot naturen,

yttranden och verkställa i ärendenutredningaratt avge avsom
eller myndigheter för sådant ändamål förbundetKonungen till överlämnas,
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förvalta de medel jaktvårdsfonden ställas till förbundetsatt ur som
förfogande samt

för hela riket omfattande jaktstatistik.upprättaatt en

den allmänna motiveringenAv till jaktstadgan framgår frågai deatt om
jaktvårdsföreningarna och Svenska åliggandejägareförbundet allmänna
uppgifterna dessa bör lösas främst allsidigt och grundligt upplys-ettgenom
ningsarbete vilket bör bedrivas dels tidskiftsverksamhet, delsgenom genom

påverkanpersonlig såsom föredrag, ñlmförevisningar och demonstra-mer
tioner a. 95.a. s.

Enligt utredningsmannens förslag jaktvårdsfondensskulle medel förvaltas

Statskontoret. de influtnaAv medlen skulle fem tillfalla kronanprocentav
till bestridande de med uppbörden och utfärdandet jaktkorten före-av av

fem stånade kostnaderna, till förfogande förKonungensprocent att
till naturvårdandeanvändas jakt- och ändamål femtonallmänt intresse,av

utbetalas till Svenska jägareförbundet för dess verksamhet, tioprocent
för Konungen användas till utjämnande brist iavsättasprocent att av av

jaktvårdsförenings återstoden sextiofemeller överlämnasstat samt procent
jaktvårdsföreningen.till

Proposition 1938:46 förslagmed till lag till jakträttom m.m.

propositionen 27-31 redogjordes för förslagl s. utredningsmannens om
jaktvårdens organisation och finansiering varvid följande nämndes.bl.a.

framhållit jaktvårdens främ-Utredningsmannen har lagstiftning föratt en
fåkunde förväntasjande betydelse redan understödja skapandetattgenom

påverkaopinion i önskad riktning enskilda jägare ochsamt attav en genom
fåandra. Dessa verkningar dock ganska begränsad räckvidd. Förantogs att

jaktvårdens"skänka allmännare betydelse de till fromma givna före-

erfordrades, dessas praktiken skedde underskrifterna omsättande iatt
erfoderlig sakkunskap,medverkan och överinseende medav personer

förmåga föreslagittill initiativ och auktoritet". Utredningsmannen har att
jaktvårdsorga-sådanorganiserandet ledning skall anförtros de frivilligaav

fråga åvila föreslagnanisationerna. I de uppgifter skall de orga-om som
erfordrasutredningsmannen anfört det främstnisationerna har ettatt

bedrivas delsallsidigt och grundligt upplysningsarbete, vilket borde genom
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påverkan såsomtidskriftsverksamhet och dels personliggenom mer
demonstrationer.föredrag, frlmförevisningar och

jaktvårdsavgift.Departementschefen biföll införandet särskild s.k.av en
jaktvårdsfond, efterfond, vilken Konung-avgifter bildade s.k.Influtna en

jaktvården. Fonden skallfrämjandebestämmande användes till avens
förvaltas Statskontoret.jaktstadgan 1938:279enligt av

biföllsorganisationenutredningsmannen föreslagnagällde dendetNär av
följandei denna delDepartementschefen anfördeförslag.dock inte detta

38.a. prop. s.

harorganisationenföreslagnabeträffar den utredningsmannen"Vad av
det med densammasden uppfattningenkommit tilljag att genom-

månvadvunnit dels ianstå, någon erfarenhetkunna tillsförande bör
ståndsig iorganisationen visarföreñntliga frivilligaden attvaranu

opartisk ledninganspråk sakkunnig ochökadetillgodose de av
delskräva,lagstiftningen kan kommajaktvårdsarbetet, den attnyasom

stå tilljaktvårdsändamål kommaförutsträckning medeli vilken att
med denanmärka,vill jagdetta sammanhang ävenförfogande. I att av

kvarstå oförändrat.i huvudsakuppskattade medelsbehovethonom synes
jaktvårdsfondentillutgiftsändamål deolikaFördelningen av

anlitandemedfå på Kungl. Majztankommamedlen tordeinflytande att
huvud-iakttagas,därvid dock börsakkunskap verkställa,nödig attav

huvudsaklighärrörandejaktvårdsavgifterna bör ifrån ländelen de ettav
jaktvårds-kommaförslagutredningsmannensöverensstämmelse med

utrednings-enligtlänsstyrelsernalän till godo. Deniarbetet samma
jaktvårds-medbefattningåvilande uppgiftenförslag att tagamannens

då förutsätterbibehållas, jagi huvudsak kunnaärendena torde att
sakkunskaperfoderligjaktvårdsmedel skall medgiva,tillgången att

förfogande."länsstyrelsernastillställes

1938:JOU53betänkandeJordbruksutskottets

avgifterna bildarjaktvårdsavgift ochbiträdde förslagetUtskottet att enom
främjandetanvänds tillbestämmandeefter Konungensjaktvårdsfond, vilken

anfördeanvändas tillskullemedlengällde vadjaktvården. detNärav
39.följande s.utskottet

lag-förväntas,framhållits det kunnalärer"Såsom betänkandeti att en
under-redanfår betydelsefrämjandeförjaktvårdens attstiftning genom
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stödja skapandet opinion i önskad riktning samtav en attgenom
påverka enskilda jägare och andra. Utskottet, inledningsvis anslutitsom
sig till denna uppfattning, förmenar dock, dessa verkningar måsteatt

få ganska begränsad räckvidd. jaktvårdensFör de tillantagas atten
fromma givna föreskrifterna skola få allmännare betydelse erfordrasen

åsikt,enligt utskottets deras omsättande i förbindespraktiken medatt
under medverkan med sakkunskap, förmåga till initiativen av personer

och auktoritet bedriven upplysnings- och organisationsverksamhet.
Denna kräver för sitt utförande icke obetydliga penningmedel. De

jaktvårdssammanslutningama,lokala vilkas förgreningar utgörasyttersta
jaktvårdsområdena, torde för kunna fylla mångasin uppgift i fallattav

Åtskilligabliva i behov understöd i olika fonner. naturvår-jakt- ochav
åtgärderdande allmänt intresse hittills fått ståha tillbakaav mera av

påbrist medel. Utskottet, med dessa exempel allenast velat antydasom
del de uppgifter för jaktvårdsarbetet, vilkas genomförande ären av

beroende för ändamålet ståmedel till förfogande, sigansluter tillattav
grundtanken i Kungl. Majzts förslag medlende nödiga skolaatt
åstadkommas de jagande själva, främst erläggande s.k.av genom av
jaktvårdsavgift."

organisationsfråganI anförde utskottet följande f..42s.

vill paragraf framhålla"Utskottet till sist i samband med förevarande
jaktvårdsfonden jaktvårdsarbetetvikten det med stöd bedrivnaattav av

hänsynstagande tillkommer läggas bredast möjliga bas och underatt
område Då, såsomde olika jaktens representerade intressena. de-

framhållit,partementschefen med genomförandet den i betänkandetav
jaktvårdsorganisationen anståföreslagna tills vidare,lärer synes
jaktvårdsarbetet åvilaför komma främst den nuvarande heltansvaret att

jaktvårdsorganisationen,frivilliga d.v.s. Svenska jägareförbundet och
torde intet erinradess underavdelningar i länen. Häremot annat attvara

jaktvårdsarbetets angivnadet för behöriga bedrivande enligtän att nyss
utvidgar sin bas ochriktlinjer blir betydelse, jämväl förbundetattav

sålunda söker till sig i form kollektiv anslutning dedraga även av --
jaktvårdssammanslutnin och icke minsti bygderna verksammaute garna

bildats med stöd föreslagna bestämmelserna jakt-de, de omsom av
vårdsområden. ifrågasätta, icke de befintligaUtskottet vill därjämte om
länsjaktvårdsföreningarna sin nuvarande frivilliga formskulle kunna i

hushållnings-förbereda plats i sina beslutande för representanterorgan
riktlinjer, härförmed flera i enlighet med desällskap och landsting som

jaktvårdsmedlensfrågauppdragits i betänkandet. kontrollenI överom
utfärdaMaj:t kommer deanvändning förutsätter utskottet, Kungl. attatt

bestämmelserna."därför nödiga
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ändringar i jaktlagstift-SOU 1950:40 Betänkande med förslag till

ningen

jaktvårdsmedelså tilldelatssamtligabetänkandet redovisas1 att gott som
hurlokalavdelningar. Kontrollenjägareförbundet och dessSvenska över

ombud hos förbundet.Kungl. Majztsutövadesmedlen använts ettav
jaktvårdsfondenanvändningen bidragengranskadeOmbudet urav ur

ijaktvårdande syfte. Om-åtgärdertillgodogörande försynpunkten derasav
respektive sammanslutningarmedvid sammanträdenbudet ägde närvara

deras räken-deloch verkställandederas beslutandeoch samt ta avorgan
handlingar.och övrigaskaper

200. dessatill 125 Avantalet medlemmarJaktåret 1949/50 uppgick över
Återstoden utgjord-till förbundet.personligen anslutnaomkring 42 300var

jaktvårdsområden767då förefintligasamtligapersoner, som genomes av
anslutits till länsjakt-jaktvårdssammanslutningarlokalaoch 757genom

följt jord-utredningen,således, enligtFörbundet harvårdsföreningarna.
ff..bred bas 133verksamhet s.anvisningar och lagt sinbruksutskottets

jaktvårds-organisationenden frivilligautredningens mening harEnligt av
tillgodoseväl ägnadändamålsenlig ochivisat sigarbetet attsettstortvara

års proposition.1938uppställdes idepartementschefende krav avsom
jaktvårdsmedlenockså möjliggjortsorganisation hardennaGenom att

administrationskostnader.jaktvården till godokommit störreutan

i fortsättningenjaktvårdsarbetetförordar ledningen ävenUtredningen att av
lokalavdelningar.och dessjägareförbundetanförtros Svenskahelt

organisa-fastareinte,enligt utredningenanförts innebär dockVad att ennu
samråd jaktutred-medEfterskulle önskvärd.förbundet intetion varaav

organisationskommitté iförbundet tillsattinomemellertidningen har en
tillgodoseförslag,1950 avgivit ägnatseptember attett synes varasom

ändamålsenlig lösninginnebärönskemål samtidigtochnämnda avensom
spörsmål förbundet.inomorganisatoriskavissa andra

skulleförbundsstyrelsen ersättasden nuvarandeinnebär bl.a.Förslaget att
länsförening,varjeskulleledamot i dennaöverstyrelse. En utses avenav
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varjämte kongressen skulle välja högst 7 ledamöter. Dessutom skulle
ordföranden och ytterligare ledamot förKungl. Maj:t. I ställetutsesen av
arbetsutskott skulle finnas förbundsstyrelse, bestående överstyrelsensen av
ordförande kongressen Överstyrelsen valda ledamöter,samt sex av ur varav
två skulle två tvåsödra, mellersta och Sverige. Enrepresentera norra av
förbundets revisorer skulle Kungl. Maj:t.utses av

Enligt utredningens till demening det i synnerhet med hänsynvar -
ställas tillbetydligt ökade medel, enligt utredningens förslag skullesom

förfogande föreslagit detförbundets angeläget kommitténsättatt-
bereddes inflytande förbundets verksamhetallmänna änstörre överett som

fallet. ordföranden Överstyrelsen och förbundssty-för närvarande Om iär
revisor Kungl.relsen ledamot i förstnämnda och utsessamt aven organ en
användningen jakt-Majzt, torde särskilt ombud för kontroll överett av

vårdsmedlen inte vidare erfordras.

jägareförbundet med ledning inbetal-förteckningar, SvenskaDe avsom
länsvisutredningen uppställashar bör enligtningskupongerna upprätta,att

Därjämtepolismyndighet.möjligt översändas till vederbörandesamt snarast
förteck-länsjaktvårdsföreningarna exempelförbundet tillställabör ett av

erhålls enligtsådant förfaringssättför respektive län. Genomningen ut-ett
jägarnakontrolleralika goda möjligheterredningens mening minst attatt
särskiltGivetvis bör docknuvarandejaktkort med detlösa systemet.som -

erläggandettillansvarighetsförsäkring, knuteninför obligatoriskom man en
kontrolljaktvårdsavgiften i fortsättningen ägaäven genomrumav -

bestämmelsernade nuvarandeunder jakten. Istickprovsundersökningar
erforderlig.utredningen ingen ändringhärom anser

angående i lagen denändringtill lag1951:189 med förslagProposition
till jakt,274 rättjuni 1938 nr3 m.m.om

detdet önskvärtdepartementschefenmed utredningen attlikhetI anser
jaktvårds-ledningenerhåller inflytandeallmänna än överstörre avnu

iemellertid blidepartementschefen,önskemål enligtarbetet. Detta synes,
i enlig-omorganiserasjägareförbundetSvenskaskälig grad tillgodosett om
därför,förutsättning börUnder dennastadgeförslag.het med förbundets

anförtrosjaktvårdsarbetet alltjämtdepartementschefen, ledningenenligt av
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hittills torde detsvenska jägareförbundet och dess lokalavdelningar. Som
frånfå Majzt huruvida i visst fall anslagankomma Kungl. pröva,att

jaktvårdsfonden organisation 61.kan beviljas s.även annan

Tredje lagutskottets betänkande 1951:14

anförde följande f..Utskottet bl.a. s. 41

ändringsförslaginvända de"Däremot har utskottet ingenting att mot
departementschefen sigi övrigt, vilka i detta sammanhang ämnasäger

Förslagenförelägga erinran dem.Kungl. Majzt riksdagen gör motom
jaktvårdsmedlenjaktvårdsavgiftema,uppbörden fördelningenröra avav

jaktvårds-ledningen jaktvårdsarbetet. Enligt propositionen skalloch av
Vid till-svenska jägareförbundet.arbetet i fortsättningen ledasäven av

års förbundetkomsten 1938 uttalade jordbruksutskottet,jaktlag attav
verksam-borde vidga till sig de i bygdernasin bas och söka draga ute

jaktvårdssammanslutningama. utvidgning förbundetkraftigEn avma
Sålunda harotvivelaktigt uttalande gjordes.har sedan dettaägt rum

den 31 decem-förbundets medlemsantal från 902 medlemmarökat 25
utskottetsber 1938 till 125 juni 1950. Enligt121 medlemmar den 30

uppfattning två riksorganisationerdet dock icke tillfredsställandeär att
båda hasvenska jägareförbundet riksförbund, vilkaoch Jägarnassom

formerjaktvårdens främjande konkurrerandeundersitt program,
för samverkanverka vid sidan varandra. funnesOm förutsättningarav

jaktintresserademellan dessa organisationer, skulle ökade grupper av
jaktvårdsarbetet. Säkerligenberedas inflytandekunna ledningen av

jaktvårdenskulle detta bliva till fromma för i landet."

Vilt och jakt SOUBetänkandet 1983:21

viltvårdsberedningen rubriken den centralaanför underoch följandeJakt-
administrationen 332 f..s.

hand deorganisationerna, i första"Beredningen de ideellaattanser
för admini-börjägarorganisationerna, i fortsättningenbåda även svara

viltvårdsarbetet. Successivt harpraktiskadetstrationen en an-av
ansvarsområden arbetsuppgifter skett mellanochpassning natur-av

främstorganisationer,och olikamyndighetssidanvårdsverket
nuvarandeideella sidan. Detjägareförbundet, den systemetSvenska

Frånfungera bra.organisationermyndigheter ochberördabedöms av
arbetsupp-ställning ochjägareförbundetsanförtsdockhåll harolika att

myndighetsfunktion.harorganisationenintryckgifter kan att enavge
jägareförbun-preciseraskäldet finnsdärförBeredningen attattanser
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dets roll. Det bör klargöras jägareförbundet har betydandeatt ett ansvar
för jakten viltvårdenoch den praktiska i förbundetövrigt attgenom
organiserar del landets jägare. den personalGenomstoren av som

jägareförbundet jaktvårds-inom anställts med utnyttjande medelav ur
och viltskadefondema skall jägareförbundet råddärutöver lämna och
upplysningar viltskötsel och jakt till myndigheter, företag, organisa-om

Sådan rådgivningtioner och enskilda. skall lämnas hänsyn tillutan
eventuell organisationstillhörighet. föregåendeden framställningenAv
framgår åtardet dessutom bör förutsättas förbundet sig vissaatt att
bestämda uppgifter. Vissa arbetsuppgifter bör, redan sker, full-som nu

riksförbund-LandsbygdensJägarnas jägare.göras av
Med hänsyn till den viktiga roll jägareförbundet spelar i skötseln av

de svenska viltstammarna förbundets verksamhet i betydandeattsamt
jaktvårds-utsträckning finansieras med medel och viltskadefondema,ur

beredningen det önskvärt samhället har god insyn i förbundetsattanser
dock inte regeringen ord-verksamhet. Detta bör ske utserattgenom

förande i förbundets överstyrelse. Beredningen att postenanser som
ordförande i jägareförbundets överstyrelse, i likhet med vad skersom

demokratiska val inomi andra organisationer, skall tillsättas genom
förbundets i ställetorganisationen. Samhällets insyn i verksamhet bör

två förregeringen ledamöter och suppleantergaranteras att utsergenom
förbundets fördessa i överstyrelse revisor och suppleantsamt en en

ordning i huvudsak den gäller fördenne. Denna densammaär somsom
riksidrottsförbundet."

1986/87:58 OmProposition jaktlag, m.m.

statsråd anförde följande 63.Föredragande s.

någonberedningens uppfattning finns skäl fördelar det inte"Jag att
förändring jaktensingripande den nuvarande administrationenavmer
område. åviltvårdens Arbetsfördelningen sidanmellanoch ena myn-

naturvårdsverket ochdvs. i första hand och länsstyrelserna,dighetema,
frivilligorganisationerna bör ske efter principerå sidanandra samma

jägareförbundets för jakteninnebär Svenskahittills. Det att ansvarsom
viltvården grund i förbundet organiserarpraktiska har sindenoch att

rådFörbundets personal förutsätts lämnalandets jägare.delstor aven
viltvård till myndigheter, företag,och jaktupplysningaroch orga-om

Även arbetsuppgifter karaktärandraenskilda.nisationer och av samma
endast undantagsvis,verksamhet. bör detingå förbundets Däremotikan

fråga förbundetuppdradå lagstöd, blisärskiltoch med att attom
besluta i ärendenmyndighetsutövning, dvs.någonfullgöra rörsom

och organisationer."för enskildaförmåner skyldigheteroch
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ordbruksutskottets betänkande 1986/87 oU15J

administrationsfrågan.Utskottet anförde följande 57 is.

inte finns skäl till"Utskottet delar regeringens bedömning detatt
någon nuvarande admini-genomgripande förändring denmera av

viltvårdsområdet. anförtsjakt- och Vad i propositionenstrationen om
och frivilligorganisationernaarbetsfördelningen mellan myndigheterna

från utskottets sida.föranleder ingen erinranm.m.
från jaktvårdsfonden vill utskottet erinrabeträffar medelVad m.m. om

används efter regeringensgällande bestämmelserfonden enligtatt
viltvårdenändamål Motsvarandebestämmande för vissa inom m.m.

Enligt vad utskottetåterfinns förslaget till jaktlag.bestämmelser i 41 §
Jägareförbundet bl.a. för-medelstilldelningen tillerfarit grundas

viltvården, någotpraktiskaför jakten och denbundets somansvar
i fortsättningenpå i propositionen. bör63 Det ävennärmare anges s.

frågor."i hithöranderegeringen beslutaankomma att

viltvård1991/92:9Proposition Jakt och

fast.viltvårdspolitiken liggamålen för jakt- ochpropositionen skallEnligt
å sidan viltstammarnasmålsättning balans mellanSamhällets stor-enaom

har, enligtför andra intressenå sidan rimligt skyddoch andralek ett
uppfyllts.propositionen, i vissa avseenden inte

krävs det, enligtför med sigde problem viltstammarlösaFör storaatt
medverkaåtgärder Samhället kanolika slag.propositionen, insatser och av
läggabalans i viltstammamadet skapas bättretill ettattatt genomen

minskad regleringmarkägare och jägare ochstörre avgenom enansvar
onödigförenklas bl.a.administration kanMyndigheternasjakten. attgenom

därigenom förskapasjakten bort. Förutsättningardetaljreglering etttasav
markägare och jägare.mellanoch utbyggd samverkanlokaltökat ansvar en

måstei propositionen innebärFörslagen större tasettatt ansvar av
och myndigheter.markägare, jägare
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Myndigheters och organisationers frivillig-attsyn
organisationer fullgör administrativa uppgifter inom jakt

viltvårdoch

Inledning

Utredningen redovisar nedan myndigheternas och organisationernas syn
frivilligorganisationer fullgör administrativa uppgifter inom jakt och vilt-att

vård. Redovisningen grundar sig de myndigheterna och organisatio-svar
lämnat utredningens enkät. Myndigheterna/organisationema harnerna

följande fråga.svarat

Vilken har myndigheten/organisationen frivilligorganisationerattsyn-
fullgör administrativa uppgifter inom viltvård.jakt och I vilka avse-
enden fungerar den nuvarande ordningen bra och i vilka avseenden

föreslåfinns anledning förändringaratt

Svenska jägareförbundet har i på någrautredningens enkät pekatsvar
områden där förbundet fullgör administrativa uppgifter inom jakt och vilt-
vård. Utredningen redovisar i korthet.svaret

"...Som exempel på administrativa uppgifter fullgörs förbundetsom av
bör särskilt följande uppmärksammas.

aktkortsregistret jagarJ Den skyldig betala regeringenär attsom en av-
jaktvårdsavgift,fastställd för jaktår. Influtnagäller medel handhasettsom

Kammarkollegiet, medan Jägareförbundet regeringens uppdragav upp-
och handhar register avgiften.de erlagträttar över som

Jägarexamensregistret ...Jägareförbundet har ansvarig myndighet,av-
Naturvårdsverket, fått uppgiften registerhållning,för produktionatt svara

materialoch distribution ekonomirutiner.samtav

LänsjaktvårdsföreninAdministrationen älgjakten i hög gradärav garna-
i administrationen iengagerade älgjakten. De representerade läns-ärav

frågoryttranden i älgjakten ochviltnämnderna, rörande svarar genomavger
jaktvårdskretsar samrådetsina för det lokala mellan jägare ochatt

ståndskötseln viltstammarna kommer till och redovisas.markägare avom
Länsjaktvårdsföreningarna också för älgobsinventeringen, dvs. densvarar

ochvissa uppgifter älgstammens sammansättninginsamling omav
första älgjaktsveckan, ochutveckling sker jägarna själva under densom av

exempelvis Värmlands län har,för former älginventeringar. Iandra av
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länsjaktvårdsföreningen tagitöverenskommelse med länsstyrelsen,genom
älgadministrationen. Jägareförbundet givetvis berettdel äröver storen av

administrationen älgjakten diskutera möjligheternavid översynatt en av av
ocksåökat i andra län."till ett engagemang

myndigheternaDe centrala

del.med synpunkter i dennade centrala myndigheterna har kommitTre av
redovisas nedan.Svaren

Naturvårdsverket

uppgiftervissaskickad handhafrivilligorganisation ofta välEn är att
förekommande fallviltvård. emellertid i störstarörande jakt och Det är av

sådaninteuppdragenuppgiften specificerasvikt ärsamt attatt avnoga
och detuppstår organisationens intressenkonflikt mellankaraktär att

intresse.allmännas

otidsenligt i sinochjägareförbundets uppdrag otydligtSvenska ävenär
förhållandenapå 30-taletutformning. det tillkomnuvarande När var

centralt eller lokaltdå sigfanns ingen myndighetannorlunda. Det somvare
dåvarandeochnaturvård. Jaktfrågoma centraltsköttesansvarade för av

Jägareförbun-uppdrag tillfå anknytninglokalDomänstyrelsen. För att gavs
uppdrag hadeviltvården. liknandeEttmed den praktiskabiträdadet att

falletnaturvård. I detdet gälldenaturskyddsföreningenSvenska när senare
naturvårdslag.årskonkretiserat i 1952uppdragetvar

naturvårdsenheterficklänsstyrelsernaNaturvårdsnämnden tillkom ochNär
Jägareförbundets. DetinteNaturskyddsföreningens uppdrag,upphörde men
sådan uppdragförening, medhelt naturligtfaller sig ettatt somen

såväl medlemmar-få svårigheter tillvarataJägareförbundet har, kan attnu
allmännai detintresse. Oklarheterdet allmännasintressen upp-somnas

svåraochdiskussionertill omfattande gräns-har upphovdraget gett
dragningsfrågor.

såvälfalli flerauppdraglänsnivå Jägareförbundets allmännaPå har av
viltvårdenhandharså föreningenlänsstyrelse tolkatslänsförening attsom

främst knutetintressedock länsföreningarnasnaturliga skäli länet. Av är
på.få Länsstyrelsernassådana vill jaktviltarter ellertill jaktbara som man

andratillnaturvård koncentreraskommitför harbegränsade attresurser
förundantagsvis kanfaunavård. Endast avsättasverksamheter än resurser

prekär. Ettsituation redanändamål då första hand äroch idetta när artsen
fältpersonallänsstyrelsernasdockfaunavårdsarbete utförsbetydelsefullt av

i fjällänen.
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viltDet naturligt förbundets intressen främst riktar sig jaktbanär att mot
sådana få hänvisning tilleller vill möjlighet jaga. Medarter attsom man

föregående mångai lämnasvad stycke betyder detsagts arterattsom
sådanadärhän och dessa kan andra behöveränatt upp-vara som mer

frånmärksamhet och insatser samhällets sida.

Naturvårdsverkets till JägareförbundetEnligt uppfattning bör uppdraget
förbundet skallVarje uppdrag sedan kan komma tillomprövas. attsom ges

så såväl uppdragsgivarevälpreciserat och avgränsat att somvara noga
utformningvad gäller. viktigt detuppdragstagare Det är attvet som ges en

Vidareså berörda myndigheter.verksamheten blir komplement tillettatt
år.femteuppdraget utvärderas med jämna mellanrum,bör vartt.ex.

faunavård iockså tillgängliga förangeläget störreDet är att resurser
fårså möjlighettill länsstyrelserna dessaomfattning över attattstyrs

faunavård vid bemärkelse.bedriva i

Skogsstyrelsen SKS

utökat sektorsansvarnaturlig följd avreglering ochDet är attettav enen
uppfattning harEnligt SKS:släggs de berördastörre parterna.ett ansvar

utökadetagit dettaorganisationerna positivtockså de berörda sättett
tillfår bidragavtal medJägarorganisationerna statenettgenomansvar.

jaktvårdsfrågor. Genområdgivning i praktiskaochinformation ett
med bl.a.myndigheternaJägareförbundetbiträder Svenskariksdagsbeslut

uppfattning detmyndigheternas beslut. Enligt SKS:sunderlag för vore en
klargjordesJägareförbundetsärställning fördennafördel innebörden avom

långt uppdragetfinns oklarheter hurpå och tydligare Detbättre sätt.ett nu
sambandbl.a. iflera punktervad det egentligen innebärsträcker sig och

avskjutningsstatistikälgfrågor, frågor röranderådgivning imed m.m.

Anstalt SVAVeterinärmedicinskaStatens

börjanJägareförbundet iinitierades SvenskaFallviltundersökningen av
mellan SVAsamarbeteår bedrivits ihar under alla1940-talet. Arbetet nära

flertalockså skett rörandesamarbete harJägareförbundet. Ettoch nära ett
viltvård.till jakt ochfrågor med anknytningveterinärmedicinskaandra

organisationfrivilligorganisationen mednuvarandedenSVA att enanser
jaktområdet bra. Dennauppgifter inomadministrativafullgör är orga-som

och föran-goda kontakterenhet medsamladnisationsfonn innebär en
organisationer.myndigheter ochliksom tillbåde i jägarledenkringar

statsanslag ochkombinationfinansierasverksamhetSVA:s avgenom en
uppfattning,SVA:senligtkombination innebär,uppdragsintäkter. Denna en
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motivation och kostnadsmedvetenhet i organisationen och torde attvara
område,rekommendera jakten viltvårdens varför deninom ochäven nu-

utifrånorganisationsformen ekonomiskt perspektiv börvarande även ett
bestå.

Länsstyrelserna

sånuvarande ordningDe flesta länsstyrelserna har inget invändaatt mot
myndighetsuppgifter.länge de administrativa uppgifterna inte innefattar

frågan. Tio länsstyrelser har dockVissa länsstyrelser har inte sig iyttrat
kommit invändningar. sammanfattas följandemed De kan sätt.

Länsstyrelsernas myndighetsroll kontra jägarorganisationernas med-

lemsvårdsintressen kan ibland skapa konflikter.

fullgör administrativaLämpligheten frivilligorganisationeratt upp-av
gifter viltvården ifrågasättas. Risker uppkommainom jakt och kan kan

svårhanterligaför de allmänna intressena och detkonflikter mellan egna
medlemsvårdsintresset.

viltvårdenviktigaste jakt och börDe administrativa uppgifterna inom
länsstyrelsen...Ävenfullgöras ordning fungerar bra,nuvarandeav om

kan jaktkort bordedet inte administrationenövervägas t.ex.om av
överföras admini-till länsstyrelsen, hand den övrigahar omsom
strationen jakten i länet.av
De uppgifter myndighetsutövning i dag utförssignärmar avsom
länsjaktvårdskonsulenten till länsstyrelsen. böroch bör överföras Det
alltså åtskillnadske klar myndighetsutövning enligt gällandemellanen
lagstiftning rådgivning jaktvårdsfrågor.och i

börDet framhållas intresseorganisa-båda jägarorganisationernade äratt
tioner med klart intresse. Detsyfte tillvarata medlemsgruppemasett att
kan knappast uppgifter medlämpligt blanda dessaattvara samman
administrativa uppgifter jaktlagstiftningen.regleras isom
Det torde markägarefördel för såväl allmänhet, jägare och attvara en
jaktens administration neutral imyndighethandläggs ärsomav en
förhållande till intressenterna.

admini-Länsstyrelsen frivilligorganisationer fullgörtveksam tillär att
strativa viltvården bakgrunduppgifter bl.a.inom jakten och attmot av
enskilda Jaktintresset kan kommamarkägare kan komma i kläm. att

hadominera. markägarna kanLänsstyrelsens erfarenheter hittills är att
svårt fåtthjälp viltskador.de problem mednäratt
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viltvårdsnämndOm lokal får fristående förhållan-ställning ien en mera
de till frivilligorganisationerna, skulle detta delvis eliminera förgrunden
de anklagelser för partiskhet ibland riktas de nuvarande jakt-motsom
vårdskretsama.

Utredningen bör belysa frågan lämpligheten intresseorgani-attom av en-
sation fullgör statliga administrativa uppgifter.

och för sigI kan tanken överlämnande administrativa uppgifterom av-
till frivilligorganisationerna lockande, särskilt bakgrundmotsynas av

statsfinansielladet läget. Länsstyrelsen misstror heller dessa organi-
förmågasationers hantera sådana frågor. Från principiella synpunkteratt

sådan såinger emellertid ordning allvarliga betänkligheter idéeratten
härom inte bör genomföras. landet råder organisationsfrihetI ärsom av

utifrånvikt demokratiaspekten. fåreller de organisationerDenstor som
fårmyndighetsuppgifter försteg framför någotandra organisationer,ett

förutsättningarnarubbar för organisationsfriheten. Exempelvis kansom
möjligheterna bilda organisationer i praktiken omintetgöras.att nya

Länsstyrelsen i Värmlands län positiv till frivilligorganisationerär att
fullgör adminitrativa uppgifter har omfattande medoch samarbete läns-ett
jaktvårdsförbundet. Länsstyrelsen har beskrivit det följande sätt.

fullgör jaktvårdsförbundSom Värmlands läns Länsstyrel-nämnts ovan
uppdrag uppgifter i samband med älgjaktsadministrationen. I huvudsaksens

består uppgifterna i förbundet och utreder inkomna registre-berederatt
ringsansökningar, databearbetning upprättade tilldelningsnormergenom av

fram slutligt förslag till licenstilldelning, statistik, för Läns-upprättartar
licensområdenstyrelsens kartregister registrerade för all-över samt svarar

information till jägare och allmänhet inför älgjakten. Förbundetmän utgör
kanslifunktion för länsviltnämnden.även

ordning gällt alltsedan samordnade älgjakten infördesDenna har den
Några gränsdragningsproblem oklarheter mellan1976. eller andra Läns-

jaktvårdsförbundetsstyrelsens och olika roller i detta sammanhang har inte
ändamålsen-uppkommit, uppläggningen bedömts myckethartvärtom som

bådaErfarenheter inom instanserna har kunnatlig. vunnitssystemet somav
tilltillvara rationellt och smidigt vilket otvivelaktigt varitsätt,tas ett

jaktvårdsförbundetför älgvården. och kunnatfördel Att Länsstyrelsen
så älgjaktsfrågorna fåtthar god blandsamarbeta det gällernära när respons

åtgärderBeslutsfattande och alla innebärberörda i länet.parter ute som
självfallet Länsstyrelsen.myndighetsutövning utförs av
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Skogsvårdsstyrelserna

fråga ingetskogsvårdsstyrelser denna har flertalettjugo besvaratAv som
skogsvårdstyrelser dock kom-nuvarande ordning. Nio harinvändaatt mot

på följandeinvändningar. kan sammanfattasmit med De sätt.
frivilligorganisa-På fungerat relativt bra,det hela har det atttaget nog

"myndighetslik roll"haft eller mindretionerna jägarna menen mer
ifrågasättas. risk synpunktennaturligtvis Detlämpligheten kan är attatt

fora har kärnarepresenterade i olikajägarintressena för starktär en av
såmyndighetsliknande rollderasoch lägger till dettasanning, man

fog för missnöje.det möjligenfinns
frågor första hand delegerasför dessa inaturligtDet att ansvaretvore

organisatio-alla berördadet viktigtmarkägare och jägare. Härtill är att
jägarorganisatio-både skoglig- ochi arbetet, markägar-involverasner

ner.
frivilligorganisation medsärställningSvenska jägareförbundets som

ifrågasättas. Svenska jägare-frånuppgifter statsmakterna kanspeciella
här arbetet, Jägarnasandra i detbland allaförbundet är t.ex.parten

m.fl.skogsbruketriksförbund, LRF,
ifrågasättas detutgångspunkter kan det ärUtifrån principiella om
myndighetsuppgifterna.utför vissafrivilligorganisationerlämpligt att av

representationlikvärdigsamrådsgrupper teoretisktharNuvarande aven
Skogsvårdssty-enligtrealitetenmarkägarintressen. Ijägar- respektive är

dominerande.helterfarenhet jägarintressenarelsens
utförasmyndighetsuppgifter skallskallGrundprincipen att av myn-vara

partsintressen.harfrivilligorganisationeroch intedigheter somav
jägareförbundet,SvenskafrivilligorganisationenifrågasättasDet kan att

jaktfrågoma.viktigade flestamedel, skall skötastatligamed hjälp av
vara; eftersom medlemmarnabordevad denopartiskhet inteDeras är

Markägarintres-dominerande.åsikter blirbestår deras lättjägare ochav
jägarintressen.många gånger vika förfår gesen

iblandpå viltstammarinriktningmedharjägarintressetlänetInom stora
ekologisk helhetssyn.tankartagit över utan

kanemellertidSkogsvårdsstyrelsen över-avseendeI attett mananser
älgstammensför bestämmagällerförändring. Detviss ansvaret attväga

företrädersamrådsgruppenomfattning. Iälgbetesskadornasochstorlek
beslutsmaterialdå vitaltrimligtDetsitt partsintresse.jägarna är att som
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samrådsgruppernatillförs får helt partsneutral prägel ochen som ger
lika möjlighet hävda sina intressen. för till-Ansvarparterna att att

handahålla underlagsmaterial kan överföras någonantingen till myn-
Skogsvårdsstyrelsendighet, eller till de lokalat.ex. parterna gemensamt.

Organisationerna

Lantbrukamas riksförbund och Skogsägarnas riksförbund

väsentligt förbundenI allt har positiva erfarenheter det arbeteav som
frivilligorganisationer utför inom jakten. Emellertid har funnits tidsperioder

förbunden upplevt jägarorganisationerna givits för starktnär att ett
inflytande jakten. Särskilt under 80-talet de areella näringarnaöver när
besvärades kraftiga viltskador fördes beslutanderättendebatt överav en om

också fram genomgripande förändringjakten. Kritiken ledde till aven
jaktpolitiken hösten 1991. Beslutet innebar bl.a. olika rolleratt parternas

ocksåförtydligades markägarnas ställning stärktes. blev möjligtoch Detatt
älgskötselområden, möjlighet till frivillig avreglering jaktenbildaatt en av

positivt och jägare.har tagits mycket bland markägareemotsom

råderi dag finns således förutsättningar för välMed den ordning ensom
samrådenskring tillkomst harfungerande samverkan jakten. Med de lokala

också förskapats plattfonn för lokal samverkan och utökatetten ansvar
kvarståendemarkägare och jägare. Vissa problem finns emellertid i

års jaktpolitik. saknas fungerande lokal-tillämpningen 1991 Bl.a. ännuav
samråd många älgvårdsdistrikt förhållande samtliga inblandadei ett som

för förbunden särskilt vill peka Svenskabör därtaparter ansvar men
initiativtagare och samordnare. LantbrukamasJägareförbundets roll som

samråds-riksförbund förutsätter dockriksförbund och Skogsägarnas att
frågan emellan och bedömer det därför angelägetkan lösas parterna som

frivilligor-föras vidare på inslagna ochjaktpolitiken kan den vägen attatt
och särskilda tillvara.ganisationernas kompetens intresse tas

skogsindustriemaFöreningen

ordningen. Jägarorganisa-Skogsindustriema positivt den nuvarandeser
rimligaföreträder "Wise Use"-uppfattning,tionerna gören som av-

motsättningar mellanvägningar mellan olika intressen. Tidigare fanns vissa
frågor hjort-och jägarna, särskilt i balanseringde areella näringarna om av

efter med de tydliga uttalanden,viltstammama, lagändringen 1991,men
samarbetet utvecklats igjordes i förarbeten och propositionen, harsom

överflyttningriktning. Enligt föreningens uppfattning skullepositiv en av
Naturvårdsverket medförauppdrag till kunnajägarorganisationernas att
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skydds- och bevarandeintresset skulle överhanden, vilket skulle kunnata
svårighetermedföra ökade balansera viltstammama bra sätt.att ett

Skogsindustriema ingen anledning ändra den nuvarande ordningen.attser

riksförbundJägarnas

frivilligorganisationer formLandets besitter avsevärda iresurser av
folklig organisationernasspecialkompetens och bred förankring. Mycket av

arbete sker helt eller delvis ideellt. förstärker ytterligare derasDetta
långsiktigtbetydelse i den samlade resursbank behövs för kunnaattsom

miljövården, faunavården, jaktutövningen.säkerställa djurskyddet och

framstårDå fråga naturligtdet praktiska arbetsuppgifter detär attsomom
allmänna verksamheten.frivilligorganisationernas kapacitet tillvaratas i den

någon formfel någon sådan skulle tilldelasdet organisationDäremot är om
Är fråga särskild arbetsuppgiftmyndighetsfunktion. det genomom enav

entreprenadåtagande, framstår självklart ochnågon form det somav
sistnämndanödvändigt normalt upphandlingsförfarande tillämpas. Detatt

detstatliga registret jaktkortslösarna. I nulägetgäller bl.a. det äröver
utsträckning förjaktkortsregistret privatägt och används istatliga stor

förhållande råder frågaiensidiga organisationsintressen. Samma om
register läggs underjägarexamensregistret. logiska dessaDet är attmest

adressregister.allmännapostens

Naturskyddsföreningen

förfrivilligorganisationer ska hainteFöreningen ansvaretattanser
viltvård. känsligt blir dettauppgifter inom jakt- Specielltadministrativa och

Jägareförbundet inneharintresseorganisation Svenskaren somom en
årför 60 sedansådana uppgifter. förklarligt regeringenDet näraär om

dåvissa uppgifter, eftersomJägareförbundet handhauppdrog att man
någonfrågor, inte hadedessa delsdels hade helt ännuannan synen

naturvård,ochmyndighet med övergripande för miljö-statlig natur-ansvar
således till den nuvaranderesurshushållning Föreningen kritiskärm.m.

Jägareförbundet. harjakttidsberedningen till Dettaordningen knutenäratt
i beredningenöverrepresentation för de jaktliga intressenainneburit renten

fri-få det övrigasvårare gehör för bevarandeintressen,dännedoch att
därför vid olikaNaturskyddsföreningen harluftslivets intressen m.m.

Naturvårdsverket.tillregeringen ska flytta dettatillfällen begärt att ansvar
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Sveriges jordägareförbund

Svag markägarrepresentation. Hur den icke jagande mark-representeras
ägaren

Sveriges Ornitologiska Förening SOF

Jakten i dag fritidsintresseär bland många och saknar betydelseett som
näringsgren. Någon anledning detta fritidsintresse framför andraatt gynna
bör inte föreligga. Naturen tillhör alla, och den vilda faunan äross en
angelägenhet för hela svenska folket. SOF därför föratt ansvaretanser
faunavårdsarbetet, dit jakttider viltvårdochäven bör höra, ska ligga hos en
myndighet. Myndigheternas uppgift och regler förär sättaatt ramar
verksamheten med hänsyn till det allmännas eller andra intresse.gruppers
En myndigheternas viktigaste uppgifter till jakten sker medärav att attse
hänsynstagande till naturskyddsintressen. Av bl.a. det skälet detär storav
vikt frågor exempelvis jakttider handläggs myndighet ståratt om av en som
fri från jägarnas intresseorganisationer.

Svenska jägareförbundets nuvarande bådeställning medlemsorganisa-som
tion och administrativt ansvarig för vissa myndighetsuppgifter bör ändras
så jägareförbundet blir intresseorganisation.att en ren

Faunavårdsarbetet, och därmed de ekonomiska bör läggasäven resurserna,
Naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Ett centralt

faunaråd lokala faunavårdsråd bör inrättas.samt

9.4.4 Statskontorets utredning

Statskontoret har haft i uppdrag från utredningen dels beskriva och följaatt
hur Svenska jägareförbundet använder de 46,5 miljoner kronorupp som

förbundet erhöll frånbidrag år 1995 för leda den praktiskastaten attsom
viltvårdenjakten och i landet, dels klargöra förutsättningarna för bidraget

till Jägarnas riksförbund medlens huvudsakliga användning. Stats-samt
kontorets sammanfattning redovisas nedan.

Bidraget

Genomgången Svenska jägareförbundets verksamhet visar det inteattav
möjligt följa användningen bidragetär i mycketänatt termer.av mer grova

Verksamheten har successivt sedan nått1938 nuvarande omfattning och
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bidrag harårsredovisning ansökningaroch prövatsinriktning att omgenom
från jaktvårds-beslut. Bidragetregeringensoch medel tilldelats genom

tilljägareförbundets verksamhetfinansierar för närvarande Svenskafonden
verk-bidragsfinansieradedenHuvuddelengenomsnitt 35i procent. avca

inom den regionalaförvaltningeninom den centralasamheten finns samt
länsjaktvårdskonsulenterorganisationen medoch inomadministrationen

jaktvårdsföreningarna.inom

ÖsterjaktvårdsskolanService, inklusiveochVerksamhetsgrenarna Intresse
affärs-efter detbidragsmedelfinansierasforskningenMalma och attgenom

verksamheterräknats Dessamedlemsverksamhetverksamhet och av.
ochFörlagsverksamhetenintäkter.medlemsavgifter ochfinansieras genom

intäkter.finansieras heltJaktSvensktidningen genom

länsjaktvårdsföreningar skerochtill regionerbidragsmedelFördelningen av
förenings- ochlokalajaktkortslösare. Denförhållande till antaleti

från enskilda,medlemsavgifter och bidragkretsnivån finansieras genom
Ävenfrån länsstyrelserna.bidragorganisationer medochföretag samt

förekommer.arbetsmarknadsbidrag

verksamhetsbidragallmäntjägareförbundetSvenskatill ärBidraget ett av
påNågra tydliga kravfrivilliga organisationer.andratilltyp somsamma

vilketstatsmakternaformuleratseffekter har inteellerprestationer av
möjlig. Förprincip inteutvärdering iuppföljning och är attinnebär att

mål och syften. Det ärpreciseringbidragsgivningen krävseffektivisera av
effekter.bidragetsutvärderaför kunnaförutsättning attäven en

Uppdraget

för denjägareförbundettill Svenskauppdragetallmänna attDet ansvara
harUppdragetformulerat.viltvården i landetoch jakten ärpraktiska vagt

myndighetsuppgift. DennabeskrivitsjägareförbundetSvenska som enav
precise-inteförordning och hari elleremellertid inte stöd laguppgift har

jaktförordningenEnligtnågotstatsmakterna sätt.annatrats av
kontrollmyndighet avseendeochNaturvårdsverket tillsyns-1987:905 är

licensjaktavgifter förangåendeföreskriftermeddelarVerketjakten. även
och denlänsstyrelsernafår meddelasföreskrifterLokalaefter älg. även av
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Ävenlokala tillsynen och kontrollen dessa. polismyndigheten harutövas av
möjlighet till förelägganden. Svenska jägareförbundet någothar inte i fall
övertagit dessa myndigheters uppgifter mellan myndigheternasgränsenmen
uppgift och förbundets uppgift inte tydlig. förekommerDet omfattan-är ett
de och komplicerat samarbete mellan förbundet och nämnda myndigheter.

Om Svenska jägareförbundet, statsmakternas uppdrag, ska för densvara
viltvårdenpraktiska jakten och bör uppgiften enligt Statskontorets mening

preciseras i jaktförordningen och bidraget redovisas statsbudgeten.över

Jaktvårdsavgiften

De jagar finansierar, jaktvårdsavgiftenden obligatoriska ochsom genom
olika medlemsavgifter, viltvårdenden praktiska och organisationen av

Jaktvårdsavgifternajakten. fonderas jaktvårdsfondeni förvaltassom av
årligtKammarkollegiet. Fonden har efteröverskott utbetalningar tillett

Svenska jägareförbundet och andra Genom konstruktiondennamottagare.
frånskiljer sig bidraget flestade andra statliga bidrag. Konstruktionen

innebär avgiften kan likställas riktad skatt. Bidraget redovisasmedatt en
varken direkt utgiftstitel eller indirekt del i bidraget föröver en som en
någon myndighet.

mycket jaktvårdsavgiftenHur fördelas till Svenska jägareförbundetav som
i form bidrag för viltvårdenuppdraget, för den praktiskaatt attav ansvara
och jakten i landet, ska finansierat endast bestämmas i relationkananses
till krav preciserad motprestation, resultat, inom denett etten ram som

målpreciserat eller syfte inte statsmakternaOmett att styraanger. avser
viltvården mål- ifrågasät-den praktiska och jakten och resultatkravgenom

från jaktvårdsavgiftenStatskontoret det nödvändigt medlenärter att tarom
statligt förvaltad fond.vägen över en

mål,Precisera prestationer och kvalitet

bör framgå formuleringarna jägareförbundetDet i uppdraget till Svenskaav
vilka i form vid fullgörandetkrav prestationer och kvalitet ställs avav som
uppgiften. uppföljning och utvärdering börMetoder och periodicitet för

rnål- Uppföljningläggas fast i samband uppdragsprecisering. ochmed och
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enlighet i förväg fastställd plan. Denutvärdering bör utföras i med aven
påbörjade verksamhetsplaneringenjägareförbundet preciseringen iSvenska

instrument för uppföljning.utvecklas vidare tillkan ett

anslag ochdelvis finansierasPå myndighetersätt genomsamma som som
användningenföljaintäkter bör det möjligtdelvis att avvaragenom egna

möjlig-nivå. Därigenom säkrasñnansieringskälla lägstarespektive
utvärdering bidraget.uppföljning ochtill rättvisandeheterna aven

JägareRiksförbund LandsbygdensJägarnas -

formtill förbundet ifrån jaktvårdsfonden anvisas regeringenMedel avav
används.bidragetredovisa hurUnderlag saknas förverksamhetsbidrag. att

erhållitverksamhetsbidraget,några tillfällen har förbundet,Vid utöver
projekt.ändamål investeringar ochbidrag för vissapreciserade t.ex.

detta1938, fanns endasttillkom,Svenska jägareförbundetDå uppdraget till
Såvitt StatskontoretSverige.heladå organiserade jägareförbund, översom

viltvårdenförbättringarbåda förverkar organisationernakan bedöma av
dettaorganisationenutifrån mindre görsina intressen. Denoch jakten utan

administrativaocksåorganisation konsulenter,för utanmenavresurser
jägar-registretjaktkonsregistret ochmed överuppgifter i samband t.ex.
enligtorganisationernaböradministrativaOaktat det ansvaretexamen.

register.tillgång uppgifter i dessatillha likvärdigStatskontoret

medlemsantaltillmed hänsynjaktkortsavgiftenFördelning av

år 1994. Jakt-från jaktkortsavgifterjaktvårdsfonden inflöt 63,3 mkrTill
uppgickbetalande jägareår Antalet200 kr.kortsavgiften detta sammavar
jägareförbundetSvenskautbetalades tillmedelår 600 dessatill 316 Avst.

mkr.jägare 2,1Landsbygdensriksförbundtill46,6 mkr och Jägarnas -
000Jägareförbundet 194Svenskaiår antalet medlemmar st.Samma var
Antalet50015Landsbygdens JägareRiksförbundoch i Jägarnas st.-

jägareantaletrespektive 5utgjorde 61medlemmar procent somprocent av
medlemmarandelenprocentuellafördelning efter denjaktkort. Enlöst

tillmkroch 3,2jägareförbundetSvenskamkr tillinnebära 38,8skulle
jägare.LandsbygdensriksförbundJägarnas -
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sådanEn fördelningsgrund används för fördelningen partistöd tillt.ex. av
de politiska partierna. I detta fall uppskattas partiernas relativa storlek med
hjälp antalet mandat dvs. det finns krav viss minsta storlek ochav
representation. Partistödets syfte främja demokratin. politiskaär Deatt
partierna inte skyldiga hur deär använder partistödet och stödetatt uppge

därför allmänt bidrag fastställsutgör storlek riksdagen.ett vars av

Med hänsyn till varken Svenska jägareförbundets eller Jägarnas riks-att
förbund Landsbygdens jägares uppgifter med avseende bidraget har-
preciserats någoni lag eller förordning målfonnu-och med hänsyn till att
leringar och resultatkrav inte har preciserats statsmakterna uppfattarav
Statskontoret båda organisationerna utför viltvårdarbete inom ochatt ett
jakt. Vi har inte kunnat finna organisationerna någrai beslutatt namnges

har med jakt tid. Istället "jägare och derasgöraattsom senare anges
organisationer" viltvårdsinsatserbärare och god jaktetik.som av

inteOm uppdrag preciseras till varje organisation bidraget iett ävenutan
utgårfortsättningen allmänt verksamhetsbidrag bör lämpligen i förstasom

hand fördelningsnyckel bygger påövervägas medlemsantalet. Där-en som
bör särskilt utgåbidrag till den organisation för admi-utöver som svarar

nistration generella registerav m.m.

överväganden9.4.5 och förslag

direktivenEnligt bör jägarorganisationemas tillmätasallmänna verksamhet
värde. folkrörelseprofil frånDen har med aktivtstort etten engagemang

medlemmarnas sida. finnsDet emellertid, enligt direktiven, skäl överatt se
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna minstoch organisationerna. Inte
gäller det skiljelinjen mellan medlemmarnas intressen och den mer myn-
dighetsliknande uppgiften viltvårdsarbetet.leda det praktiska jakt- ochatt
Utredningen skall därför utvärdering jägarorganisationemasgöra en av

områdearbete inom detta och lämna förslag till verksamheten börhur orga-
niseras i fortsättningen.

har det falla inomUtredningen vill inledningsvis anmärka den inte settatt
myndigheter.uppdraget ha synpunkter ansvarsfördelningen mellanatt
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utgångspunkterAllmänna

beroendeverksamhetförl995/96:6l Former äriRegeringen har somprop.
följande 9.uttalat s.stöd,statligt m.m.av

formen harmyndighetsforrn. Denbedrivas ibör"Statlig verksamhet
harfall knappastde flestaisådana egenskaper att statennumera

förvaltningsuppgift tilldelegering ettanledning övervägaatt avens
privaträttsligt organ.

mål-Införandethandlingsfrihet.harMyndigheterna stor avnumera
detaljinte längreregeringenbetyderresultatstyming styroch myn-att en

ochredovisningssystemMyndigheternas styrsystemverksamhet.dighets
samhället.delarandrainomgällertill vadövrigt hari avanpassats som
och varia-flexibilitetökadgått riktningockså iUtvecklingen har mot

fåttMyndigheterna harpersonalpolitiken. ettutformningention i av
medel harför tilldeladeverksamheten. Inomförvidgat ramenansvar
kostnaderför sinatotaltimyndigheterna settstortgetts ett ansvar

ökat.resultatverksamhetensredovisningkravensamtidigt avsom
regeringenså till vidaalltframförflexibelMyndighetsfomien attär

kanRegeringenuppgifter.myndighetsändringar ivissakan göra en
Efter beslutmyndigheten.förledningsfonnändradbesluta aväven om
strukturföränd-nödvändigagenomföraocksåregeringenkanriksdagen

myndigheter.slåellermyndighetnedläggaringar, sammanattt.ex. en
låta statligaktuelltdock övervägadetnågra fall kan attattI envara

Sådanaverksamhetsforrn. överväg-privaträttsligutföras iuppgift en
förskälandrastatsñnansiella ellerdå det finnsaktuellaanden kan vara

dåvissa fallinågon Menmed även statensamverkaattstaten annan.
själv-behovetverksamhet kandriverochfinansierarsjälv enaven

utnyttjaskäl förverksamhetenför utgöraframtoning attständig en
myndig-innefattaruppgiftstatligOmverksamhetsforrn.privaträttslig en

stöd lag."meddelegering skemåstehetsutövning av

admini-förgällabörförutsättningarangivna ävenUtredningen attanser nu
huvudsak skalliverksamhetstatliginnebärDetjakten.strationen attav

myndighetsform.ibedrivas

liksomorganisationerochmyndighetermellanförhållandetgällerdetNär
riskfår finnasintedetutredningen attorganisationer attmellan menar
Vidareverksamheten.inflytandeorimligt överfårnågot särintresse stortett

sinbedrivamöjligheterlikaslaglikartat attverksamhetideellskall gesav
skallorganisationermellanbidragFördelningsprinciperverksamhet. av

grunder.sakligabygga
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Utredningen det anförda medför behov förändringarattmenar nu av av
nuvarande ordning.

Myndighetsformen

Förvaltningsmyndigheterna ingår organisatorisk del den juridiskasom en av
Regeringsformen saknar definition be-närmarestaten.personen en av

förvaltningsmyndighet. Det klargörs inte heller förarbetenai vadgreppet
kännetecknar myndighet. framgårDet dock privaträttsligtatt ettsom en

eller enskilt rättssubjekt i rättslig mening inte förvaltnings-kan vara en
myndighet. Regeringsfonnen alltsåskiljer mellan myndighet och enskilda
rättssubjekt SOU 1994:147 35.s.

statliga förvaltningsmyndigheterFör gäller vissa Syftetgenerella regler.
med reglerna skapa garantier för förvaltningsmyndighetemasär att att

frågaverksamhet i rättssäkerhet effektivitetoch uppfyller vissa mini-om
mikrav den skall möjlig En förvaltningsmyndighetsamt att att styra.vara

underkastad regeringens regeringsforrnenär grundade direktivrätt.
alltsåRegeringen kan direkta order till myndighet, förutsatt ären-attge en

det hos myndigheten inte myndighetsutövning eller tillämpning lag.rör av
Förvaltningslagen 1986:223 innehåller förgenerella regler handläggningen

ärenden vid förvaltningsmyndighet. Enligt den lagen kan beslutettav en
förvaltningsmyndighet alltid överklagas. Vidare gäller reglerna iav en

tryckfrihetsförordningen allmänna handlingars offentlighet för statligaom
förvaltningsmyndigheter. förvaltningsmyndighetEn också underkastadär
den tillsyn och kontroll Justitieombudsmannen, Justitie-utövassom av
kanslern, Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket 36 f..a. a. s.

Vad föreskrivs i tryckfrihetsförordningen del hand-rätt att tasom om av
lingar hos myndighet gäller i tillämpliga ocksådelar handlingar hos vissa

i särskild bilaga till sekretesslagen 1980:100, i denorgan som anges en
mån handlingarna hör till den verksamhet i bilagan. angivnaDenämnssom

skall vid tillämpningen sekretesslagen jämställas med myndig-organen av
het. Regleringen, avsedd omfatta enskilda rättssubjekt medär attsom
förvaltningsuppgifter innefattar myndighetsutövning, tillämpligärsom
vissa ideella föreningar 68.a. a. s.
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påuppfattningen förvaltningsuppgifter jaktensUtredningen denär attav
viltvårdens område myndighetsutövning inte iinnebäroch änannatsom

Med myndighets-undantagsfall fullgöras andra myndigheter.bör änav
består enskild bestämma för-förstås i förutövning verksamhet att omsom

disciplinpåföljd, avskedande eller jäm-mån, skyldighet,rättighet, annat
få uppgifteri dag haförhållande. jägareförbundet tordeSvenskaförbart

emellertidUtredningenmyndighetsutövning.kan innebära anseransessom
jaktkortsregistret och jägarexamens-uppgift administreraförbundets attatt

förtsmyndighetsutövning. Om registrenlikna vidregistret kan att avvara
register hadefå uppgifter dessaenskild begärt delmyndighet och att urav

föreskrivsmyndighetsutövning. Vadförfarande betraktatsdetta somsom
myndighethandlingar hosdeltryckfrihetsförordningeni rätt att ta avom

jägareförbundet.Svenska Detförsinte i de registergäller dock avsom
handlingfrågan utelämnandemöjlighetheller ingenfinns att avom

frågoråterkommer till dessaförvaltningsdomstol. Utredningenprövad av
avsnitti 9.5.

Även myndighetsutövningsådan innefattarverksamhetstatlig än somannan
hand.myndighet i förstauppfattning handhasutredningensenligtbör av

nyssnämndaredovisas iden uppfattningdelar utredningenHärvidlag som
denuppgifter inomfullgörFörvaltningsmyndigheterbetänkande. som

införlikhetbeakta allasverksamhetförvaltningen skall i sinoffentliga
kan inteMotsvarande kravopartiskhet.saklighet ochiakttalagen samt

möjlig-godaharförening. Genom olikaideellställas statenorganen
tillgenerellallmänheten haroch rättkontrollera myndigheternaheter att en

fördelklarbedriver. Enmyndigheternai den verksamhetinsyn annansom
så till vidaframför alltflexibelmyndighetsformen denmed är attär att

instruktion. Rege-myndighetensändringar iregeringen enkelt kan göra
myndig-ledningorganisation ochbeslutaringen kan även avnyom en

heten.

viltvårdenjakt- ochför den praktiskaAnsvaret

från myndig-uppgiftersåvälframgår StatskontoretsSom rapport somav
oklart. Ut-jägareförbundetsSvenskaorganisationerochheter är ansvar

vad kananalyseraövervägandeninför sinaväljer därförredningen att som
utgångspunktviltvården. Medjakt- ochpraktiskamed leda denattavses
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från detta utredningen sin på det lämpligt intresseorga-ärger attsyn om en
nisation för ledningen denna verksamhet.ensam ansvarar av

Sist i detta avsnitt pekar utredningen förhållandenantal indi-ett som
kerar vilket behov det finns ansvarig organisation för ledningenav en av
den praktiska jakt- viltvården.och

I skrift till Jordbruksdepartementet år 1988 har Svenska jägareförbundet
beskrivit sina uppgifter i jakt- och viltvårdsarbetet. Praktisk viltvård och
jakt innebär i korthet, enligt Svenska jägareförbundet, hänsynsta-att genom
gande till viltets biotopkrav vid utnyttjande mark och ochvattenav genom
särskilda viltvårdsåtgärder sörja för fårviltet skydd och stödatt samt att

jakt, anpassad till vilttillgången, beskatta viltbeståndet. I skriftengenom ges
påexempel olika hänsyn inom skogs- och jordbruket. För skogsbrukets del

olika hänsyn vid avverkning skogsåtgärderoch vid dikning. Näranges samt
exempel,det gäller jordbruket också olika bevara skydds- ellert.ex. attges

foderväxter platser där de inte till för jordbruket. Som särskildaär men
viltvårdsåtgärder anläggning viltvatten,nämns viltskyddsplanteringar,av

viltåkrar,anläggande stödutfodring Jakten beskrivs bestå antals-av m.m. av
begränsande jakt efter vissa viltarter, begränsning vissa rovviltaner,av
korrekta jaktmetoder, skjutträning utbildning eftersöksekipage.samt av

Att Svenska jägareförbundet har för leda den praktiska jaktenansvaret att
viltvårdenoch måste innebära förbundet skall förverkliga intentionerdeatt
kommit till uttryck i dessa frågor riksdagens eller regeringenssom genom

beslut. Det praktiska utförandet jakten viltvårdenoch skall självfalletav
målfölja de statsmakterna uppställt för jakten viltvården.ochsom

Statsmaktemas mål för jakt- och viltvårdspolitiken i jaktlagen.4 §anges
Viltet vårdasskall i syfte bevara de viltarter tillhör landets vilt-att som
bestånd främjaoch med hänsyn till allmänna och enskilda intressenen
lämplig utveckling viltstammama. Jakten skall efter tillgångenav anpassas
på vilt. Det markägaren och jakträttshavaren åt-är för attsom svarar
gärderna utförs och anpassning sker. grundläggande betydelse förAv

beståndenbevarande varje omfattar såärartemas att art ett stortav
individantal genetisk variation Dåinom säkerställd.äratt artenen man
uppnått förekommer i tillräckligt frågablir detatt arterna stora stammar om
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måste till riskerna förintresseavvägning, varvid speciell hänsyn tas upp-en
trafiken.iareella näringamaskador inom dekomsten samtav

jägareförbundets uppdraganförda torde Svenskaledning detMed nuav
detför ledningenjägareförbundetsomfattande. Svenska avansvarvara

förbundetinnebäranämligenviltvårdsarbetet och jakten tordepraktiska att

bl.a.ansvarar
skogsmark inyttjanderättshavarenellerenskildeför den ägarenatt av-

biotopkrav,till viltetshänsynskogsbruket tar
jordbruksmarknyttjanderättshavarenenskilde ellerdenför ägaren avatt-

biotopkrav,till viltetsjordbruket hänsyni tar
vidnyttjanderättshavarenellerenskildeför den annatägarenatt-

biotopkrav,till viltetshänsynmarkenbrukande tarav
jakt,nyttjanderättshavarenochfastighetsägaren,för genomavatt-

får skydd och stödviltvårdsåtgärder för viltetsörjer samtsärskilda att
tillgången vilt.efterjaktenjägarenför att anpassar-

denför ledningenansvarigjägareförbundet skall dessutom,Svenska avsom
verksamhetpraktiskadennaverka förviltvården och jakten,praktiska att

viltarterdvs.viltvården och jakten,målen förenlighet medibedrivs att
viltstam-utvecklingenviltbestånd bevaraslandetstillhör samt att avsom

enskilda intressen.ochallmännamed hänsyn tilllämpligärmarna

bl.a.anförda,detmed ledningjägareförbundet har, ansvaretSvenska nu çav
jordbruketskogsbruket ochviltvårdenpraktiska iden samtledningenför av

utred-återkommerdettaLämplighetennäringar.övriga areellainom av
nedan.tillningen

ansvarsförhållanden vadviltvård redovisas olikaoch199/92:9 JaktI prop.
följande.bl.a.Beträffande markägarensviltvård. sägsjakt ochgäller ansvar

fastighetensdeldärförJakteningår äganderätten.iJakträtten är aven
fastighetsför-delintegrerad ägarensutnyttjande. Denekonomiska är aven

mark-och fiske. Detskogsbruk ärjordbruk,valtning sätt somsamma
gällermark. detsin Närjaktenhar bestämmasjälva överägarna attsom
skiljaegentligen intedärförjakten kanaspekternaekonomiskade manav

jägare.aktivamarkägareMånga enskilda äroch jägare.markägaremellan
jakten heltviltvården ochförförenasdettarollerna ärNär sätt ansvaret
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jakten han ellerentydigt. Men markägaren inte själv sköter haräven om
enligt jaktlagen för denna sköts. Markägarnahon hurytterst ett ansvar

måste skylla viltskadordärför medvetna sitt och kan intevara om ansvar
förjakträtten upplåtsjägarna. När till har markägaren ett ansvarannan

måste också tillutformningen kontrakten. medverkaMarkägarna attav
ochfråga jordbruketprecisera vad kan tolerera i skador inomman om

olikaskogsbruket och medverka till viltskadomabegränsaatt genom
anpassningsåtgärder vid brukningen fastigheterna.av

följande.gäller jägarnas anförs proposition bl.a.När det iansvar samma
alltidjägarna inteFrån areella näringarnas sida framförs synpunktende att

medför.älgstamtill de olägenheter framför allthänsyn stortar som en
haraktiva inom jaktentill detta kan ligga i deOrsaken äratt personer som

förekommandetålighetocksåjaktintresse och därmed större motett ston en
benägenhetjägarkåren tradition hatordeolägenheter. En del attenavav

hårt.får alltförinte skattaskapitalälgstammenbetrakta ett somsom
allalänsviltnämnder. Underiuppfattning kanSamma möta ävenman

ellerjakträttshavarenenskildestår det klart denomständigheter att
problemgehör för sinasvårigheter vinnabetydandekan hamarkägaren att

lokalamöjligabästaeftersträvarnuvarandei det systemet trots att man
verkställa denochmåste ställasolidariskthänsynstagande. Jägarna upp

avskjutningen.lämpligabedömda

viltvårdenochmålet med jaktenanfördaframgår det attSom ärovanav
landetstillhörviltartersyfte bevara devårdas iskallviltet att som

enskildaochtill allmännafrämja med hänsynviltbestånd och att en
viltvården ochpraktiskaDenviltstammarna.lämplig utvecklingintressen av

betydandeuppenbartmål. Detsjälvfallet ledas dettaskall är attjakten enav
dåtänkerUtredningenmarkägaren.bedrivspraktiska arbetedel detta avav

jordbruket. Enochi skogs-visaskallmarkägarenhänsyndenfrämst
ocksåförutsätterviltvårdsåtgärder nämntssärskildadedel ovansomstor av

utföras.för kunnamarkägarentillstånd,falli attellermedverkan, vart av
jakträttnyttjanderättshavare att utanmöjligt förinteDet är avt.ex. en

viltskyddsplanteringar.ellertillstånd viltvattenanläggamarkägarens

jaktenkonsekvensviltvårdsåtgärderna således inte utanflesta ärDe aven
fastighetsägarensoftadärförbrukas. Dethur markenkonsekvens äraven
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hänsynstagande vid brukandet förmarken avgörande viltetsärav som
levnadsförhållanden. Nyttjanderättshavaren småjakt har inga eller ytterstav

viltvårdsåtgärdermöjligheter vidta fastighetsägarensmarkenatt utan
tillåtelse.

Förhållandet betydande del det arbete har med praktiskatt en av som
viltvård utförs markägaren -i skogs- eller jordbruket talar förgöraatt av -

det mindre lämpligt främjarorganisation andra intressenäratt att en som
skall ha för denna praktiska verksamhet. markägare, inteEnansvaret som
jagar, kan tveka inför de råd och upplysningar jägarorganisationsom en
lämnar vilken hänsyn han eller hon skall vid bmkandet sin mark.taom av

enligt utredningen, naturligt jägarorganisations intressenDet är, att en
fåfrämst handlar möjligheten jaga och intresset därför riktasatt att motom

Mångaviltet eller fådet jaktbara vill möjlighet jaga.arter attsom man
sådanariskerar därför lämnas därhän och dessa kanarter att vara som mer

frånandra behöver uppmärksamhet insatser samhällets sida.och Avän
tillvaratanaturliga skäl har jägarorganisation intressestörst atten av

förening därvidjägarnas och sina medlemmars intressen. En kanegna
svårigheter såväl det allmännastillvarata medlemmarnas intressenatt som

får leda till andraintresse. främjande jaktintresset självfallet inteEtt attav
blir 1986/87:58 Om jaktlag, harviktiga intressen lidande. I m.m.prop.

fritidsintresse jakten i vissauttalats det självklartdessutom äratt att ett som
måste stå måstetillbaka för olika näringsintressen och hänsynfall att tas

till andra fritidsintressen.

det olämpligtanförda utredningenbakgrund detMot ärattovan anserav
denför ledningenintresseorganisation har ansvaretatt ensamt aven

viltvårdenpraktiska och jakten.

otidsenligt iNaturvårdsverket jägareförbundets uppdragEnligt Svenskaär
förhållandenahänvisar bl.a. tillsin nuvarande utformning. Verket att var

då inte fannstillkom eftersom detannorlunda 1930-talet uppdragetnär
naturvård.förnågon sig centralt eller lokalt ansvarademyndighet somvare

i dag, hadejägareförbundet harliknande uppdrag, det SvenskaEtt som
Naturvårds-naturvård.naturskyddsföreningen det gällde NärSvenska när
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naturvårdsenheter upphördenämnden tillkom och länsstyrelserna fick
jägareförbundets.Naturskyddsföreningens uppdrag inte Svenskamen

jägareförbundet vidare ändratsinflytande Svenska harStatens över genom
ordförande för organisationen eller ledamotregeringen inte längre utseratt

överstyrelse. Regeringen enbarti dess tidigare utser treavnumera en
verksamheten därmed liten.revisorer i förbundet. Statsmaktemas insyn i är

för jakten ochNaturvårdsverket länsstyrelserna har i dagoch ansvar
samråd helaviltvården tid finns lokalacentralt och regionalt. Sedan överen

intresseorganisation ellerUtredningen behovetlandet. att attmenar av en
viltvården inte kanför praktiskahar leda denansvaret attannat varaorgan

påpekats från Statskontoret ochförhållanden.under dessa Somsärskilt stort
Svenskauppdraget tilloch organisationermängd olika myndigheter ären

viltvårdoch talas1991/92:9 Jaktjägareförbundet oklart. I att ettomprop.
finnsmyndigheter. Detmåste markägare, jägare ochstörre tasansvar av

pådenna tyderjaktlagstiftningenproposition eller iemellertid inget i som
särställning.jägareförbundet givitsSvenskaatt en

jägareförbundet inte skall hautredningen SvenskaSammantaget attmenar
praktiskadenför ledningenuppdragstatsmakternas att ensamt avansvara

uppfattning detvidare utredningensviltvården och jakten. Det överär att
åläggs intresseor-sådant heltinte lämpligthuvud är ettatttaget enansvar

myndigheter,uppgift föri ställetganisation. Det bör gemensamvara en
och därmedlagstiftningenföljaoch andra intressentermarkägare, jägare att

uppnås. in-viltvårdsmålen Olikaför jakt- ochverksamhet verkai sin att
utifrånintresseområde deochsittskall därför inomtresseorganisationer

verksamhet. Jägar-i derasföreträder stödja sina medlemmardeintressen
försåledes fortsättningen haorganisationerna skall i ett gemensamt ansvar

målde statsmakternaarbetar föri sin verksamhetverka för jägarnaattatt
område.viltvårdensochinom jaktenssatt upp

förhållande tillfortsattapå statsmakternasutredningen sinNedan synger
på densini avsnitt 9.5Utredningenbåda jägarorganisationerna.de synger

jägarexamensregistren.ochjaktkorts-framtida administrationen av
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Det fortsatta bidraget till jägarorganisationerna

det allmänna bidraget jaktvårdsfondenUtöver till jägarorganisationemaur
erhåller länsjaktvårdsförbunden frånfrämst bidrag olika länsstyrelser ur
älgvårdsfonden. användningsområdeBidragens och storlek varierar. Exem-
pelvis betalar Länsstyrelsen i Värmland kr, exklusive utgifterdrygt 100 000
för och telefon till jaktvårdsförbund förVärmlands läns hjälpporto m.m.,
med älgadministration och Länsstyrelsen i Västernorrlands län 000 kr15

jägareförbundet för utgifter itill Svenska Västernorrland samband med

älgobsinventering. Utredningen haft möjlighet utreda dennahar inte att
länsvisa bidragsverksamhet närmare.

utgångspunkt frångrundläggande utredningens sida jägarorganisa-En är att
organisationerstionernas verksamhet, liksom andra föreningars och verk-

förenings-samheter, ska bygga och ellersärarten egen en egen
omistlig delorganisationsidé. självständigt och fritt föreningslivEtt är en

välfärdssamhället.vårt demokratiska och i utvecklingen Deni system av
utredningen stimulera och säkerställastatliga bidragsgivningen bör enligt

syftet medsådan område. huvudsakligautveckling jaktens Detävenen
främjarsådan föreningsverksamhetbör dock stödjabidragen att somvara

mål viltvården.för jakten ochde uppsattssom

allmännai utredningens direktiv jägarorganisationernasSom böranges
tillmätas för värdet detverksamhet värde. Erkänsla bör storastort ges av

bådeåren ned centralt,och under växande arbete läggssenare som
på båda organisationernasregionalt och lokalt. Som exempel de oegen-

inventering viltföre-nyttiga arbete kan information, utbildning,nämnas av
vilt betestrycksundersökningar och de lokalakomst och skador samtav

måstesamråden hållasskall med markägarintressena. Strävan attvarasom
så aktivautveckla denna folkrörelseprofil organisationernasbevara och att

verksamhetupprätthållas. för deras demokratiskakan Stödengagemang
utgå fortsättningsvis.skall därför enligt utredningen även

få utfördönskaruppdragsersättning utbetalas till verksamhetEn statensom
från organisationer föreningar. Uppdragen byggerarbetsinsatser ochgenom

uppbyggnad och sinaberörda organisationerna sindeatt genom
genomföra arbets-lämpadkunskaper kring verksamheten staten attansesav
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uppgiften. De allmänna och de resultatinriktade bidragen har det gemen-
utifrån utsträckning.de utbetalas organisationernas villkor isamt storatt

bidragen organisationsstöd redo-De allmänna generellt kravutgör utan
småvisning resultat eller arbetsinsatser. karakteriseras eller ingaDeav av

svåra eftersommotprestation och följa eller utvärderakrav är att upp
motprestation krävs. resultatinriktade bidragen däremot kräveringen De

för skall betalaskonkreta resultat eller arbetsinsatser bidragen ut.att

ifrågasatt till Svenska jägare-har nuvarande bidragsgivningStatskontoret
följakonstaterar inte möjligtförbundet. Statskontoret det är attatt an-

tydliga kravbidraget ivändningen än termer, attmer grovaav
vilketeller effekter inte har formulerats statsmakternaprestationer av

möjlig, det all-uppföljning och utvärdering i princip inteinnebär är attatt
bör möjligttill förbundet formulerat, detuppdraget ärmänna vagt att vara

nivåkälla lägsta ochförbundet följa användningen respektivehosatt av
utgåri fortsättningeninte preciseras, bidragetuppdraget ävenutanatt om

påfördelningsnyckel byggerverksamhetsbidrag, börallmänt somensom
medlemsantal övervägas.

bådautgå till debidrag skallmedlemsrelateratUtredningen att ettanser
frågorverksamhet iför deras oegennyttiga allmännajägarorganisationerna

från iviltvård. fortsatt aktivt medlemmarnaoch Ettjakt engagemangom
kost-och leder tillbåda jägarorganisationerna allmänt intressede är av

allmännassådant till detnadsbesparingar för det allmänna. Ett engagemang
från företrädesvisBidragen börförutsätter dock bidrag statsmakterna.nytta

verksamheter deocholika allmännyttiga aktiviteterfinansiera de som
förbunden bedriver.lokala enheterna inomregionala och

jaktvårdsfonden tillföreslår bidragförordningUtredningen att uren om
för bidrags-principernainförs. skall de allmännajägarorganisationerna Där

finnas.givningen

utgå jägarorganisationerna.tillskall enligt utredningengrundbidragEtt
bidragsberättigadförliksom kriteriernadetta bidragStorleken att vara

500 000 krUtredningen lförordning. ärregleras ibör ettattanseren
grundbidrag.rimligt
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När det gäller det medlemsrelaterade bidragets storlek har Statskontoret
föreslagit fördelning efter den procentuella andelen medlemmaren av
samtliga jaktkortslösare. Det innebär jaktvårdsavgiftdenatt summan av

medlemmar ijägarorganisationer betalar i jaktvårdsavgift fördelas påsom
jägarorganisationerna. Jaktvårdsavgiften så200 kr skulle i fall oav-
kortat till den organisation jägaren medlemär

Jaktvårdsavgiften tänkt finansiera verksamhet främjar viltvårdenär att som
eller andra liknande ändamål förenliga med det i § jaktlagen4ärsom
angivna syftet. frågaDet därvid inte enbart jägarorganisationsanknut-är om

Jaktvårdsavgiftenverksamhet. finansierar därför i dag verk-ävenen annan
samhet forskning. jaktvårdsavgiftenDessutom finansierar admini-t.ex.

jaktvårdsavgiften.strationen fördelningsnyckelEn enligt Statskontoretsav
modell innebär de organiserade jägarna inte bidrar med medel tillatt annat

jägarorganisationsanknuten verksamhet. Utredningen inte dettaän attanser
rimligt.är

Utredningen jaktvårdsavgifteni stället bör för hurutgöraattanser norm
utgåmedlemsrelaterat bidrag till respektive organisation.skallstort som

absoluta taket för hur utgåDet mycket kan i medlemsrelaterat bidragsom
utredningen,enligt 200 kr. Enligt utredningens uppfattning emellertidär

detta orimligt högt belopp eftersom dessa jaktkortslösare börävenett vara
viltvårdsfrämjandemed och betala övrig verksamhet. denMerparten av

jaktvårdsavgift jägarorganisationemas medlemmar betalar bör docksom
till jägarorganisationsanknuten verksamhet.

Utredningen den uppfattningen beloppets storlek inte bör reglerasär attav
årligenförfattning fastställas gälleri regeringen. När det hurutan storav

jaktvårdsavgiftendel bör till jägarorganisationerna utred-av som anser
jaktvårdsavgiften fördelnings-ningen 70 bör rimligatt procent av vara en
jaktvårdsavgiftgrund. Med gällande skulle det innebära medlems-ettnu

pårelaterat bidrag 140 kr medlem.per

jägarorganisationerna alltså så statsmakternaBidraget till skall stort attvara
skall kunna ställa vissa krav jägarorganisationerna. I beslutet detom

jägar-allmänna medlemsbidraget skall därför preciseras de verksamheter

erhålla verksamheten börorganisationerna skall främja för bidrag. Föratt
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mål riktlinjer Införfastställas och fortlöpande kan utvärderas. varjesom
ansökningsperiod skall detta kunna jägarorganisatio-Vidare skallomprövas.

i sin ansökan bidrag redovisa bedrivits inomhur verksamhetennerna om
verksamhetsområden.dessa

båda jägarorganisationerna Herautför i dag värdefullt arbete inomDe ett
verksamhetsområden. Jägarnas riksförbund utför för närvarande detta arbete

frånha uppdrag det allmännas sida liknande det Svenskaettutan att som
områdejägareförbundet har. Jägarorganisationernas arbete inom detta bör

skallfortsättningen ske villkor. Utredningen bidrageti attsamma anser
fortgå.jägarorganisationernas värdefulla verksamhet kansäkerställa att

verksamhetsområdenfall följande bör det medlemsrelaterade bidragetI vart
stödja.

jaktfrågor viltvårdsfrågor organisa-Rådgivning och till myndigheter,i-
tioner, jägare, markägare och övrig allmänhet.

viltvårdsfrågorjaktfrågor till mynd-Utbildning information i ochoch-
allmänhet.organisationer, jägare, markägare och övrigigheter,

tillarbetsunderlagUtredningar, sammanställningar besluts- ochav-
till länsviltnämndema.myndigheter, t.ex.

vilt.inventeringar av-
inventeringar, älgobs.Sammanställningar t.ex.av-

Avskjutningsstatistik.-

organisations-skall möjligt dettaUtredningen det utöveratt,att varaanser
jaktvårdsfonden tillgrundat antal medlemmar, bidragbidrag ge ur

jägarorganisationerna för vissa särskilda uppdrag.

sådanfylla allmäntverksamhet bedrivs i dag och kanEn ettsom som
Svenskaadministrerasden s.k. viltmästarutbildningenintresse är avsom

jägareförbundet.

via avgifterjägarexamensverksamheten finansieras dennadet gällerNär
till jägarorganisa-från sådan ekonomiska bidragde Dettatar examen.som

medlemsbidraget.tionerna faller utanför det allmänna
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direktiven åtgärderEnligt skall utredningen för nyblivna jägareöverväga att
skall komma bättre i jaktgemenskapen deras jaktintresseoch bättre
fångas sker i dag. Kvinnor och ungdomar särskiltän nämnsupp som som

jägare vilkas och miljöintresse bör tillvara.natur- tasgruppernya

jägarkårensvenska starkt mansdominerad. de drygt 309 000Den Avär
jaktkonslösarna 1997 drygt vilketendast 000 kvinnor,11 motsvararvar
knappt 4 procent.

Utredningen det främst ankommer jägarorganisationerna attattanser
fånga också föroch jägargrupper. Det bör kravuppmuntra ettupp nya vara

från jaktvårdsfonden de jägarorganisationema aktivtbidrag aktuellaatt
verkar för jämställdhet. Vid ansökan bidrag bör jägarorganisationemaom

medlemskårandel kvinnor respektive i sin i sin centralamän samtange
fångastyrelse redovisa hur arbetar för jägargrupper.samt attman upp nya

åtminstonebör inteAndelen underrepresenterat kön i styrelsenav
Även nivå måstemedlemsandelen. på och lokal jägar-understiga regional

organisationerna verka för jämställdhet inom jakten. Vid behov bör

förhandlingar organisationer hur köns-regeringen med berördata omupp
nåsflerfördelningen skall bli bättre i beslutande och kvinnor avorgan

åtgärder påkallade.verksamheten andraöverväga ärsamt om

viltvårddet gäller den forskningsverksamhet inom jakt ochNär som
jaktvårdsfondenvia utredningen denna verksamhetfinansieras attanser

Naturvårdsverkets forskningsnämnd fördelarskall statsmakterna.styras av
fonden sådan Nämnden bör haredan i dag medel för verksamhet.ur

utgå forskningen med stödfördela samtliga medel skall tillattansvaret som
jaktvårdsfonden. vetenskapligamedel forskningensDetta garanterarurav

på likaforskare konkurrerar bidragsmedelkvalitet samt garanterar att om
förslagsvis miljoner kr,Utredningen ytterligare medel, 5villkor. attanser

jaktvårdsfonden sådan ungefärlämnas till verksamhet. Detbör motsvararur
använderjägareförbundet, enligt sin ekonomiska redovisning,vad Svenska

det allmänna bidraget för forskning.av

för statlig verksamhetbetänkandet SOU 1994:147 FormerI attanges
effektivi-hittills bör genomföraRiksrevisionsverket i omfattningstörre än

får organisationsanslag.privaträttsliga särskildatetsrevision organ somav
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organisa-sådan bör möjlig hos denUtredningen revisionattanser en vara
jaktvårdsfonden. tordeerhåller Det dockbidrag dettation sätt ursom

Riks-skriverjägarorganisation i avtal medförutsätta attstatenatt
verksamhetenutvärdera medskall ha följa ochrevisionsverket rätt att upp

jaktvårds-för bidragmål statsmakterna ställtdeavseende uruppsom
fonden.

jägarexamensregistretJaktkortsregistret och9.5

Inledning9.5.1

bakomliggervilken regleringredovisar utredningenInledningsvis som
redovisasjägarexamensregistret. Vidarejaktkortsregistret ochbehovet av

dessaförfattningarförordning och andrafinns i lag,vad bestämt omsom
förekommitvilka ärendenbeskriver dessutomUtredningenregister. som

dessa register.Datainspektionen i anledninghos av

Jaktkortsregistret9.5.2

förenligaändamålviltvården eller andra liknandefrämja ärFör att som
§ jaktlagenfår regeringen enligt 411987:259med jaktlagenmed syftet

årligbetalajagarskyldighet för denföreskriftermeddela att ensomom
1987:905 harjaktförordningenjaktvårdsavgift. I 49 §benämndavgift

jaktvårdsav-skyldig erläggajagarföreskrivit denregeringen är attatt som
jaktår juni. Denjuli 30för 1kr och gällerAvgiften i dag 200gift. är ett -

föreskrift dömsdennaoaktsamhet bryteruppsåtmed eller motgrovavsom
till böter.

jägareförbundet i uppdrag upprättafick Svenska1950-taletbörjan attI av
kungörelsen6 §jaktvårdsavgift. Enligtde erlagtförteckningar över som

Statskontoretskullejaktvårdsavgiftuppbörd1951:297 m.m.avom
bokföringenEfterjaktvårdsfonden.tillfördesjaktvârdsavgifterbokföra som

Svenska jägare-tillinbetalningskupongernaöverlämnaStatskontoretskulle
jägare-framgår Svenska1821950:40motiven SOUförbundet. Av atts.

förteckninglänsvisskulleledning kupongerna upprättamedförbundet av
polismyndighet.vederbörandetillöversändasskullesnarastsom
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I dag gäller enligt 50 §jaktförordningen jaktvårdsavgiften betalas in tillatt
postgirokonto disponeras Kammarkollegiet. Kammarkollegietett som av

skall bokföra inkomna jaktvårdsfonden.medel Efter bokföringen skall
kollegiet lämna Svenska jägareförbundet uppgift vilka betalatom som
avgiften.

År 1974 beviljades Svenska tillståndjägareförbundet Datainspektionenav
85-74 föraDnr. jaktkortsregistret. tillståndet framgår ändamåletAvatt att

med registret redovisa vilka jaktvårdsavgift,erlagtär underlättaatt attsom
uppbörden kommande avgifter avisering, kontrollera innehavattav genom

jaktkort skicka meddelanden till jaktkortslösama. Jaktkorts-samt att utav
fårregistret enligt detta tillstånd innehålla uppgifter om personnummer,

adress, län, betalningsmarkering jaktvårdsavgiftför och förutrymmenamn,
framtida notering genomgången obligatorisk jägarexamen och skjut-om

prov.

enlighetI med Svenska jägareförbundets i får, såvittbegäran ansökan gäller
meddelanden till jaktkortslösama, jaktkortsregistret förendast användas

fråninformation myndigheter, Svenska jägareförbundet och jakttidskrifterna
för viltvård.enkäter för undersökning jägare fårjakt, och I övrigtsamt om

uppgift registret lämnas förutom till självajägarna endast till myndighetur
eller tjänsteman har till uppgift kontrollera obligatoriskatt attsom
jaktvårdsavgift erlagts.

framgårUtöver de Datainspektionen meddelade föreskrifterna till-av av
ståndet meddelanden skall sändas till jaktkortslösarna skallatt utsom

förväggodkännas i Svenska jägareförbundet. Adresseringen skall skeav
adressregister får adressmaterialet.hos och beställaren aldrig delpostens av
framgårAv ansökan motivet för begränsningen registretär utgöratt att en

tillståndsammanställning har inneha jaktvapen ochöver attpersoner som
åtkomligaadressuppgifter registret inte skall bli Svenskaatt utan attur

fåttjägareförbundet möjlighet lämpligheten begärt materialprövaatt attav
ställs till förfogande.

I ansökan i juli 1973 begärdes jordbruksministem skulle medverkaatten
fårtill Jaktjournalen tillstånd ersättning erhålla uppgifterskäligatt att mot

dnr.jaktkortsregistret. regeringens beslut den 20 januari 1977,Avur
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framgår14531/2/73, beslut ingårutlämnande uppgift i detatt om av som av
Svenska jägareförbundet handhavda jaktkortsregistret fattas förbundet.av
Regeringen lämnade åtgärd.ansökningen utan

Av minnesanteckningar från besök Datainspektionen Närings-hosav
frihetsombudsmannen angåendeNO den oktober 1985 Svenska jägare-17
förbundets tillstånd föra framgår sågjaktkortsregistret NO gärnaatt att att
föreskrifterna i förbundets tillstånd jaktkortsregister ändras/tolkashaatt ett
så fråninformation/reklam får skickas med hjälp jaktkortsregistretatt ut av
jakttidskrifter förbundet måste innehållet idessförinnan prövautan att
försändelsen. I anslutning till anförde jägareförbundetdet ärendet Svenska

följandebl.a. i januari 1986 till varför ändringar skulle skestöd inga av
tillstånd.Datainspektionens

tillgångoreglerad till jaktkortsregistret skulle medföra jaktkorts-En att
sådanskulle tillsändas omfattninglösarna reklammaterial i och av enen

definitivt Sannolikt skulle reklaman-inte i deras intresse.ärart som
få påverkavändningen så omfattning registretsden skullestor att

karaktär sikt kanske effekten jägarnas villighetoch ha den attatt
försvårapersonuppgifter till registret skulle minska. skullelämna Detta

jaktvårdsavgifterna.och fördyra uppbörden av
ändamåltotalt för jaktkortsregistret för andraEtt allastopp uttag ur

naturvårdsverketjaktvårdsavgifter föravisering respektiveän uttagav
ändamål, jägareförbundet skulleför vetenskapliga medföraskulle att

från 1938svårighet fullfölja riksdagens uppdragsitt uppdrag. Istor att
bredaststår fullgöra sitt uppdragbl.a. jägareförbundet skallatt

många möjligt.så medlemmarmöjliga bas, dvs. till haratt somse man
information tillförFår jägareförbundet inte jaktkortsregistretanvända

jaktvårdsor-från och regionalainklusive information de lokalajägarna
arbetet."våra genomföramöjligheterganisationerna minskar att

Ärendet tillstånd.jägareförbundetsSvenskaföranledde ingen ändring av

Svenska2004-86 harDatainspektionen, Dnrseptember 1986Sedan
ochjägarexamensregistretjaktkortsregistret,jägareförbundet slagit samman

han-Uppgifternaregister.jägareförbundets medlemsregister tillSvenska ett
markering-databas ochi logiskt skilda register iteras genomen gemensam

flaggregister.s.k.finns registrerad,utvisas i vilka registerar en person
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År registertillståndet uppgiftermedmeddeladeutvidgades det tidigare1988
635-88. Somförsamlingskod Dnr.kommun-, ochregistrerads läns-,om

det nödvändigtjägareförbundetSvenskaskäl för utvidgningen att varangav
församlingskod.ochuppgifter kommun-databasen medkompletteraatt om

nödvändiga för klaraoundgängligenuppgifterDessa attuppgavs vara
älgobservations-avskjutningsredovisning,älglicenstilldelning,medarbetet

inventeringsbearbetning m.m.

Jaktmarker ochhar jakttidningentillfällen under 1990-taletVid flera
fått tillståndgodkännandeSvenska jägareförbundetsFiskevatten med att

Uppgifterna jaktkorts-aktkortsregistret".föra personregistretinrätta och ur
5938-90,tillståndet från Datainspektionen Dnr.enligtregistret kommer,

Tillståndet underhar gälltmagnetband.från jägareförbundet viaSvenska
Ändamålet personregistertillfälligthar varitmånader. med registret etttre

direktreklamkampanjtillmaterialför framställning direktadresserat enav
för nämnda jakttidning.

jaktkortsregistret haruppgiftersäljamedNär det gäller verksamheten att ur
beträffandefrån år 1996redovisningsmaterialfåttutredningen delta av

för-Adressregister tillfrån ABPARriksförbund. offerterJägarnas Av
jaktkortsregistretadressuppgifterfåframgår förbundet avgiften attatt ur

utgåretiketteradressuppgifter medföljande. Förexklusive mervärdeskatt är
adresskr 54rörlig kostnad lkr, örefast kostnad 2 200 perenen

adressering,kr. Förselekteringsavgift 9 000 ärdärutöver somsamt en
69rörligpå kr ochutgår fast kostnad 1 345 öreobligatoriskt, perenen
vidjaktkortslösare,landets samtligainformeraadress. Att ovansom

portokostnaderexklusive479, skulle,uppgick till 313tidpunktnämnda
Utslaget880 000 kr.knapptmervärdeskatt, kostainklusivemen

80försändelse bli 2 krkostnaden öre.skullejaktkortslösarna per

år 1997jägareförbundet under säntSvenskaharUtredningen attnoterat
med aviseringsambandimedlemsvärvningsskrifter till icke medlemmar av

jaktkortet.statligadet

jaktvårdsfondenviafinansierashuvudsakligentordeJaktkortsregistret
gårpåtalat i sinStatskontoretbidraget. Som rapportallmännadetgenom
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dock inte Svenska jägareförbundets redovisning säkerhetdet medattav
hur registren finansieras.avgöra

9.5.3 Jägarexamensregistret

tillståndför första gången innehaSedan 1985 skall den dels vill ha attsom
tillstånd inneha jaktvapen hanjaktvapen, dels vill ha äntypatt av annan

innehar avlägga teoretiskt och praktiskt Proveteller hon redan ett prov.
får avläggas denkallas jägarexamen. Jägarexamen änäven av annan som

sådant stöd kap. 2 § vapenlagenskyldig Med llgöraär att prov. av
Naturvårdsver-vapenförordningen l996:70 harl996:67 och 2 kap. 4 §
föreskrifterkungörelse SNFS 1985:2, NV:21 medket utfärdat omen
grundläggandeSyftet med skall skapajägarexamen. provet varaatt en

så jakten blirvarje jägare eller innehavare jaktvapenkunskap hos attav
sådanvisas viltet.ekologiskt anpassad och hänsyn Enstörreattmer

också till samhällets kravleda till jakten bättrekunskap bör att anpassas
vidareutbildningmotivation förförutsättningar och skapasoch störreatt

framgår också båda jägar-5. propositionenl977/78:l41 Avprop. atts.
praktiska genomförandeförorganisationerna i samarbete bör svara provens

jaktvårdsfonden förerhållalika villkor bidragfältet. De bör därvid ur
kompetensprovet.de utför i anledningden verksamhet av

skall avläggasframgår jägarexamenvapenförordningen2 kap. 4 §Av att
efter förslag Sven-polismyndighetenförordnatsinför provledare avavsom

föreskrifterriksförbund. Närmarejägareförbundet och Jägarnasska om
paragraf meddelasfrågor i nämndaövrigaoch iprovet avsom avses

skall betalas denNaturvårdsverket. för provtagningenKostnaderna av som
Naturvårdsverket.enligt fastställtsavlägger provet taxa som av

två teoretiskabestår ochpraktiskafullständig jägarexamenEn tre provav
de praktiskaoch högviltprovteoretiska grundprovDe är samtprovenprov.

högviltprov/kulvapen. Igrundprov/kulvapen ochhagelvapenprov,proven
såsomifâr färdigheterdel visagrundprovets teoretiska ämnenprovtagaren

och djurensjaktlagstiftning, jaktetik, ekologi,artkännedom, naturens
viltvård och jaktmetoder.utveckling,
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I 1977/782141 kompetensprov för jägare 20 föreslogs.prop. om rege-
ringen registrering avlagt ske hosgodkänt bör polisen iatt av prov sam-

med ansökanband licens. Föreskrifter borde meddelas regeringenom av
eller myndighet regeringen Jordbruksutskottetbestämmer. JoUsom

någon fråga.1977/78:28 3 hade inte avvikande uppfattning i dennas.

Några utfört finns intebestämmelser registrering de i lagprovetom av som
SNFS 1985:2eller förordning. 35 § andra stycket kungörelsen medAv

föreskrifter jägarexamen framgår emellertid avlagda skall regi-att provom
Naturvårdsverket Några sådanapå bestämmer. bestämmelser harsättstreras

inte utfärdats.

Även jaktlagenfinns bestämmelser kunskapsprov. I 40 §i jaktlagen om
får skyldighet avläggaregeringen meddela föreskriftersägs attatt provom

skjutförrnåga för jaga. Regeringenfråga och villkori kunskaper attsomom
skyldighet betala avgift förfår meddela föreskriftervidare provet.attom

påfår sammanslutning jaktens och vilt-regeringen överlämnaSlutligen
avlagdaområde utfärda bevisvårdens anordna samtatt att provomprov,

1986/87:58 86 uttrycksförarbetenaavgift för I prop.att ta ut s.proven.
stöd ijägarexamen harföreskrifter skyldighet avlägga ettattatt om

någotfinns omedelbartdet därför intebemyndigande i vapenlagen och att
jaktlagen de detkunskapsprov ibestämmelserbehov att trotsmenomav

finnas med i lagen.bör

uppgifterna jägar-registerJägarexamensregistret inteär ett eget utan om
registeransva-jägareförbundetingår jaktkortsregistret. Svenskai ärexamen
tänktframgår i skededock registeransvaretrig. Det attettatt varavar

bådaför jägareorganisationema.degemensamt

framgår Svenskafrån 165-83Datainspektionen Dnr.handlingarAv att
tillstånd få föra jägar-januari 1983 ansöktejägareförbundet den 27 attom

september 1983jägareförbundet förelades iexamensregister. Svenska att
skriftriksförbund.tillstånd tillsammans med Avinge ansökan Jägarnasom

framgårtill Datainspektionenfrån riksförbund den lO januari 1984Jägarnas
ansökan.jägareförbundetskännedom Svenskaförbundet saknadeatt om

jägarorganisa-varvidriksförbundkompletterades JägarnasAnsökan av
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tionerna, enligt anteckningar från Datainspektionen, skulle ha delatett
registeransvar.

skrift återkalladeI den 13 1984 Svenska jägareförbundet sin ansökanmars
tillstånd föra jägarexamensregister. Anledningenatt attom uppgavs vara
framkommitdet Svenska jägareförbundet tillstånd fråni föra1974att att

jaktkonsregistret har lagra bl.a. uppgifter avlagda jägarexamens-rätt att om
kompetenser.

frånskrivelseI Datainspektionen till riksförbundJägarnas den 19 mars
1984 meddelade inspektionen återkallatSvenska jägareförbundet sinatt

tillståndansökan föra jägarexamensregister. skrivelsen framgårAvattom
fårJägarnas riksförbund licens registrera endast deatt att personer som

genomgått det förbundets provledare.prov av egna

tillstånd årSvenska jägareförbundets 1974 tillstånd framgårAv eller senare
inte, såvitt utredningen finna,kunnat vilka uppgifter jägarexamenom som
får registreras i jaktkortsregistret. frånAv uppgifter Svenska jägareförbun-

framgårdet följande information lagras i den del jaktkortsregistretatt av
jägarexamen.som avser

Namn-
Personnummer-
Löpnummer/Intygsnummer-
Prov-
Moment-
Utfall Godkänd alt. Underkänd-
Provdatum-
Provledare Länsid/tillhörighet löpnummer+-
Provbana Länsid/tillhörighet löpnummer+-
Registreringsdatum-
Ändringsdatum-

frånJägarexamensregistret finansieras via avgifter provverksamheten.
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överväganden förslagoch9.5.4

förändringBehovet av

jaktkortsregistretfrämsta syftet medFrån synpunkt torde detallmän vara
kontrollerajaktvårdsavgift för kunnavilka erlagtredovisa attatt som

förnämligen krav denjaktvårdsavgiftjaktkort. Erlagdinnehav är ettav
torde jägarexamens-straffsanktionerat. Vidarejagar och kravet ärsom

ansökan vapenlicens.kontroll vidsyftefrämsta allmännaregistrets omvara

för sprida in-användasjaktkortsregistret kanAdressuppgiftema i även att
viltvård. enligt utredningenDetfrågor jakt ochjägare i ärformation till om

m.fl. kanorganisationer, dettamyndigheter, sättintresseallmänt attav
fårvilkakontrollenochjaktkortsregistret. överfå tillgång till Ansvaret som

Handlingarjägareförbundet.Svenskai dag hosuppgifter liggerdelta av
jakttidningarför bl.a.problemdet förelegatfrån Datainspektionen visar att

frånminnesanteckningarjaktkortsregistret.uppgifter Avfå delatt urav
den 2 aprilförsamrådsgruppen jägarexamenCentralasammanträde med

framgår detfrån Rikspolisstyrelsen,1996, med bl.a. attrepresentanten
jägarexamensregistrettillgång tillför polisen hamöjlighetefterlystes att

Utredningentillgång registret.tillharfråga uppkomoch att somom vem
fråninfonnationallsidigfrämjaintressefinns allmäntdet attettatt enanser

i möjlig-område. begränsningarviltvårdens Dejaktens ocholika aktörer
främjar integäller i dagjaktkortsregistretfå uppgifterheten utatt somur

verksamhet.denna

skallvad registrenreglerarförfattninglag ellerfinns ingenDet som
kontroll, tillsyndet allmännas kravskall uppfyllainnehålla för deatt

författningsregleringnågonfinns inte hellerinformation. Deteller som
kontroll,föruppgifter registretfår delmyndigheter tagaranterar att urav

gällerjaktkortsregistretföreskrifterna förEnligtinformation.ellertillsyn
Svenskaoch godkännasgranskasförst skallmeddelandendessutom avatt

adressmaterial förtillgångfår tillmyndighetjägareförbundet innan t.ex. en
årbeslut 1977 seredovisadeRegeringensjägarna.informeraatt ovan

fåskallpåverkainte kantorde utvisa9.5.2 taavsnitt att staten vem som
jaktkortsregistret.uppgifterdel urav
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skall, enligt utredningen, inte på intresseorganisationDet ankomma atten
få delmyndigheter eller intresseorganisationer skallavgöra ta avom

uppgifter jaktkortsregistret. dessutom inte önskvärt in-Det är attur en
ochtresseorganisation har möjlighet förhandsgranska myndighetersatt

otillfredsställandeandra organisationers informationsmaterial. Vidare detär
frånintresseorganisation reglering det allmännas sidanärmareatt utanen

får avgifter för tillgång uppgifterbestämma vilka gäller att ursom
jaktkortsregistret.

två bl.a. med-finns i dag jägarorganisationer konkurrerarDet omsom
sådana förhållanden organisationfinns under risk denlemmar. Det atten

kan draför jaktkortsregistret, med landets samtliga jägare,ansvararsom
fråganfördel hänsyn vidotillbörlig registret ovidkommandesamt ta omav

frånskall jaktkortsregistret.adressmaterial utlämnast.ex.

jägareförbundet iutredningen Svenskasammanhang harI detta attnoterat
utskottsutta-propositions- ochskrift till bl.a. Datainspektionen hänvisat till

Enligtfrån år förbundet bredda sin bas.1938 skalllanden ut-attom
förstås så tillhänvisningmåste Svenska jägareförbundetsredningen att man

uppdragfrån riksförbund sig allmänthaskillnad Jägarnas attettanser
förmånga möjligt. Uttalandena harså medlemmar använts attvärva som

från detuttalandenhandläggningen vissa ärenden. Dessaberättiga av
förverkadedå intresseorganisationsida gjordes endastallmännas en

i dagSituationennämligen Svenska jägareförbundet.intressen,jägarnas
förhållandenatvå förbund innebär givetvis ärkonkurrerandemed att an-

i dag.relevansfrån år 1938 saknar därmedUttalandenanorlunda.

rättssäkerhets-således från informations-,inte braNuvarande ordning är
myndighettalar förkonkurrenssynpunkt. Detta över ansvaretoch taratt en

beaktaregeringsformenenligtmyndighet skallbåda registren. Enför de
borgaropartiskhet. Dettasaklighet ochiakttalikhet inför lagenallas samt

motverkarlika ochbehandlasandraintresseorganisationer ochför att
Riksrevisionsverket harochrevisorerRiksdagensorättvisa. Genom t.ex.

allmänheten harochmyndigheternakontrolleragoda möjligheter attstaten
klarEnbedrivs.verksamhettill insyn i dengenerell rätt annansomen

vissaenkelt kan göraregeringenmyndighetsformenmedfördel är att
myndighets uppdrag.iändringar en
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Trots aktuella register tillkommit för tjäna allmänna intressenatt attnu
bedrivs den nuvarande verksamheten fråninsyn offentligheten. Enutan
grundläggande princip vårti samhälle den s.k. offentlighetsprincipen.är

utredningens uppfattningDet nuvarande ordning inteär tillfredsstäl-äratt
utifrånlande denna princip.sett

Det i första hand förknippas med offentlighetsprincipen iär rättensom
tryckfrihetsförordningen2 kap. del allmänna handlingar. I tryck-att ta av

frihetsförordningen finns bestämmelser vilka slag handlingarom av som
skall allmänna och därmed tillgängliga för offentlig-anses som vara

sådanahetsinsyn hur handlingar tillhandahållasskall den villsamt om som
del dem.ta av

Syftet offentlighetsprincipenmed i 2 kap. § tryckfrihetsförord-langes
ningen främja fritt allsidigmeningsutbyte och upplysning.att ettvara en
Genom allmänhetens missförhållanden, felaktigheterinsyn kan eller
ineffektivitet uppdagas. Vetskapen allmänheten har möjlighet tillattom
insyn ägnad förebygga felaktigheter grundlighetoch till ochär att sporra
omtanke i myndigheternas verksamhet. Offentlighetsprincipen på dettasägs

effektivitet i förvaltningen.sätt garantera

Principen ocksåbrukar framföras garanti för enskildas rättssäkerhetsom en
SOU 1975:22 87. iInsynen myndigheternas handläggning ärendens. av
skall motverka Myndighetsstrukturen spelar därvid viktigrättsövergrepp. en
roll. måsteBeslut myndighet i fåutsträckning skriftlig form ochstorav en
kan regel ställas under överordnad myndighets prövningsom en genom
överklagande. Förekomsten allmänt dokumenterade beslut,rent ytt-av
randen har betydelse för offentlighetsprincipen. delRättenstor att taosv.

allmänna handlingar inte värd detmycket i grunden inte fannsav vore om
skyldighet för sådana.myndigheterna framställaatten

fyller offentlighetsprincipen också syfteNumera infonnationsför-ett som
sörjare i tillgångvidare mening. Inom myndigheterna finns riklig till upp-

förhållandengifter inom offentliga påden verksamheten och det privataom
området. åberopaGenom offentlighetsprincipen bl.a. forskare,kanatt

fåprivata företag, journalister m.fl. fram uppgifter sedan utnyttjaskansom
för den verksamheten, för kommersiella syften.t.ex.egna
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Offentlighetsprincipen dock inte undantagslös. hänsyn till allmännaAvär
enskilda intressen gälleroch rad undantag tillkomna efterären som en

motståendeavvägning mellan intressen. Grundläggande bestämmelser om
sekretess finns i tryckfrihetsförordningen de detaljerademedan mer

finnssekretessreglema i sekretesslagen 1980:100. Rätten delatt ta av
fårhandlingar enligt tryckfrihetsförordningenallmänna 2 kap. 2 § be-

påkallat säkerhet riketsendast det hänsyn till riketsgränsas ärom av m.m.,
inspektion, ellercentrala finanspolitik, myndighets verksamhet för kontroll

förebygga dettillsyn, intresset eller beivra brott, allmännasattannan
ekonomiska intresse, skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden Vidare finns i kap.eller intresset bevara djur- eller lväxtart.att
regeringsformen syftar till skydda2 § och 2 kap. 3 § bestämmelser attsom

integritetsintrång.den enskilde otillbörligtmot

Nu aktuella register omfattas inte offentlighetsprincipen. Datainspektio-av
har begäran Svenska jägareförbundet utfärdat föreskrifter förnen av

jaktkortsregistret vilket innefattar jägarexamensregistret. Enligt dessaäven
föreskrifter får från myndigheter,registret användas för information endast

jägareförbundet jakttidskrifterna. Vidare skall det utsändsSvenska och som
konkurrerande jägarorga-godkännas Svenska jägareförbundet. Denav

fårdemnisationen, riksförbund, inte uppräknad blandJägarnas är som
information.använda registret för

uppgifterSvenska jägareförbundet har ingen skyldighet lämna utatt ur
eller organisatio-jaktkortsregistret för information sig till myndighetervare

går överklaga.Förbundets ställningstagande inte attner.

tjänar skall enligt utredningensyften offentlighetsprincipenDe ävensom
Myndighetsstrukturenjaktkortsregistret och jägarexamensregistret.gälla för

möjlighetenför offentlighetsprincipen ochhar dessutom betydelse attstor
skriftligskall regel hahindra Beslut myndigheträttsövergrepp. somav en

saklig ochform Myndigheten skall vidareoch kunna överprövas. vara
myndighetensbegär uppgifter inte nöjd medopartisk. Om den ärutsom

få i domstol.beslut kan han eller hon sin sak prövad

allmänrörande utlämnandemyndigheten handlägger ärendeNär ett av
för enskild bestämmamyndigheten befogenhethandling, utövar att om
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förmån sådanteller rättighet. Beslutet i ärende resultatutgörett ett av
myndighetsutövning Frågan formJO 1974 417. beslutetsse t.ex. s. om

innehåll skall besvaras med ledning bestämmelserna i förvaltnings-och av
1986:223. Myndighets beslut inte utlämna handling skalllagen att en

utgångensåledes avfattas skriftligen innehålla bestämt Alfoch de skäl som
Offentlighetsprincipen, 139.Bohlin, s.

uppfattningen myndighet skallUtredningen denär attsammantaget enav
för jaktkortsregistret och jägarexamensregistret.registeransvarigvara

särskild registerförfattningRegistren bör regleras i

tillståndbehövs inte DatainspektionenEnligt § datalagen 1973:2892 ava
riksdagen ellerpersonregister har inrättats beslutför genom avsom

Enligt 6 ochSådana kallas statsmaktsregister.regeringen. register brukar a
förskrifter för iDatainspektionen meddela registretlag kan18 §§ samma

mån regering har gjort det.riksdag eller inteden

offentlighet, integritet och ADBhar i l990/9l:60Regeringen prop. om
antal registrerademålsättningen register meduttalat bör att ett stortatt vara

ansåginnehåll Konstitutionsutskottetkänsligt skall regleras i lag.och ett
författnings-betydelse1990/91 det allmäntKU l är attatt sett stor enav
registreradesstånd syfte stärka skyddet för dereglering kommer till i att

känsliga uppgifter isamband med nödvändig registreringintegritet i av
Åtgärder1995/962125myndighetsregister. Statsmakterna har, i t.ex. prop.

framhållitinformationsteknik,användningenbredda och utvecklaför att av
grundläggande offentligatillgängligheten till debl.a. förbättravikten attav

begränsningar intedärvid viktigt onödigadatabaserna. Det sättsär att upp.

utnyttjandeinformationsutbyte det gällerfinns vissa för närDet gränser ett
Europaparlamentets ochbl.a.personuppgifter. Dessa gränser sätts genomav

avseendeför enskilda medrådets 95/46/EG skyddetdirektiv personerom
sådanaflödetpersonuppgifter det friaochbehandling upp-avomav
innehållår har1995. DirektivetsEG-direktivetgifter antogssom

Integritet,betänkandetingående Datalagskommittén ianalyserats av
personuppgifter1997:39. DeInformationsteknik SOUOffentlighet, som
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måste tillåtlijägarexamensregistretjaktkortsregistret ochbehandlas i vara
EG-direktiv.dettaenligt

skall föreskrivamedlemsstaternaEG-direktivetartikel 7I attattanges
i artikeln.fall räknasfår behandlas bara i depersonuppgifter som uppsex

aktuellafall kanfall inte laglig. DeUppgiftsbehandling i andra är som vara
nödvändig för utföradels behandlingenaktuella registerför ärär attomnu

myndighetsutöv-led iintresse ellerarbetsuppgift allmänt är ettsomaven
till vilkeneller tredjeregisteransvarigeutförs denning manavsom

ändamålnödvändig förbehandlingendelshar lämnats äruppgifterna ut,
ellereller hos denregisteransvarigehos denberättigade intressenrörsom

sådanauppgifterna har lämnatstill vilka närtredjede män ut, utom
grundläggandeeller dennesregistrerades intressendenintressen uppvägs av

kräver skydd.rättigheterfri- och som

be-verksamhetenstatliga myndigheterför ärGemensamt styrsatt av
innebär dessutomverksamhetendelförfattning. Enstämmelser i myn-av

jaktvårdsavgift ochmedSå verksamhetenfallet meddighetsutövning. är
får angelägen ochverksamhetformDettajägarexamen. är ansessomaven

i EG-Kravetintresse.får allmäntförfattningsstöd ha ettansesgenomsom
personuppgifter ibehandlingenuppfylltfårdirektivet att avgenomanses

intressearbetsuppgifter allmäntnödvändig föraktuella register är avnu
myndighetsutövning.eller för

till-ellerregisteransvarigedet denEG-direktivetEnligt är ensamsom
behandlingenmedlen förändamålen ochbestämmermed andrasammans

behandlingförändamålen och medlenEftersompersonuppgifter. avav
skall be-jägarexamensregistretochjaktkortsregistretpersonuppgifter i

registeransvarig.också myndighetbörstatsmakternastämmas varaenav

särskildföreslår utredningenregistrenregleringengäller attdetNär enav
registerändamål, vilket inne-framgåskalldenskapas. Avregisterförfattning

och bearbetningurvalregisteransvarig,skall ha,håll registret ärsomvem
förförutsättningarnabegränsningarandrapersonuppgifter och attsamtav

innehållRegisterförfattningensregistren.användningenavgifter vidta ut av
författningskommentaren.ikommenteras närmare
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Enligt utredningen kan det finnas behov särskilda Sekretessregler förav
jaktkortsregistret. Utredningen sådanabehovet regler bör över-attanser av
vägas.

Naturvårdsverket skall ansvarig registermyndighetvara

Utredningen registren förasskall centralt och därföratt attanser menar
länsstyrelserna inte bör ifrågakomma registermyndigheter.som

Utredningen har särskilt fyra olika alternativa ansvariga register-övervägt
myndigheter. De myndigheter föremålvarit för övervägande Natur-ärsom
vårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Skogsstyrelsen centralbyrån.och Statistiska
För och dessa myndigheter finnaskan talar förargument attvar en av som
myndigheten lämplig registeransvarig myndighet. Samtligaär som myn-
digheter torde ha möjlighet inom myndigheternas befintliga datasystematt
föra aktuella register.nu

Utredningen Naturvårdsverket,det naturligast detharäratt attanser som
förcentrala tillsynsansvaret jakten viltvården,och har föräven ansvaret nu

Naturvårdsverketaktuella centrala register. I sin roll kontinuerligtgör en
jaktlagstiftningen och vidare den myndighet har före-översyn ärav som

frågorskriftsrätt i förekommande Naturvårds-lyder under jaktlagen.som
verket har därmed i dag det centrala tillsynsansvaret verksamhetenöver

såväl jaktvårdsavgiftmed jägarexamen. Jägarexamensregistret ochsom
jaktkortsregistret bör del detta Ansvaret för dennavara en av ansvar.
verksamhet bör inte splittras flera myndigheter.upp

bådaUtredningen registren skall jaktvårds-bekostas medelattanser av ur
fonden. Det inte lämpligt registren två fmansieringskällor.harär Detatt
innebär finansieringen jägarexamensregistret, i dag tänktäratt attav som

självñnansierande frånavgifter provverksamheten, ändras. Ut-vara genom
redningen frånkan handlingar protokollerade materialmöten samt annatav
från Naturvårdsverket konstatera jägarorganisationerna inte lyckatsatt
finansiera denna verksamhet. Handlingarna utvisar den centralaatt
verksamheten, inkluderande främst jägarexamensregistret, går med stor
förlust samtidigt regionerna har överskott. En ändringstorasom av
nuvarande ordning torde innebära avgiften för avlägga jägarexamens-att att
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kan bli lägre samtidigt den verksamhetenscentrala problemprov som
övervinns.

Utredningen det skall möjligt avgifter för utnyttjandeatt att ta utanser vara
från bådatjänster de registren. det gäller försäljningNär adress-av av

uppgifter till myndigheter eller viltvårdintresseorganisationer främjarsom
jaktvårdsfondenoch jakt bör dock kostnaderna till del kunna bärasstor av

fråga information viltvårddet och jakt. Deär närmare över-omom om
sådantvägandena hur avgiftssystem skall bör överlämnas tillett utav se

Naturvårdsverket.

Infonnations-9.6 och upplysningsverksamheten

9.6.1 Inledning

utredningen organisationers informa-Nedan beskriver myndigheters och

tions- och upplysningsverksamhet, vilka problem finns eller kansom
såväl utanför denförutses vad gäller den verksamheten denegna som egna

uppgiftermyndigheten eller organisationen. Beskrivningen bygger som
frånenkätmyndigheterna och organisationerna lämnat som svar en

frågor från utredningensutredningen. Svaren nedan bygger följande

sida.

Vilket arbete bedriver myndigheten/organisationen i nuläget är attsom-
jaktfrågor ochhänföra till informations- och upplysningsverksamhet i

viltvårdsfrågor

finns förutsesproblem myndigheten/organisationen eller kanVilka anser-
jaktfrågorinformations- upplysningsverksamheten ivad gäller ochegna

viltvårdsfrågoroch
finns eller kan förutsesVilka problem myndigheten/organisationenanser-

ijaktfrågorupplysningsverksamheten ochvad gäller informations- och
Vilkaviltvårdsfrågor utanför den myndigheten/organisationenegna

åtgärder vidtas för komma till med problemenbehöver rättaatt
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9.6.2 De centrala myndigheterna

Naturvårdsverket

så hållaNaturvårdsverket försöker ofta möjligt informationsmötenatt som
länsstyrelserna och tjänstemän läns-med berörda handläggare

från in-jaktvårdsföreningarna. tid till särskildaDärutöver drivs annan
"Viltvårdpågående i samverkan". Dessutomfonnationsprojekt detsom nu

telefon ständig in-kontakter brev ochverkethar täta engenom per
till andra myndigheter,fonnations- och upplysningsverksamhet riktad

mån försöker personalenallmänhet. I den tiden medgerorganisationer och
ochställa allmänna lokalai möjliga utsträckningdärtill störstaatt upp

regionala infonnationsmöten.

såFaunavård berörsvårt nå information.alltid alla berörda medDet är att
På omfattandenågra grund detmånga det finns risk glöms bort.och att av

det därtillantalet handläggaremyndigheten och det ringaarbetet inom är
måsteuppgift där-tillgänglighet. Verketssvårt alltid uppfylla kravetatt

välhålla och organisationerberörda myndigheterfrämstför attvara
till allmänheten.så kan informationinformerade dessa i sin rättatt tur ge

SKSSkogsstyrelsen

inomupplysningsarbeteinformations- ochomfattandebedriverSKS ett
huvudkanaler:viltvårdsområdet. sker främst viaDettaochjakt- tre

tidningen "Skogseko",Utgivningen av-
rådgivningsverksamhet,innehållet organisationens ordinariei-

förlagsproduktion.SKS-

år gratisoch distribuerasi fyraSkogseko Tidningen ut perges nummer-
skogsägare medAntaletmed 5 ha skog.280 000 skogsägaretill änmer

distributionen haregentligenminimiinnehavdetta är större anpassatsmen
ochberör jakt-ofta artiklarTidningenflerägandetill presenterar somm.m.

"Viltvård samverkan"imed kampanjenviltvårdsfrågor, och i samband
uppskattadmycketfrågor. Skogsekodessaheltägnades ärett ennummer

IMU-framkom vid SKS:spopularitet, vilketmed stigandetidning senaste
andramed flertaletjämfördes tidningenjuni 1995. Därundersökning i

läsvärdet.och erhöll detskogstidningar största

rådgivningsverksamhetOrganisationensrådgivningsverksamhetSVO:s -
100 000 skogs-tjänstgöringsdagar ochtotalt 30 000omfattar möter över

naturligtdetår rådgivningssituationer. Däri skilda ärvarje attägare
viltvårdssatsningaralltifrån specifikaviltvårdsfrågor behandlas olika sätt,
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till diskussioner kring olika förhållanden i skogen berör viltetspontana som
och vård.dess

förlagSKS:s Förlagsverksamheten arbetar i princip under marknads--
mässiga förutsättningar med produktionsstöd till myndighetsin-anpassat
forrnationens omfattning. Förlaget har sedan 1979 givit följandeut
produktioner med bäring viltvård:jakt- och Faunavård i skogsbruket
allmän del, den lägre faunan, N.Sverige, fågelbiotoperSkyddsvärda

Älgen,S.Sverige, frågorRikare skog, 100 Viltvård i skogsbruket,om
Tjädern skogsfågel, Tjädern och skogsbruket, Skogen virket, viltet,en -
skötseln och ovanståendeJärpen. Av produktioner har exempelvis "100

Älgen"frågor "Viltvårdoch i skogsbruket" producerats i samarbeteom
med Svenska Jägareförbundet.

Utgivningen "Skogseko" sker inom för organisationens myndig-av ramen
hetsanslag vilket begränsar förutsättningarna. innehållerTidningen inga

Forskningsstiftelsen "SkogsForsk" deltar medexterna annonser. egen
redaktionell finansierar.de Förlagsverksamhetens utgivning ärtext som
styrd myndighetens instruktion vilket kommersiellt begränsar verksam-av
heten. Detta tillsammans med utgivningen relativt riktar sig tillatt sett en

målgruppbegränsad ekonomin "dignar under den lilla upplagansgör att
mångaok". Detta gäller inte alla produkter, tillräckligt för göraattmen

finansieringsfrågor och prissättning besvärliga.

informations-För och upplysningsarbetet i framtiden skall bli fram-att
gångsrikt, också på området.totalt krävs det opartisk aktör Utöversett, en
den information olika intressen jägare, markägare, bevarandeintressensom
m.fl. förmedlar det viktigt med sammanvägd opartisk helhetssynär en som

till viltstammamas roll i hela ekosystemet och samhället. SKS attser anser
informationsområdet.detta bäst sker olika myndighetsinsatsergenom

SKS:s tidningsutgivning och förlagsproduktion i detta sammanhangrymmer
möjligheter. produktionsapparat finnsmycket Förutom bra välstora etten

för försäljning i fältorganisation.utvecklat nätverk distribution och SVO:s
målsättningen effektivt sprida opartisk information tillMed snabbt ochatt
målgrupper bl.a. disponerasolika krävs ökade ekonomiska Dessaresurser.

nivåproduktionsbidrag vilket producentpriset till den därsänkersom
nårmaterial tillräcklig spridning. Bland de konkreta projekt SKS:ssom nu

måste faunavårdsserie.ställning till förnya delar beskrivnaärta att av ovan
grafiska produkter skulleFörutom dylika produktionsbidrag till olika en

insats utöka Skogsekos utgivning till mycketatt sex nummer per ge
kostnadseffektivt spridamöjligheter kontinuerligt och sättstora att ett

viltvård målgrupper.Övergripande information jakt- och till viktigaom
Även "inblandning"information riktad till län eller region kanett genomen

området. På såaktuellaregionala sidor i tidningen snabbt spridas i detav



480 Administrationen jakten SOU 1997:91av

vis skulle exempelvis den regionala jaktmyndigheten eller länsviltnämnden
nåsnabbt med information i policyfrågor.exempelvisut

Jordbruksverket

Jordbruksverket bedriver inte informations- eller upplysningsverksamhet när
viltvård.det gäller jakt och

Statens Veterinärmedicinska SVAAnstalt

SVA bedriver aktiv och omfattande infonnations- och upplysnings-en
verksamhet till allmänheten jägare rörande veterinärmedicinska vilt-och
frâgor. informationsverksamhet nödvändig för bibehållaDenna bl.a.är att

medvetenhet viltsjukdomsproblematiken och epizootiövervakningen.omen
bedrivs till Jägareförbundets länsföre-Detta arbete del via Svenskastor

jaktvårdskretsar, också via massmedia eller andra kanaler.ningar och men

i dagsläget enkelt via Jägareförbundets läns- och lokalavdelningarDet är att
jägarkåren.komma i kontakt med huvuddelen den svenska Dessa läns-av

och lokalavdelningar praktiskt förankrade i verkligheten och har näraär
många gångerkontakt med fältet. fältkontakt och lokalkännedomDenna är

förutsättning för frågor. den händelse dennabra arbete i dessa Ietten
svårigheterorganisationsfonn förändras och dras kan detta innebäraner,

länsföreningarnas personalmed den lokala anknytningen. dagslägetI utgör
ofta anlitas för upplysnings- och informationsarbete i SVA:sen resurs som

också bistå insamlingar material i sjuk-tjänst, till medatt av m.m.men
pågående utredningendomsutredningar. exempel detta denEtt är om

fjäderfäNewcastlesjukan i södra Sverige.

"officiella" informationen rörande jakt ochdagsläget sker mycket denI av
viltvårdsfrågor via jaktpressen, inkluderande Svenska jägareförbundets

information kan i vissa lägen bli sensationsvin-tidning Svensk Jakt. Denna
fakta.klad och inte alltid objektiv redogörelse Detutgöra en av vore en

viltvårdsområdet,officiell information jakt- och inne-fördel inomom
naturvårdsverk,information från departement, länsstyrelser ochfattande

någon form.myndigheter, kunde publiceras i Detta kaneventuella andra
Naturvårdsverkets förlagsverksamhet. förslagförslagsvis ske via Ett annat

avsnitt,jägareförbunden i sina medlemstidningar harär ettatt som
återger Motivetofficiellt och ovinklat informationen.regelbundet sättett

erhåller frånjägareförbundenför officiella roll skulle de medeldenna vara
jaktvårdsfonden.
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Sveriges lantbruksuniversitet SLU

SLU:s grundläggande infonnationsspridning sker grundutbildningen.genom
ingår områdetVid SLU det aktuella bådei utbildningen för jägmästare,

skogsmästare och Universitetet på ytterligare Ökasatsar attagronomer.
områdenantalet studenter inom dessa i betydande utsträckning. Utbild-

ningen omfattar brett fält frånallt möjligheter delta i praktiskett att
jaktutövning till den bakomliggande teoriutbildningen ämnesområdet.inom
Forskningsverksamhetens resultat publiceras primärt i internationella tid-
skrifter. För dem tillgängliga för den svenska publiken medverkargöraatt
personal vid SLU i betydande utsträckning artiklar jakt-med i och andra
tidskrifter, publicerar och medverkar i populärvetenskapliga böcker,eget
håller föredrag för olika intressegrupper, medverkar i betydande utsträck-
ning sakkunniga vid olika konferenser inom det aktuellapresentatörersom
området, deltar sakkunniga i utredningar och arbetsgrupper, tar emotsom
studiegrupper institutionerna etc.

problem för SLU, det gäller nå tillEtt kunna allmänheten mednär att ut
information i tillräcklig omfattning, bristen ekonomiska Enär resurser.
kompetenshöjning den personal verksam inom informations- ochärav som
upplysningsverksamheten utanför universitetets organisation finner SLU
angelägen.

Rikspolisstyrelsen

Polisen myndighet finns tillgänglig dygnet Därför detär ärrunt.en som
mycket vanligt allmänheten vänder sig till polisen för upplysningaratt
beträffande områdejakt De trycksaker berör detta brukar finnasm.m. som
tillgängliga hos polisen. Rikspolisstyrelsen har utgivit föreskrifter be-

naturvårdsvakter. Samrådträffande jakttillsynsmän och har givetvist.ex.
förekommit med berörda myndigheter och organisationer. I utbildning för

förekommerjägarexamen det polisen deltar.att

riksmuseetNaturhistoriska

informerar utställningar fauna, dess sammansättning,i landetsMuseet om
utnyttjande hotbilder. samband med uppbyggandet basutställ-och I av nya

detta behov givetvis beaktas.ningar kommer att
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Länsstyrelserna9.6.3

utredningen valtinom länsstyrelserna harbeskriva verksamhetenFör attatt
Länsstyrelsen i Södermanlands län harfrån länsstyrelse.redovisa svaret en

upplever inompå följande och vilka problem denarbetebeskrivit sitt sätt
representativa för deverksamheten. De problem ärden nämnssomegna

länsstyrelserna.flesta

upplysningsverksamhetinformations- ochbedriver dagligenLänsstyrelsen
telefonkontakter,till allmänheten. Det skerjägare/markägare ochtill genom

frågorna gäller registreringbesök. De dominerandeskriftväxling och av
underupplysningarviktigaälgjaktsområden, jakttider och för allmänheten-

jaktområde. Detföreträder visstpågående älgjakt besked somom vem-
in-starkt ökademedförtjaktlagstiftningen harårets ändring isenaste

gånger i decemberTvåsida.från länsstyrelsensforrnationsinsatser per
företrädare för registrera-till allainformationlänsstyrelsenjuli sänderoch

jaktresultatredovisningpåminnelseälgjaktsområden: i decemberde avom
dålig informationochmycketbestämmelsernaefterlevnaden är omav

förestående jakt.införföreskrifterjuliområdet inyheter samt m.m.

länsstyrelsensbegränsasinsatsernakontinuerligt,behövsInformation av
infor-organisationer kännerochregionala myndigheterOlikaresurser.

då intedubbelarbete kansida. Visstsida vidoch arbetarmationsansvar
användasmöjligenkundeför informationentotalaundvikas. De resurserna
hanteringFörinformationsinsatser.centralaökadebl.a.effektivare genom

fördelssärskilda insatser,krävsvildsvinen,viltart,nyetablerad t.ex.enav
för allmänviktigtinte minstochbeskattningrätt stammarnaav --

erfarenheterLänsstyrelsen harallmänheten.kunskapsspridning till avegna
regionala insatseninformation denförbättrad central ärVid sidandetta. av
ansvarsfördelning,Fråganproblemen.närheten tillgrundviktig omav

informationsområdet bör över.sesresurser m.m.

inforrnationsproblemfråganbesvarathar inteMånga länsstyrelser om
uppmärksam-länsstyrelsernaproblemverksamheten. Deutanför den egna

enligtutredningensammanfattarverksamhetendenutanförmat egna
följande.

nivå viss riskfinnshåll regionalfrån flerainformationEftersom ges-
minskarinformationsinsatsercentralaOrdentligadubbelarbete.för

regionala insatser.behovet av
förfår ökatjaktvårdsföreningarnanaturligt ettDet ansvarattvore-

viktigtdetSamtidigtupplysningsverksamheten. är attinformations- och
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upplever informationen objektiv. Frivilligorganisationermottagaren som
framhållavill sina uppfattningargärna samtidigt de lämnaregna som

allsidig information fråga.i Detta informationen ibland integör atten
får den genomslagskraft den borde fått.

frånInformationen nivåmyndigheter central borde kunna förbättras.-
Särskilt angeläget falldetta i de författningar beslutas.är nya

såFör länsstyrelsens del kan aldrig brett upplagda inforrna-sägas att-
tionskampanjer inte i mindre utsträckning rninskar/förebyggeränannat
behovet upplysning i enskilda ändåärenden, huvud-utgörav som
delen inforrnationsverksamhet.Länsstyrelsens När det gäller in-av
formation behovet bedriva älgvårdgod kan budskapetattom av en

måste långsiktigdäremot inte Här inriktningen ochnog upprepas. vara
såväl jägarorganisationerna bådeberörda myndigheter, lokalt ochsom
centralt, uppgift fylla. påpekahar Länsstyrelsen villstor att atten

framtagna blankettercentralt ansökningar, anmälningar behövsm.m.
måstei det dagliga arbetet. Här brister del för närvarande. Till sisten

framhållas den allra verksamma insatsen för minskaatt mest att
inforrnationsbehovet drastiskt också ändringsfrek-skulle minskaattvara

jaktlagstiftningen.ivensen
Om den policy skall fullföljas innebär och jägaremarkägareattsom-

viltvårdsfrågorna, måsteskall förlokalt jakt- ochstörreta ett ansvar
givetvis deras organisationer beredda ekonomiskt och påatt satsavara

tillhandahållaför erforderlig utbildning och information.sättannat att
från uppfattasInformationsverksamhet intresseorganisationer kan ibland-

vinklad inforrnationsmottagaren in-representerarsom om en annan
tressegrupp.

Skogsvårdsstyrelsema9.6.4

skogvårdsstyrelsernabeskriva verksamheten inom har utredningenFör att
Skogsvårdsstyrelsenredovisa från skogsvårdsstyrelse.valt isvaretatt en

vilkaJönköpings län har beskrivit sitt arbete följande och problemsätt
den upplever inom den verksamheten.egna

Skogsvårdsstyrelsen ledamöterrepresenterad i Länsviltnämnden och harär
älgvårdsdistriktens samrådsgrupper.i Betestrycksinventeringar och vilt-

Älggenomförs. samråd broschyrskadeinventeringar I med jägarna har en
markägare och jägare. Skogs-och skog sammanställts och distribuerats till
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ochvårdsstyrelsen skogsbruket, LRF Natur-har i samarbete med hela
syftarRådjur skog. Ett projektskyddsföreningen projektet ochstartat som

och godanpassad skogsskötselaktivare avskjutningspolitik,till att genom
skogsplan-viltvård omfattande betesskadomaförsöka minska de alltför

skogsskötsel ochskogsvårdsstyrelsens infonnationsverksamhetItor. om
viltvårdsfrågoma naturlig del. Skogs-mångfald ingårbiologisk som en

kulturmiljövårdsåtgärder.ochvårdsstyrelsen förmedlar bidrag till natur-
Åtgärder viltvårdande insatser.flera fall omfattari ävensom

ekonomiska ochbristenverksamhetenProblem vad gäller den äregna
ökatSkogsvårdsstyrelsen kunnaskullepersonella ett enga-gesresurser.

betestrycksinventeringarviltvårdsplaner, medverka iutvecklai attgemang
viltvård in-ökadochskogsskötseln till godoch samtnatur- geanpassa

viltvård samband medirådgivning i jakt- ochochformation att man
skogsproduktionen.miljöåtgärder iproduktions- ochmedarbetar

påbristenskogsvårdsstyrelserna påtalathar ärflestaDe ettatt resurser
den verksamhet.vad gällerproblem egna

informationsproblemfråganskogsvårdsstyrelser har besvaratflestaDe om
utanföruppmärksammatproblem deverksamheten.utanför den Deegna

följande.utredningen enligtsammanfattarverksamhetenden egna
medsympatiserarmotståndet företeelser intemilitantaDet mot man-

motståndgällervårt samhälle. Detstarkare i ävensig allt motväxer
måste sigsökatillkan sikt ledaoch jägare. Detjakt att nyaman

trovärdig-upplysning. Här kommerinformation och ävenförvägar
alltidsärintressenhetsfrågor det ligger i sakensin, där natur att
dessadämpasak. Ettdå förutsätts tala ide sättmisstros, attegen

ha allsidigtjustoch öka trovärdighetenmotsättningar är sammansattaatt
stårOm dessasärintressen.olika gemensamtrepresenterarorgan som

svårare förbliroch dettrovärdighetenolika beslut ökarbakom
upprördhet.bränsle för sinhittaextremintressen att

lokalanivåer detolikaansvarsfördelningen mellanviktigtDet är att-
tydliggörs.planet

olika intresseninformationnödvändigt. denOpartiskhet Utöver som-
myndighetsin-förmedlar behövsm.fl.markägarintressenjägar- och

gjorts.olika intressensammanvägningformation, där aven
det lokaladelegeras tillviltvårdsfrågor omfattningbör i ökadochJakt--

länensskogsvårdsorganisationen ochskulleplanet. T.ex.och regionala
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jaktvårdsorganisationer få informations- rådgiv-över ochta mer av
ningsfrågoma till skogsägare och jägare.

viktig förutsättningEn för informationen skall avsedd effekt äratt-
trovärdigheten informationeni och förmedlarenhos informationen.av
Skogsvårdsstyrelsen bedömer exempelvis trovärdigheten böratt upp-
fattas jaktvårdsföreningarnahög objektiv informationsom om ger om
skador påtalarvilt och samtidigt åtgärder.behovav av

information till skogsägareMer och jägare med alltför viltstammarstora-
påverkanviltets det flora,gäller lägre fauna och skogsför-närom

yngring.

Enligt SVS:s erfarenheter finns naturvårdsutbildningökat behovett av-
och information de ideellthos eller yrkesmässigt arbetar med jaktsom

viltvårdsfrågor.och

Erfarenheterna det gäller "Viltvârdstudiekampanjen i samverkan"när-
jägarna visar intresse delta medan markägare inteär att stort att som

jagar intresse.har Jaktlagstiftningen bygger jägarna ochett svagt att
skogsägama för viltstammamas utveckling. Etttar ett gemensamt ansvar

frånför skogsägarnas sida kan bidragandesvagt engagemang vara en
så hållorsak till klövvilt har blivit sinaatt stammarna stora attav

det har lett till oacceptabla skador skogen.

Intresseföreningars information sådanariskerar inte tillräckligtatt ta upp-
åtgärder exempelvis skulle minska jaktutbytet det vidävensom om en

samhällelig bedömningsamlad visar sig nödvändigt genomföra dem.att
Låt fåSVS störreett ansvar.
opartiskhet nödvändigt. Det behövs myndighetsinformation,är utöver-
partsintressenas information, där sammanvägning olika intressenen av
gjorts. Bristande dock problem.är ettresurser

riktad information till markägare inte jagar. Dagens in-Mer som-
gårformation ofta enkelriktad till jägarna.och bara Markägarnasär

måste någonorganisationer för de sina ellerstörreta ett attansvar
informationopartisk sköter och upplysning.

Informations- utförsoch upplysningsverksamheten till jägarna jägar-av-
till studieförbundet.organisationerna och det dem knutna Budskapet

ensidigt jaktkurser. Näringensriskerar bli med betoning ochatt rena
naturvårdens behov kommer ofta i skymundan.

ekologiskt hos del jaktensFör utövare.snävt synsätt storen av
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Organisationerna9.6.5

JägareförbundetSvenska

sedan Jägareförbundetsinformation och upplysning harUtbildning,
förbundets verksamhet. Ut-år varit väsentliga inslag itillkomst 1830

Öster-Malma,jaktvårdsskola, ochvid Jägareförbundetsbildning sker dels
kursgårdar,några delslänsjaktvårdsföreningars regi vidBoda ivid samt

ochstudiematerial i form kursböckerförbundet producerat avgenom av
såväl för studiecirkelverk-lämpade för enskilda studierVideofilmer, som

samhet.

produceradeförbundetbedrivs denInfonnationsverksamhet genom av
upplaga 175 800TS-kontrolleradSvensk Jakt, medtidskriften en

ocksålänsjaktvårdsföreningar producerarförbundetsex/mån. Flertalet av
frågor.och lokala Inominformation i regionalamedlemsskrifter medegna

ochfoldrar, broschyreromfattningvidare iorganisationen produceras stor
tidnings-informationsverksamhetomfattandeVidare skervideor. genomen

jägarkåren,såväl allmänhetenofta riktad tillartiklar, radio och TV som-
Rådgivning informationoch"jägarträffar" och föreläsningar.vidsamt

expeditionerlänsjaktvårdsföreningarnasbesök vidtelefonsamtal ochgenom
såvälefterfrågas myndigheter t.ex.omfattning ochvidareär stor avav

och,organisationer, allmänhetandraåklagare, länsstyrelsepolis, som
jägare.givetvis,

ideella föreningar,övrigadeinför framtidenProblemen är samma som
moderna mediasam-med detinför; konkurrensstudieförbund ställsetc.

underhållningelektroniskkommersiella TV-kanaler,utbud,hällets stora
förfinnsviktigt detproblem detdessaFör ärmöta attatt resurserm.m..

CD-inforrnationsverksamheten,studie- ochutveckling t.ex. genomaven
utbildningsteknik. gällerDetinteraktivoch modern,ROM samman-annan

till denutbildningsorganisationtraditionellfattningsvis, att nyaenanpassa
utbilda dengällersamtidigt detoch möjligheter,tidens krav storaattsom

såm.fl. de kanskjutinstruktörerungdomsledare,cirkelledare,kadem attav
utbildningtraditionellsig de möjligheterna. Utövertillgodogöra genomnya

självfallet medförbundetarbetarliknande verksamhet,studiecirklar och
för-ställsböcker. Härfrämst trycksaker ochinfomiationsbärare,andra

svårigheterna medbokutgivare,övrigainför problembundet attsomsamma
förlagsverksamheten.vidareutvecklaekonomi producera ochsund

detsådanahaför förbundet,Sammanfattningsvis gäller det attatt resurser
naturvård raskviltvård, ijakt,de kunskaperförakan etc.ut somomnya

också till övrigalandets jägarefram första hand tillitakt kommer men
också förmåste haFörbundetmänniskor.naturintresserade attresurser

lag-understrykasskallteknik. Detpedagogisktillvara attkunna ta ny
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områdestiftningen och den allmänna samhällsutvecklingen inom jaktens
måstehonlägger allt den enskilde jägaren; han eller varamer ansvar

ocksåmåste utbildad för krav ochvälutbildad. Han eller hon mötaattvara
frågor från icke-jagande allmänhet.en

inte frånhoten jakten kommerAllmänt kan konstateras motatt numera
begränsningar förbundetfelaktigt hanterande viltstammarna. De hot ochav

förståelsefrån för jaktenframtiden brist kunskap ochkan i kommerse
viltvården massmedia och opinionsströmningar,hos sarnhällsdebattörer,och

viltvård.förståelse för jakt och Ettvilka ringa kunskap ellerhar om
bli infonna-mål för Jägareförbundet följaktligenprioriterat kommer att

målgrupper.olika viktigationsarbete gentemot

viltvårdoch kommerför kunskaperna jaktfinns riskDet attstor att omen
ocksåfinns riskföljd detta detminska i samhället. Som attenaven

kulturform kommerjakt rekreation och urgammalattityderna till attsom
lands-mellan stadsbor ochfå till följd klyftanbli negativa. Detta kan att

också negativa000 jägare innebärbygdsbor ökar. landets drygt 300För ev.
också blandflesta jägare finnsotrivsel och Deattityder i samhället stress.

delta i samhälls-små ellerkunskaperi samhället vilka har attvanagrupper
genomslag.medmedia ellerdebatten via sätt stortannat

följandelösainformationsverksamhet skall kunnaväl fungerandeEn extern
uppgifter:

allmänhetenservice till-
massmediatillservice-

förnäringarandraskogsbrukjord- ochtillservice med kunskaper samt-
viltvård betydelseharvilka jakt och

kommunpolitikerochtill riks-fackkunskaperservice med-
samhällsplanerareochtill tjänstemänfackkunskaperservice med-

21-Agendadeltagande i kommunernasochfackkunskapermedservice-
arbete

skolans arbetedeltagande iaktivt-
ungdomsverksamhetmedaktivt arbete-

miljöområdet.inomorganisationerandramedsamverkan-

behövsuppgifterdessalösaFör att
detutbildadejaktligtnätverkjämt fördelatlandetöver personerett av --

meddetstruktursvårt någon bättre ändagsläget systemiär att se
finnslänsjaktvårdarelänsjaktvårdskonsulenter och som nu

personalbefintligför redaninformationsteknikpåbyggnadsutbildning i-
kommerför de viltmästareinformationsteknikutbildning i attsamt som

framtidenutbildas i
Jägareförbundetsinominformationskompetensenförstärkning av-

regioner
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väl dimensionerad informationsavdelning på Jägareförbundetsen-
centrala kansli

landet jämt fördelade för skolinformation och ungdoms-över resurser-
verksamhet

fördeladelandet jämt för arbete med politiker,över resurser sam--
hällsplanerare, andra miljöorganisationer etc.

systematiskt utbildningsarbete infonnationsområdet.inomett-

Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarnas riksförbund

bra kunna lösa frågor förknippadeFör de med jakt-sätt äratt ett som
viltvård och markutnyttjande krävsoch kunskap. Bl.a. dennaannat mot

år.bakgrund har förbunden prioriterat utbildning under Numerasenare
ingår också information rådgivning förbundensoch del i serviceut-som en

till medlemmar och förtroendevalda.bud

målsättningFörbundens ytterligare till utbildning, in-är avsättaatt resurser
rådgivning viltvårdsfrågor. nåformation och i jakt- detoch För att upp-

måletställda balans mellan viltstammamas storlek och de skador viltetom
åstadkommer det enligt förbundens mening nödvändigt medär en

målinriktad ocksåfortgående information och utbildning. viktigtoch Det är
får innehåll tillinformation och utbildning konkret kommeratt ett som

för jägare och skall delta i depraktisk markägare. Denytta personer som
samråden frånbör kunna analysera de insamlade resultaten vilt-lokala t.ex.

skadeinventeringama och dra riktiga slutsatser dem. Under allaoch av
står beståendeomständigheter års jaktpolitik medförtdock klart 1991 ettatt

utbildningsbehov.

skapa fungerande lokal viltskötsel de kravFör att motsom svarar somen
också långsiktigbehövs samverkan mellan myndig-ställts statenupp av

förjägare och markägare. Lika viktigt formerna dettaheter, är att
åtgärderberörda och beslutats verkligendeparter attaccepteras somav

målmedveten från samtliga intressentergenomförs. En och samlad insats
för förda jaktpolitiken skall få genomslag.nödvändig den önskatär att

Likaså berörda utnyttjar sina möjligheterregeringen och myndigheteratt
utbildningsornrådena.aktivt till de angelägnaatt styra mestresurser

få effektviktig förutsättning för informationen skall avseddEn äratt
nåri informationen till flertalet intresserade.trovärdigheten denatt utsamt

nåanvänds för med bredSärskilt viktigt är att utatt gemensamma resurser
till jägare. Enligtinformation och informationen riktas andraäven änatt

länsviltnämndemaförbundens uppfattning vilar särskiltett somansvar
länsnivå.informationsinsatserinitiativ till och genomföra olikabör ta

fördel tillsammans med de partsintressenbör med kunnaDetta göras som
representerade i nämnden.finns
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Föreningen skogsindustrierna

har ingen informationsverksamhetFöreningen detta sköter medlems-utan
företagen själva.

förståelseInformationsbehovet för skapa kännedom och föratt om
ocksåskogsbrukets verksamhet med denDet ökar ökandeär enormt stort.

skogsbruket jakt förutsättning förurbaniseringen. För viss dettaär atten
förskall kunna producera nödvändiga landets ekonomi ochärvaror, som

rådjurbehövs i det dagliga livet. Utebliven jakt exempelvis älg ochsom
svårt få återväxtskulle snabbt medföra det skulle mycket framatt attvara

sådan långsiktigt fordras. Eftersom branschenkvalitet, anses varaav som
målet, ifrågasättsi dess information och beskrivs ofta oriktig,part som

för misstänkliggöra budska-färgad och allt vad kan sägas attsom annars
råda fordras skall informatio-För bot detta de,att att ta emotpen. som

fall biologiskaredan tidigare har kunskap, i detta inom det ochstörrenen
också får sådantområdet, beslutsfattare stödekonomiska desamt att att

ståkan osakliga ageranden och aktioner.emot

Jägarnas riksförbund

Viltvård dominerande delFortfarande projektet i Samverkanutgör aven
utbildningssatsning. projekt skall underförbundets infonnations- och Detta

övergå för samordning mellan1996 i fortlöpande verksamhethösten en
viltvårdsintresset och andra former markanvändning.av

ställning i riksförbundetsDjurskyddsfrågorna har alltid haft framskjutenen
ökat kunnande bland jägarnaverksamhetsprogram. Trots jägarexamen och

otillfredsställandeskadeskjutningar i samband med jaktfrekvensenär av
avseenden informationfinns förbättra i dessahög. Det mycket att genom

kraftigt förstärka sina insatser inomutbildning. Förbundet kommeroch att
område. område kommer prioriteras iviktiga Ettdetta attannat som

kontrautbildningsprogram allemansrätteninformations- ochförbundets är
faunavården.

till allmänheten kan mycketlättfattlig informationsaklig ochGenom
för faunan och känsligafråga hänsynstagande och skyddiförbättras om

informationsinsatsenförbereder utökningnaturmiljöer. Riksförbundet aven
avseenden.i dessa

förbundetstredjedelriksförbundi nuläget disponerar JägarnasRedan aven
informationsverksamhet.årsomsättning Detta ärtotala tungen men

fullgöra sina uppdragskall kunnabelastning för förbundetnödvändig att
framstårfaunavården och jakten. Detåtaganden för den svenskaoch som

information miljö, fauna-sakligofrånkomligt det ökande behovetatt omav
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vård jakt medföroch ytterligare prioriteringar fråndenna verksamhetsdelav
riksförbundets sida. Förbundets måstesamlade resursbehov fortsättningsvis

utifrånbedömas dessa förutsättningar.

turbulens och till förekommitDen i del jaktpressen och övrigsom av en av
massmedia bl.a. EU-frågor, vapenlagsfrågorjakttider, och den s.k.om

fjälljakten, svårigheter nå"fria" exempel med saklig ochär att ut en
objektiv infonnation jaktfrågor. överflyglasAllt för ofta dessutom faktaom

saklighet ioch medierna kortsiktiga jaktpolitiska eller andraav ego-
bådeintressen. Sammantaget kan det konstateras allmänheten, och tillatt

faunavårdviss del jägarna, bibringas infonnationsflöde jakt ochett om som
ofta missvisande och inte sällan direkt felaktig. Enligt Jägarnasär

förhållanderiksförbunds mening kan detta förbättrasavsevärt genom
informationsinsatsersamordnade där flertalet berörda intresseorganisa-av

och pansintressentioner samverkar.

Naturskyddsföreningen

måsteNaturskyddsföreningen bedömer föreningen kontinuerligt ägnaatt en
faunafrågor naturvårdensdel arbete bevaka jakt- och och hävdahel att

frågorståndpunkter. antal föreningensDessa ett stort avengagerar
ofta föremål förslag föreningens riksstämmor.medlemmar och för tillär

år föreningenMed anledning riksstämmobeslut i 1995 kommer att ut-av
särskild policy i jaktfrågor. angeläget för föreningenarbeta Det är atten

fortsättningsvis jakttidsberedningen,medverka i arbetet iäven som
frånflyttas Jägareförbundet tillföreningen dock ska ombildas ochanser

Naturvårdsverket.

jordägareförbundSveriges

år anordnar ibland speciellaFörbundet 6 informationsbrev ochutger st. per
temadagar för medlemmarna.

organisationen in-det gäller informationsproblem utanför denNär äregna
samråd på nivå Jägareförbundetformation och lokal inom Svenska

tillräckligt representerade.tillfyllest. Icke jagande markägare är

Sveriges Ornitologiska Förening SOF

fågelskyddsarbete bedriver föreningen aktivt upplys-del SOF:sSom en av
jaktens ekologiska effekter och behovetningsarbete det gällernär av

faunahänsyn vid jakt.
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bristen ekonomiska och personellaproblemetabsolutDet ärstörsta
fågelskydds-finns behov inrätta tjänstDet attett stort av en somresurser.

finnskansli i Stockholm, saknas DetSOF:sintendent ännu.men pengar
informatör. Detekonomiska medel för anställahellerinte mestaatt en

nåpå medför problem medmåste ideell basis vilketskearbetet att utstora
fåglar faunavårdochmed den kunskapallmänhetentill stora somom

föreningen besitter.

tydligt dettidskrift Jakt" illustrerarjägareförbundets "SvenskSvenska
Jaktfrågorna får inte denjägareförbundets dubbla roller.iolämpliga

för vissatidningenbehövs,allsidiga belysning att propagerarsom genom
och debattartiklar.kritiska insändareuppfattning ochjägares utestänger

förockså ekonomiska sinhar helt andrajägareförbundetSvenska resurser
infonnationsverksamhet.

överväganden och förslag9.6.6

utredningensbesvaratmyndigheter och organisationerMånga de somav
tilloch den riktasopartisk informationbehovethar pekatenkät attav

efterfrågar ordentliga centrala in-Några länsstyrelserjägare.andra baraän
regionala insatser.behovetskulle bl.a. minskaforrnationsinsatser. Detta av

informationskällan jägarorganisation-tordetill jägarnaviktigasteDen vara
jägareför-har Svenskaspridningentidskrifter. Denderasvia störstaerna

informationenofficielladel denSvensk jakt. Entidningbundets stor av
Från flerajaktpressen.jaktfrågor alltså med hjälpskerfrämströrande av

informationen i jaktpressenpåpekatsorganisationer harochmyndigheter att
objektiv redo-alltidsensationsvinklad och inteblir utgörlägeni vissa en

be-allsidiga belysningdärvid inte denFrågornafakta.görelse somgesav
informations- ochbetydandeenligt utredningen,finns,hövs. Det ett upp-

dominerandetidskrifterjägaranknutnalysningsproblem i det äratt
inforrnationsområdet.

intresse godmellan jägarensmotsättningarsällan finnasintekanDet av
skogsmarkenintresseoch markägarensjaktbart vilttillgång att gerav

viltvården,praktiskasärskilt deninfonnation,avkastning. Förgod att om
når flertalettillinformationendet viktigtfå avsedd effektskall är utatt

ifrån ochLångt alla skogs-trovärdig.informationenintresserade och äratt
exempelvisinformation tillUtredningenärjägare.jordbrukare att enmenar

inte alltidtill viltetmed hänsynmarken bör brukashurskogsbrukare om
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upplevs trovärdig frånden kommer jägarorganisation. Informa-som om en
tionen den praktiska viltvården måste spridas bredare och riktas ävenom
till andra jägare.än

Den dubbla roll jägarorganisationerna har informations- och upplys-
ningsområdet sådan karaktär konflikt uppståkan mellanår organisa-attav
tionens intressen och det allmännas intresse. Här framkommer svårig-
heterna med tillvarata såväl medlemmarnas intressen det allmännasatt som
intresse opartisk saklig infonnation. Man kan dessutom jägarorga-attav se
nisationers intressen, naturliga skäl, tenderar rikta sig främstatt motav

sådanajaktbart vilt eller vill möjlighet jaga. Utred-arter attsom man
ningen behov starkare opartisk aktör det gäller infor-närettser av en
mations- och upplysningsarbetet vad gäller främst den praktiska viltvården.

Som Skogsstyrelsen funnit i sitt remissvar till utredningen det,är utöver
information såsomden olika intressen jägare, markägare och bevar-som

fönnedlar,andeintressen viktigt med sammanvägd opartisk helhetssynen
till viltstammarnas roll i hela ekosystemet och samhället. Utred-som ser

ningen delar uppfattningen detta sker bäst olika myndighetsinsat-att genom
informationsområdet.ser

såledesUtredningen finnsdet behov opartiskatt ett stortanser av
fråninformation myndigheternas sida till framför jägareallt och markägare.

Förutsättningarna för kunna sådan opartisk information ökarcentraltatt ge
och med Naturvårdsverket föreslåsi bli registeransvarig för jaktkorts-att

Naturvårdsverketregistret. bör frågordärmed kunna utöka sin information i
jakt viltvårdoch till landets jägare utnyttja detta register.attom genom

Utredningen föreslår jaktvårdsfondenmedel skall kunna användas iatt ur
informationssyfte frågor viltvård.i jakt sådanoch En informationsinsatsom

till fördel för såväl det allmänna jägama. Regeringen därförbörär som
jaktvårdsfondenställa medel Naturvårdsverketstill förfogande förur

informationsinsatser. Utredningen fåkostnaderna inte skallattanser
överstiga miljoner år.2 kr per

det gäller informationen från NaturvårdsverketNär vill utredningen ge
några påexempel inforrnationens innehåll. Utredningen exempelvis,anser
i samband med jaktkort sänds till jägarna, informationsbladatt ut att om
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Ävenrådande jakttider skall medfölja jaktkortet. viktig infor-m.m. annan
sändas i samband med dåmation kan jaktkortet. Utredningen tänkerut

främst aktuella ändringar i lagstiftningen kan tänkas beröra jägarna.som
såväl så-för det för enskildevärde allmänna den jägarenDet är av som om

information distribueras. Informationen bör rikta sig förklaradan att
fårändringar vidtagits, vad de innebär, vilka följder de för jägarenvarför

CIC.

gå informationtänkbart det kan finnas behov medDet är även att att utav
tillfällen jaktkortet sänds kan finnas tillfällenvid andra Detän när ut. t.ex.

infonnationfinns anledning sprida saklig och korrekt idetnär att en
aktuell debatt.

frågor praktisk vilt-gäller information riktad till markägare iNär det om
förutsättningarskogsvårdsorganisationen harvård det störstär attsom ge

information i dessainformation. Utredningenopartisk saklig attmenaren
Skogsvårdsorga-från sida.frågor givits tillräcklig tyngd det allmännasinte

finnsha utfört arbete. Detnisationen med nuvarande ett gottresursersynes
skogsvårdsorgani-infonnationskanaleranledning till dedock all att ta vara

erbjuda bättre i dag.sationen har sätt änettatt

viltvårdsarbeteskogsvårdsstyrelsernas ochjakt-mycket väsentlig delEn av
årligen 000 tjänstgörings-rådgivningsverksamheten. Under 30inomsker

råd-i olikaskogsvârdsstyrelserna 100 000 skogsägaredagar möter ca
Skogsvårdsorganisationen genomförthar nyligengivningssituationer. en

skogsvårdsstyrelserna i förstaomorganisationomfattande attgenomav
från 22myndigheter och regionkontorantalet regionalahand minska

syfte i första handOrganisationsförändringen hadetillstycken l attsom
Skogsvårdsorganisation-skogsvårdsstyrelsernas lokala förankring.bibehålla

håller ochoch godlokalkontor i kommunernaidag 96 närahar ute enen
för vilt-har detmarkägarna, denkontakt med ansvaretytterstagrupp som

når varje skogs-tidningen Skogseko,förvaltning. Genomstammarnas som
skogsvårdsorganisationen därtill5 ha skog, hari landet med änägare mer

spridakostnadseffektivtsnabbt ochutomordentliga möjligheter att
målgruppen mark-anpassad information tilleller regionaltövergripande

år.gångerfyraägarna per
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viltvårdsfrågor skogsvårdsorganisationenKompetensen i jakt- och inom
Ämnetmåste ingårhög. i den högre skogliga utbildningen ochsägas vara

skogsvårdsstyrelservid flera finns tjänstemän därutöver genomgåttsom
2-årigaSvenska jägareförbundets viltmästarutbildning. i varjeI stort sett

finns tjänstemän genomgått naturvårds-distrikt dessutom kurser isom
Därtill fritidssysselsättning förbiologi. kommer jakt viktigutgöratt en

många organisationens tjänstemän.av

jaktpolitikenden information de olika intressentema inomUtöver som
naturvårdare frånjägare, markägare, m.fl. förmedlar det samhällets sidaär

påsammanvägd opartisk helhetssyn viltstammarnas rollviktigt medsett en
Skogsvårdsorganisationens arbetandeoch i samhället. lokalti ekosystemen

regelbundenfältorganisation och goda kontakter med markägarna,med nära
förlagsproduktion möjliggör snabb och kost-tidningsutgivning och som

uppfyllainformationsspridning skulle mycket väl de kravnadseffektiv som
ställer.samhället

utgåjaktvårdsfondenuppfattningen medel börUtredningen denär att urav
information främst praktiskskogsvårdsorganisationen centralt förtill om

jaktvårds-därför medelviltvård Regeringen bör ställatill markägarna. ur
sådana informationsinsatser.Skogsstyrelsens förfogande förfonden till
få miljoner kr.för verksamhet skall inte överstiga 2Kostnaderna denna

skogsvårdsorganisationens verksamhetutredningenVidare attanser
få jaktvårdsfonden verksam-medel för olikaregionalt och lokalt skall ur

viltvård.praktiskupplysning och informationmed anknytning tillheter om
Skogsvårdsstyrelsensådan iexempel verksamhet denEtt bra är som

ÄlgÄlvsborg Skogsvårds-bedrivit kallas i skog underoch se ovansom
projekt där in-avsnitt i utsträckningstyrelserna, 9.4.1. Detta är stor ett

metodiken för projektet. Dennaupplysning och utbildningformation, är
andrafått många såväl jägare och markägarehar lovordverksamhet somav

jaktvårdsfonden tilldärför ställa medelmyndigheter. Regeringen bör ur
ändamål. enligtför sådana Det skallskogsvårdsstyrelsernas förfogande ut-

årligenlokalt kunna disponeramöjligt regionalt ochredningen attvara
sådana ändamål.miljoner kr försammanlagt högst 5
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åtgärder förutsättningarUtredningens förslag till har goda den önsk-att ge
efterfrågatsopartiska information till jägare och markägare frånvärda som

många håll. informationenVidare kommer till markägarna utökas ochatt
fråga från skogsvårdsorganisation-här insatserförbättras. Främst detär om

viltvård.frågor praktisksida i omens

årNaturvårdsverket Skogsstyrelsen skall redovisa denoch vartannat
och vilken effekt den haft.informationsverksamhet bedrivitssom

erhålla bidrag för sin verk-Jägarorganisationema skall, nämnts ovan,som
informations- ochjägarorganisationernaviktiga insatssamhet. Den gör

upplysningsområdet på jägarorganisationernafrämjas detta Närsätt.
områdeutförtredovisa det arbete de dettabidrag skall deansöker om

året.under

arbetsuppgifterLänsviltnämndernas9.7

länsvilt-framgår till varje länsstyrelse knutenjaktlagen39 § ärAv att en
frågorrådgivande ilänsstyrelsensuppgiftnämnd med att organ omvara

föreskrifterviltvården. i länsviltnämnden enligtLedamöterna utses som
meddelas regeringen.av

följande för länsviltnämnderna. Enjaktförordningen gällerEnligt 46 §
Västerbottens ochbestår i Jämtlands,nio ledamöterlänsviltnämnd utomav

ingår Länsstyrelsernanämnden.tio ledamöter ilän därNorrbottens utser
skogsvårds-förslagår. efterledamotför högst Enledamöterna utsestre av

förorganisationertvå efter förslag jägarnasledamöterstyrelsen och av
län skall ledamotoch NorrbottensJämtlands, VästerbottensIlänet. en

två frilufts-övriga skalli länet. deAvrenägarna representerarepresentera
frågor trafiksäker-särskild kunskap inaturvårdsintresset och haoch omen

jord-företrädaåterstående ledamöterna skallvilt. ägarnahet och De tre av
länsstyrelsenledamöternaskogsmark. Blandbruksmark och utser en

handläggningVidvice ordförande.Nämnden inom sigordförande. utser
lämpligfår nämnden anlitasärskild sakkunskapkräver person somsom

länsviltnämnden.förarbetsordningNaturvårdsverket fastställersakkunnig.
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101 § Statens naturvårdsverksI författningssamling SNFS 1994:3, NV:58
finns arbetsordning för länsviltnämnd. För nämndens arbete gäller följande

arbetsordning.

skall hålla år.Nämnden minst sammanträdeett per-
Vid sammanträdet främst frågorskall övergripande och principiellav-

behandlas.natur
Frågor fårkräver snabb handläggning delegeras till arbetsut-ettsom-
skott eller till nämndens ordförande.

frågorBehandling enklare kan företrädesvis ske vid telefonsam-av-
manträden.

frånAlla förslag, det kommer, avsedda tjänaäroavsett attvem som-
skriftligaunderlag för ställningstaganden i nämnden skall ochsom vara

nämndens ledamöter tillhanda vecka före nämndenssenast en samman-
träde.

föreKallelse till nämndens sammanträden skall ske 14 dagarsenast-
sammanträdet.

samrådenårligen följa lokala genomförs ochNämnden skall hur deupp-
från samråden skall grundvilka resultat de leder till. Resultaten utgöra

målsättningen förför nämndens förslag till länsstyrelsen bland annatom
ocksåfall hjortstammarna.skötseln älgstammen och i förekommandeav

Länsviltnämnden9.7.1

iutredningen hur Länsviltnämnden Västernorr-exempel redovisarSom ett
jaktfrågor viltvårds-ochbeskrivit dess för och arbete medlands län ansvar

frågor.

länsstyrelse knutenförsta jaktlagen till varjeEnligt 39 § stycket är en
rådgivande frågoriuppgift länsstyrelsenslänsviltnämnd med att organvara

viltvården. 1987:905 finns bestämmelser46 § jaktförordningenI omom
anlitande sakkunnig ochsammansättning och utseende,nämndens av

arbetsordning för nämnden.

inledandeför jakt efter älg i dettill jaktförordningen, Tiderbilaga 2I
älgskötselområden,efter inomLicensjakt efter älg och jaktavsnittet:

fattassärskilda jakttiden skallbeslut denföreskrivs länsstyrelsensatt om
länsviltnämnden.efter hörande av
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naturvårdsverks jaktkungörelse SNFS 1944:3, ändrad 1955:6I Statens
angåendefinns följande bestämmelser länsviltnämnden:

samråd fattarskall ske med nämnden innan länsstyrelseni 13 § atta-
älgavgift för fälld älg.beslut om vuxen

fattarf samråd skall ske nämnden innan länsstyrelseni 13 § medatt-
älgvårdsfonden länsstyrelsens administrationbeslut bidrag till avom ur

älgjakten.
sammanhangintresse i dettai arbetsordning för nämnden. Av101 § om-

sammanträdena skallpunkt vidfrämst punkterna 2 och I 2är sägs att
behandlas. punktfrågor principiell Ifrämst övergripande och naturav

de lokalaårligen följa hurstadgas följande: Nämnden skall7 upp
frånsamråden leder till. Resultatengenomförs och vilka resultat de

länsstyrelsensamråden nämndens förslag tillskall grund förutgöra om
före-och imålsättningen för skötseln älgstammenbland annat av

ocksåkommande fall hjortstammarna.

projektettillLänsstyrelsen har uppdragit länsviltnämnden attatt se
länsstyrelsen"Viltvård har intei samverkan" genomförs. Därutöver

arbetsuppgifter ochnågot nämndensmeddelat särskilt beslut regler omom
ansvarsområde.

ledamöter. Dessbestående fyrahar arbetsutskottNämnden inrättat ett av
ordinariefrågoruppgifter i första hand beredaär tasatt uppsom

behandlasinte kantidsskälsammanträden och ärendenavgöraatt som av
rovdjursgrupp.finnsvid eller mindre vikt. länetdessa Iär ensom av

nämndensNämnden har beslutat skall betraktasatt ensomgruppen
ochverksamhetinformationarbetsgrupp. I nämnden gruppensges om

utskottoch dessfrågor. nämndendryftas kanslifunktion fördessa Som
förmiljövårdsenhetenfungerar rättsenhetens juridiska sektion medan svarar

tjänstgörnämndenikanslifunktionen för rovdjursgruppen. sekreterareSom
nämndensföreståndaren byrådirektör. Vidför älgjaktsregistret, sam-en

beroendeemellanåtnärvarande ochmanträden därutöver minst juristär en
ochveterinärfrån andra enheterärendenas personalävenart som --

från länetsmiljövårdsenheterna. Oftast också minst tjänstemandeltar en
år.sammanträdenjaktvårdsförbund avhåller ordinarieNämnden 3 4 per-

medsambandhållitsgång sammanträde iNågon har det hänt att ett
Arbetsut-samrådsgrupp.eller med lokalbesiktning betesskador möteav

telefonsam-håller något antal sammanträden, oftastskottet störreett som
beskrivenekonomiska har hittills medgettmanträden. De ovanresurserna

ellerutbildningdeltagande i begränsad utsträckning iverksamhet liksom
länsviltnämnden.konferenser riktade mot

Länsviltnämndens arbete
Löpande verksamhet

frågor:bl.a. följandebehandlar vid sina sammanträdenNämnden
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årligt förslag långsiktigt älgvårdspro-upprättande till revideringav av-
gram

förslag frånavgivande yttrande till länsstyrelsen de lokalaöverav-
sarnrådsgmppema föreskriftertilldelning, tider, och rekommendatio-om

älgjaktenförner
sarnrådsgruppemasde lokala verksamhetuppföljning av-

beträffande älgstammen, betningsskadorredovisning inventeringarav-
betesförhållandena för älg viltolyckor i trafikenoch samtav

till länsstyrelsen ansökningar registre-avgivande yttrande över omav-
älgskötselområden, inklusive skötselplanringar av

ansökningar bidragyttrande till länsstyrelsenavgivande över om urav-
älgvårdsfonden

älgavgiftavgivande yttrande till länsstyrelsen överav-
älgvårdsfondenförtill länsstyrelsen budgetavgivande yttrande överav-

verksamhet och dryftandeinformation rovdjursgruppens rov-avom-
djursfrågor

efter björn,förslag jaktavgivande yttrande till länsstyrelsen över omav-
och lovarg

viltfrågor planeringi fysisk-
utredningarlänsstyrelsen, i vissa fall,avgivande underremiss till överav-

och enkäter
remissyttrandenegna-

tillståndansökningartill länsstyrelsenavgivande yttrande över omav-
skyddsjakt oftast i AUtill s.k.

Särskilda projekt
för projektetlänsviltnämnden självtidigare harSom nämnts attansvaret

"Viltvård samverkan" genomförs.i

inställning till läns-organisationersMyndigheters och9.7.2

arbetsuppgifterviltnämndemas

länsviltnämndensföreslagitnågon myndigheterna harde centralaInte attav
någonutförasdess arbeteskall ändras ellerställning annan.av

det före-det tveksamtendastlänsstyrelserna detAv är omen som anser
Övriga olika grad positivtsådan inågot nämnd.behov ärligger av en

råderdetlänsstyrelse dockEntill länsviltnämndema.inställda attanser
föreslåroch länsviltnärnn-ochjägarintressenamellan markägar-obalans att

länsjaktvårdsföreningen.frånsakkunnigmed minstförstärksderna en
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Skogsvårdsstyrelserna övervägande positiva till länsviltnämndens arbets-är
ställning skulleuppgifter. Ett styrelser dock deras kunnaattpar anser

Någonnämnden till beslutande skogs-stärkas göra ettattgenom organ.
vårdsstyrelse har länsviltnämndens sammanträden inte bör ledasansett att

från intresseorganisation.representantav

arbetsuppgifternågon intresseorganisation vill länsviltnämndensInte att
förening dock den ideellaSveriges omitologiskaskall ändras. attanser

naturvärden för representation.har svag

överväganden och förslag9.7.3

främstgranskat länsviltnämndernas arbeteUtredningen har attgenom
uppfattningorganisationer har förmyndigheter ochanalysera vad om

ställning.fåtal stärka nämndensEndast har velatnämndens arbete. ett
låtavelat deras arbets-någon myndighet eller organisation harKnappast

någon talar detta med styrkautföras Enligt utredningenuppgifter annan.av
skall företas.nuvarande ordning intenågra förändringarför störreatt av

före-sådan olika intressensammansättningLänsviltnämndens ärär att
inommotsättningar uppkommernaturligt leda tillträdda. Detta kan helt att

brastår varandra det inteintressennämnden. I lägen där är att ettmot
så, enligt gällandevidareordförandeskapet. Detsärintresse har är nu

kräverfår ärendenordföranden handläggaarbetsordning, att somensam
skulleinom nämndenUtredningen arbetetsnabb handläggning. attmenar

företräder all-ordförandeskapet innehadesvinna att person somav
mänintresset.

organisationsrepresentationen ilämpligtutredningen detEnligt omvore
Utredningenföreträdare.kompletterades med politisklänsviltnämnderna en

ledamot, dess-föreslår länsstyrelserna ytterligaredärför utseratt somen
frånförslag landstinget.ordförande, efterskallutom vara
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9.8 Riksviltnärnnd

Förslaget till inrättande frånriksviltnämnd kommer Jägarnas riks-av en
förbund. förslagDetta har remissbehandlats. Utredningen redovisar nedan
detta förslag i korthet vad remissinstanserna har haft för uppfattningsamt

förslaget.om

från9.8.1 Förslaget riksförbund OrganisationJägarnas av-
faunavård och jakt

innehållerFörslaget nedan beskrivning nuvarande ordning dären av
Jägarnas riksförbunds förslag till nämnd, kallad riksviltnämnd, in"sattsny

den gällande organisationen. kursiverats för-Den utgörtextnu som
ändringar nuvarande ordning.av

Beslutande organ:
Regeringen
Naturvårdsverket Jordbruksverket/Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Rådgivande och beredande organ:
Riksviltnämnd
Länsviltnämnd

samrådLokalt
rådgivande/beredandesammansättning av orggrg

Riksviltnämnd: 11 ledamöter
Naturvårdsverket SN V
Jordbruksverket JBV
Skogsstyrelsen SKS
Svenska jägareförbundet SJF

Riksförbund IRF-LIJägarnas
Lantbrukarnas Riksförbund LRF

RiksförbundSkogsägares SSRSveriges
Skogsindustriförbund SSIFSveriges

Svenska Naturskyddsföreningen SNF
Djurskyddsföreningars Riksförbund SDRFSveriges
Ornitologiska Förening SOFSveriges

och ledamöter, övriga län 9 ledamöterLänsviltnämnd: Z, AC BD län 10
år treårigför mandattid. EnLänsstyrelsen ledamöterna högstutser tre

tvåskogsvårdsstyrelsen efterefter förslag och ledamöterledamot utses av
Jämtlands,organisationer för länet. länsviltnämnden iförslag jägarnas Iav

Norrbottens län skall ledamotVästerbottens och renägarnasrepresenteraen
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i och efter förslaglänet Svenska riksförbund. Av deutses av samernas
tvåövriga ledamöterna skall frilufts- naturvårdsintresset.ochrepresentera

frågorEn ledamot skall ha särskild kunskap i trafiksäkerhet och vilt.om
återståendeDe ledamöterna skall företräda jordbruksmark ochägarnatre av

skogsmark. Bland ledamöterna länsstyrelsen ordförande. Nämndenutser en
inom sig vice ordförande. varje finnsFör ledamot personligutser en

suppleant i ordning ledamoten.utsessom samma som

sarnrådsgrupp:Lokal partssammansatt 4-8 parter
obligatoriska
Lantbrukamas Riksförbunds lokalavdelning
Skogsägarna lokalorganisation.
Svenska jägareförbundets krets

Riksförbunds lokalavdelningJägarnas
Vid behov
Storskogsbmket
Trafrkintresset
Natur/djurskyddsintresset
Rennäringen

Status och verksamhet.
Utformar lagstiftning och övergripande tillämpningsregler.Regeringen -

Naturvårdsverket Jordbruksverket Skogsstyrelsen:- -
råd.Utfärdat föreskrifter allmännaoch

verksamhetsområde.Utövar tillsyn inom respektive
för besvärsprövning.förekommande fall instansI

Länsstyrelsen:
föreskrifter för länet.Utfärdar regionala

naturvård, faunavård och jakt.tillsynUtövar
licensområden.avskjutning älg och hjort inomBeslutat jakttid och avom

olika särintressen jordbruk,myndighetsutövningen beaktaVid som
faunavårdentrafiksäkerhet, jakten, och övrigskogsbruk, rennäring,

natur/miljövård.

rådgivande.Riksviltnämnden: Beredande och
faunavård och jakt.sammanställa faktauppgifterInsamla och om

berörda tillsynsmyndighetenför ochremissorgan regeringenUtgöra
och faktamaterial.Utvärdera och bereda inkomna uppgifter

författnings-till och tillsynsmyndigheterförslag regeringenLämna om
ändringar och tillämpningsregler.

råd faktauppgifter till myndigheter ochoch intresseorganisationer.Lämna

rådgivande.Beredande ochLänsviltnämnden:
viltvårdrådgivning ochmed faktauppgifter ochBiträda länsstyrelsen om

jakt
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Beakta och balansera förhållandet trafiken,mellan de areal näringarna,
faunavården, jakten och det rörliga friluftslivet.

förslagLämna till länsstyrelsen bl.a. jakttider och avskjutning älgom av
licensornråden.och kronhjort inom

samrådsgnipp:Lokal
områdetInsamla uppgifter viltförekomst och viltskador inom det lokalaom

utgöres älgvårdsdistriktet oftanormalt det lokalasom av samma som
kommunen.

viltvårdsintresset areella näringarna.Beakta och balansera jakt- och demot
förslag till länsstyrelsen länsviltnämnden lämpligLämna och om av-

i första kronhjort.skjutning hand älg ochav

faunavård jakt:Nuvarande organisation ochav
angivna myndigheterna och beslutsorganen har redan sinaDe ovan

förhållande lokalafunktioner. Samma gäller länsviltnämndema. De sam-
rådsgrupperna svårigheter mångauppbyggnad, varvid betydande iunderär
fall uppkommit ifråga sammansättningen och funktionen. De allmännaom

riksdag lämnat de lokalariktlinjer och anvisningar regering och omsom
samrådsgruppema behöva förstärkas.kan komma att-

tillskapande "riksviltrzämnd".förslagetDet omnya av en

berednings/rådsorgan faunavårdförcentraltMed tiden har behovet ettav
sådant för beredningjakt sig allt starkare. I avsaknadoch växt ettav organ

överskådlighetfortlöpande brister i ochoch samordning uppkommer
för ochSamtidigt ökar riskernafaktaunderlag för helhetsbedömningar. nya
förhållandedjupgående motsättningar mellan olika intressegrupper. Detta

vållat och Mellaneuropa.och tilltagande problem i Syd-har redan stora
såväl Europaunionens bondeorganisationerSituationen där har föranlett

motsvarighet F.A.C.E.COPA jägarorganisationernas överväga attattsom
naturvårdsråd för hela de nordiskatillskapa jakt- och Europa. Inomett

diskussionersamarbetsorgan Nordisk Jegersamvirke har likartadeländernas
sådangenomfört omorganisationföns. Nationellt har Danmark redan aven
frånfaunavården. uppgifter DanmarkSamstämmigajakten och attanger

betydande förbättringarfungerar mycket bra och parts-attsystemet av
berörda redan kan konstateras.relationer och samverkan mellan alla

år fungerande länsvilt-tillbaka funnitsFör svensk del har sedan 20snart
pågår tillskapandeEfter riksdagsbeslutet 1992nämnder. det senaste av

nivå.samrådsamråd. finns således lokal och regionallokala Det
rådsorgan förpågår någon form liknande deSamtidigt arbete inrättaatt av

dockPå svenskt riksplan saknasnordiska länderna och hela Europa. ett
måstesamråd bristför samverkan.och Detta är snaraststor somenorgan

avhjälpas.
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faunavårdochfrågor jaktaktuellariksviltnämnden skall allaInom om
sakfrågor blirAllaeventuella beslut.sammanställas förberedas och noga

Såväl myndigheteri nämnden.överarbetadeprövade och vid behov som
Ledamö-nämnden.företrädda iblirintresseorganisationerberörda centrala

yttrande vidsärskiltreservation ellerlämnanämnden hari rätt attterna
möjlighetobeskurensamtligaDärmed haravvikande mening. attparter

i detmyndighet,beslutande ävenförslag prövadesynpunkter ochsina av
frågan.ställning inämnden tagitfall annanen

för läns-gällerprinciperföljanämnden börTillsättande somsammaav
eftersuppleanterochsåledes ledamöterRegeringen börviltnämnd. utse

sekretariat medbehöverfrån respektive Nämndenförslag ettpart. en
tilldirektbör knytasoch sekretariatNämndenssamordnare.ansvarig säte

förslagsvistillsynsmyndigheterna,ingåendei nämndennågon de treav
lämpligenkanverksamhetKostnaderna för nämndensnaturvårdsverket.

kostnadsfördel-sådanjaktvårdsfonden och Enmellanfördelas lika staten.
ochsamhälletbådebeaktande dennaturlig medsigning nyttastorater av

riksviltnämnd.fungerandeha välkommerberörda partsintressen att av en
riks-centralmedtillskapassamordningsvinsterdeGenom stora ensom

remissförfarandeutredningar,kostnad förnuvarandeviltnämnd, kommer
något förloraharkunna minskas. Ingenadministrationoch attatt

ochfåberördatorde allariksviltnämnd. Tvärtomtillskapanden nyttaav en
Samtidigteffektivitet.totalkostnader ochlägre störreutbyte därav genom
tillsamförståndslösningar. Detta ärförutsättningar för breda nyttaskapas

och dessvilda faunanminst för deninteochför alla samten var,
fortbestånd."

Remissinstansema9.8.2

Naturvårdsverket

påbyggerLandsbygdens Jägarefrån RiksförbundJägarnasFörslaget en-
föreslåsRiksviltnämndensamrådsförfarande.formaliseringlångt gången av

Supplean-organisationer.från myndigheter ochelvabestå representanterav
tilltänkt knytasskallsekretariatoch upprättas, ärskall attettutses somter

genomförsförslagetNaturvårdsverket. Omförslagsvismyndighet,någon
några instanserytterligareförföreträdareinteborde överväga omman
Uppsala Data-iLantbruksuniversitetetnämnden,tillskulle knytas t.ex.

VärldsnaturfondenochNaturhistoriska riksmuseethotade arter,banken för
omfattandetillemellertid ledadeltagande skullesådantEttWWF. ston

admini-förKostnadernaöverläggningar.tidsödandeochförberedelser att
tveksamtockså betydande. Detsannolikt ärblirsådan nämnd omstrera en

faunavårdssynpunktfrånsamrådet tilllederformaliseringen nyttaenav
dessaarbetet. Avadministrativaomfattandedetproportion tillstår isom

förslaget.presenteradeNaturvårdsverket detavstyrkerskäl
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Naturvårdsverket det dock angeläget andra tänkbara alternativ tillattanser
samrådsfonner granskas. Verket vill i sammanhanget peka på det initiativ
verket, efter överväganden lämpliga arbetsformer, för mindre äntogom ett
år dåsedan, samrådsmöte med för drygt tiotalett representanter ett
myndigheter och intresseorganisationer ägde Avsikten åter-är attrum.
komma med motsvarande inbjudan till verket diskutera aktuella frågoratt

behov föreligger eller önskan därom framställs frånnär håll.annat

Naturvårdsverket förordar denna återkommandeform informellaav men
diskussioneri aktuella faunavårds-, jakt- inklusive jakttidsfrågori stället för

administrativt tungrodd nämnd. sådantFördelarna med förfarande äretten
deltagarurvalet kanäven efter de aktuella frågorna, vilketatt anpassas

reducerar sådantstorlek. Ett ocksåarbetssätt möjlighet attgruppens ger
bjuda in för regionala myndigheter eller organisationerrepresentanter t ex
med insyn i fråga.god speciellen

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen SKS har tidigare i samband med yttranden över ut-
redningen "Skada vilt" SOU 1990:60 "Naturvårdsverketsoch uppgifterav
och organisation" SOU 1991:32 fört fram tanken bildande av en
rådgivande i faunavårdsfrågor,jakt och "riksviltnämnd".grupp en
Bakgrunden till SKS:s tidigare tankar kring svårigheterdetta har varit för
myndigheten föra åsikterfram jakttidsfrågor.exempelvis i samband medatt
Eftersom viltskadoma sedan länge varit skogsvårdsproblemmycketett stort
så förhållandehar detta inte känts tillfredsställande. Efter det senaste
jaktpolitiska beslutet prop. l991/92:9 med det ökade för jägarnaansvaret
och markägama och kanske främst tack arbetet med informations- ochvare
utbildningskampanjen "Viltvård i såsamverkan" har klar förbättringen
skett. Samarbetet mellan jägarnas och markägarnas organisationer samt
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen inom för detta projekt har gettramen
mycket ökad förståelse för varandras problem åsikter.och

SKS:s förslag till "riksviltnämnd" avsåg rådgivandebildande av en grupp
vid den centrala myndighet handlägger jaktärendena. Nämnden skullesom

rådgivandeinte ha uppgift och samtidigtän utgöraattannan vara en
referensgrupp i vilken myndigheten eller andra i nämnden deltagande
organisationer eller myndigheter kan principiella frågor till dis-ta upp

faunavårdsärenden.kussion eller lämna information i Nämnden skulle inte
någrafatta formella beslut sammanträdena skulle protokollföras. SKSmen

har mycket god erfarenhet rådgivandedenna i exempelvistypav av grupp
naturvårdsfrågorskogsbrukets SNOK-gruppen och Skogsbruk-gruppen

såRennäring. Enligt SKS:s uppfattning skulle "riksviltnämnden" i första
beståhand för naturvårds-de areella näringarna, jägarna,representanterav

friluftsfrågornaoch berörda centrala myndigheter. Gruppen skullesamt
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adjungera ytterligare vid behov. deltagandekunna Derepresentanter
rådgivandeorganisationerna i de skulle delta bekostnad.grupperna egen

föreslagna strikt fonnaliserad och har sin"riksvi1tnämnden"Den ärnu
någotplacering mellan centrala tillsynsmyndigheten och departe-sätt

såväl till regeringenskall enligt förslaget remissorganDen utgöramentet.
tillsynsmyndigheten. Ledamöterna i nämnden skall ha rätt att reserverasom

framföra yttranden vid avvikande mening.sig beslut och särskildamot att

så enlighet meduppfattning riksviltnämnd inrättad iEnligt SKS har en
flera nackdelarfrämst sin placering och fomrella strukturförslaget genom

nivå tillsynsmyndig-mellaninnebär införande administrativoch av en ny
"vildtforvaltningsråd"Jämförelsen med Danmarksheten och regeringen. är

tillsynsmyndigheten.då Danmark saknar den centralainte heller relevant
skulleformella strukturden sinSKS vidare osäkerär genomom

mellan irelationer och ökad samverkaninnebära förbättrade parterna
frågor kommerfaunavårdsärenden vissa i nämndeni och med attatt senare

positiv till inrättanderiksdagsnivå. dockpå och SKSregerings- äravgöras
sådant råd sikt"faunavårdsråd" övertygadoch är att ettett omav

frågor mellan dei aktuellasamverkan ochinnebär bättre större samsynen
"riksvilt-modellen förföreslagnadäremot denberörda. SKS avstyrker

nämnd".

tillsynsmyndigheten,föreslå den centralaregeringenSKS vill istället att ger
faunavårdsråd vidochjakt-Naturvårdsverket, i uppgift inrättaf.n. att ett

organisationer-remissen föreslagnaRådet princip omfatta de iverket. bör i
förbör ha 3 ledamöterjägarnadock med tilläggetoch myndigheterna attna

förhållandetskullefå mellan Dettabättre balans parterna.att geen

ledamötermyndigheter 3
jägare 3
markägare 3
bevarandeorg. 3

för yrkesñsket ochexempelvisbör ytterligareVid behov representanter
ärendenrådet diskussiontill vidkunna adjungerasrennäringen somav

näringar.berör dessa

tillsynsmyndighetencentralageneraldirektören vid denRådet skall ledas av
året.Rådet sammanträdedärifrån. skall ha minstadministreras ettsamt om
frånefter förslaginkl. suppleanterledamöternaTillsynsmyndigheten utser

organisation ochRespektivemyndigheter.organisationer ochberörda
Rådet harför sitt deltagande.för kostnadernaför självamyndighet svarar

faunavårdsfrågoruppgift aktuellarådgivande iinformativ ochrent menen
råd kringoch allmännaföreskrifterutarbetandei samband medäven av

till jakttider.förslagutarbetandejaktvårdslagslagstiftningen vidsamt av
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ocksåskall kunna referensgrupp sambandDen i med utvärderingarutgöra
faunavårdsprojektolika kunna idéer förslagoch iävensamt taav upp

faunavårdsärenden från ingåendede ledamöterna. Skogsstyrelsen bereddär
vid behov ytterligare utveckla sitt förslag.att

Naturhistoriska riksmuseet

frågeställ-Förslaget inrättandet riksviltnämnd viktigtarom av en upp en
ning, nämligen samrådsgrupp för frågorSNVs behov rörav en som
faunavården. jaktfrågor isoleratMuseet skall deatt utan attanser ses

faunavårdsarbete.del samhällets Riksmuseet dockutgör atten av anser en
samrådsgrupp sammansättning skullemed och kompetenträtt utgöra ett

faunavårdsfrågorvälbehövligt nationellt för och ökad stabilitet iorgan ge
beslutsprocessen.

självfallet angeläget SNV:s roll styrande och beslutande iDet är att som
faunavårdsfrågor tydliggörs i detta sammanhang, för policydiskussio-men

samrådsgruppoch förslagsproduktion kan spela viktig roll. Förner en en
samrådsorganskall kunna fylla sin funktion kompetentatt ettgruppen som

förutsättningardet viktigt sammansättning har varieraär att attgruppens
frågeställningarberoende vilka berörs. Enligt Riksmuseets upp-som

fattning således bestå mindre fasta medlemmarskall antaettgruppen av
faunavården.skall företrädare för den övergripande nationellasom ses som

förslaget riksviltnämnd finns organisationer nämnda kan tänkasI somom
samrådsgrupp. föreslåingå fasta i villmedlemmar Museet gärnasom en

några organisationer och myndigheter allsidigytterligare som genom en
ingå,faunavårdsinriktning nämligen och Riks-nationell kan tänkas WWF

frågeställ-föreslås efter aktuellaAndra medlemmar adjungerade demuseet.
samrådsgruppen. skall haningarna skall behandlas SNV samman-som av

kallande funktion.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

rådgivande nivåinrättandet nämnd central vid sidan Statensavav en
byråkratin.Naturvårdsverk befaras avsevärd ökningkan innebära aven

Naturvårdsverket såväl kapacitet remissbehandlahar kompetens attsom
frågeställningar organisationer.principiella till berörda myndigheter och Att

låta efter dis-riksviltnämndens ledamöters ställningstagandenenbart -
måsteNaturvårdsverkets beslutkussioner inom nämnden grund förutgöra-

Övriga lämna remissvarfelaktigt. myndigheters möjligheterdirekt attvara
frågeställningar skulle starkt begränsas.i enskilda

erinra det i olikasammanhang finns det anledningdettaI attatt om
viltvårdsfrågor har understrukits viktenjakt- ochutredningar avavsersom
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självklarhet detinflytande. Länsstyrelsen detökat lokalt attser som en
till bl.a. de skillnader iregionala ökar med hänsynlokala och ansvaret

centraliserasammansättning finns i landet. ytterligareAttfaunans som
mångaden lokala representation ifrågorna till riksviltnämnd utan somen

olyckligt. Länsstyrelsennödvändig enligt Länsstyrelsens meningfall är vore
inrättandet riksviltnämnd.därföravstyrker av en

i Västmanlands länLänsstyrelsen

olikaavvägningen mellannivå regeringen skallPå detcentral göraär som
någon får den funktionen.riksviltnämnd i form inteintressen och ersättaen

orsaka mindreskulle däremot kunnaeller motsvaranderiksviltnämndEn ett
område, då mellanledden skullejaktenseffektivt arbete utgöra ett

statliga myndigheten. Enden sammanvägandeolika intressen ochmellan
risk för olikaockså innebära väsentligsådan skulle kunnanämnd atten

kan inteallsidigt och korrekt Resonemangetfrågor inte belyses sätt.ett
då de hanterarde regionala länsviltnämnderna,applicerasvidareutan
riksviltnämnd.skulle bli fallet medkaraktär vadfrågor än ensomannanav

således olämpligt.riksviltnämndtillskapande ärEtt av en

Västerbottens länLänsstyrelsen i

riksvilt-med inrättatveksam tillLänsstyrelsen ställer sig attnyttan en
detriksviltnämndändå så det skall bildasblir ärnämnd. Om det att en

skalluppfattning ledamotLänsstyrelsens representeraatt samerna.en

Världsnaturfonden

centralinrättandetpositivtmycketVärldsnaturfonden WWF av enser
Naturvårdsverket. Ettknytas tillfonden börriksviltnämnd, ansersom

ioch/eller beslutforum för diskussionoch allsidigtnationellt sammansatt
dockinrätta. Detjaktfrågor mycket angeläget ärfaunavårds- och är att

framgåroch detkonkretmandat fastställsnämndensviktigt att avatt
ansvarigegenskapnämnden iöverordnadSNVnämnda dokument äratt av

myndighet.

WWFsjälvklarhetdetVärldsnaturfondentycker är attDessutom att en
WWF:sbakgrundnämndenledamotskap iingår med fast storamot av

internationellt. Mernationellt ochviltrelaterade projekt,inomsatsningar
Djurskyddsföreningarsvarför Sverigeskanske tillWWFtveksamma är

ifrågasätter inte Natur-ingå, samtidigtRiksförbund skall omsom
i nämnden."bordeRiksmuseethistoriska representeratvara
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Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet tillstyrker inrättandet riksviltnämnd, rådgivandeettav en
kopplat naturvårdsverket.till frågorNämnden skall behandlanäraorgan,

jakt viltvård.gäller och Nämnden skall allsidigt sammansatt.som vara

Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarnas riksförbund

förDen modell "riksviltnämnd" förbunden kan ställa bakomsom oss
ansluter till Skogsstyrelsens tidigare tankegångar till förslagdetänmer som

RiksförbundJägarnas Landsbygdens Jägare Detpresenterat. senare-
förslaget enligt förbundens mening för länderär avpassat t.ex.mer som
Danmark där saknar motsvarighet till Statens Naturvårdsverk, SNV.man en

Sverige skulle riksviltnämndI placerad mellan den centrala myndighetenen
få ifrågasättas såväloch departementet märklig ställning kanen som

praktiskt principiellt. Det heller inte rimligt denna nämnd blevattsom vore
Naturvårdsverket,regeringens remissorgan vid sidan andra myndigheterav

sådanorganisationer. Kostnaderna för nämnd bliroch administreraatt en
också förbunden tveksamtsannolikt betydande. Därtill det omanser

samrådet till från faunasynpunktformaliseringen leder jakt- ochnyttaav en
står till administrativa dessa skäl avstyrkeri proportion det arbetet. Avsom

förslaget. detförbunden det presenterade Emellertid förbundenanser
till samrådsforrnerangeläget andra alternativ I sammanhangetprövas.att

samrådsnämnd Skogs-vill förbunden särskilt peka den modell för som
styrelsen lanserat.

Naturskyddsföreningen

rådgivande iNaturskyddsföreningen tillstyrker inrättandet ett organav
frågor viltvård, naturvårdsverket,gäller jakt och kopplat till ävensomsom

frågoransvariga myndigheten i alla gällerfortsättningsvis ska den somvara
faunavård inklusive jakt.

rådgivandeSammanfattningsvis föreningentillstyrker inrättandet ettav
naturvårdsverket frågor viltvård.till i gäller jakt och Samman-organ som

sättningen bör allsidig. Framtida uppgifter behöver utredas närmare,vara
rådgivandeochdet ska i första hand diskuterandeorganetmen nya vara
faunavårdNaturvårdsverkets frågorhuvudansvar i alla gällersomorgan.

fråga föreningenbefästas och förstärkas. endainklusive jakt bör Den som
någon frågan förslagrådet form beslut ijust ska äratt ta omnu anser av

naturvårdsverket innanjakttider. slutliga förslaget justeras sedantill Det av
går bör hatill regeringen för beslut. De enskilda ledamöternadet reserva-

tionsrätt.
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Skogsindustrierna

Skogsindustriema avstyrker inrättande riksviltnämnd med den rollav en
föreslås riksförbundJägarnas Landsbygdens jägare. Skogsindu-som av -

striemas huvudmotiv den tilltänkta nämndens funktion redan idagär tillatt
upprätthållsdel Naturvårdsverkets flora- faunaenhet,ochstor samt attav

nämndens ledamöter skulle alltför skilda intressen förrepresentera att
fungerakunna remissorgan meningsfullt Avslutningsvissätt.ettsom

föreslås Naturvårdsverket inhämtar frågorsynpunkter iatt parternas storav
principiell i konsekvent och organiserad fonn vadännatur en mer som

varit fallet.hittills

Svenska jägareförbundet

någoni Sverige inrätta rådgivande nivåAtt slags nämnd central vid
Naturvårdsverksidan Statens skulle enbart innebära ökningtungav en av

byråkratin med högre kostnader, långtlängre beslutsvägar och utdragna
Naturvårdsverket måstehandläggningstider. eventuell riksvilt-oavsett en

nämnd, liksom idag, remissbehandla frågeställningaralla till berördastörre
låtamyndigheter och organisationer. enbart riksviltnämndens ledamö-Att

ställningstaganden, efter diskussioner inom nämnden, grund förutgöraters
fråntaNaturvårdsverkets ochbeslut berörda myndigheter och organisationer

sig frågeställ-möjligheten i väl övervägda remissvar i aktuellaatt yttra
måsteningar, felaktigt.grovtvara

byråkratisering,Riksviltnämnden kommer innebära ökad avsevärtatt en
ökade kostnader och längre ärendebehandling. kommer,Dessutom som

redovisats, inte den kompetens finns inom berörda organisationerovan som
få adekvat genomslag riksviltnämndens behandling ärendenaatt ett om av

formellskall remissbehandlin Vidare skall observeras Natur-ersätta atten
frågeställningarvårdsverket idag har alla möjligheter enskildaiatt ta

berörda myndigheterkontakt med och organisationer för ordna hearingsatt
motsvarande i den omfattning verket önskar. Fördelen med dettaeller

förfarande riksviltnämndens statiska sammansättning tillärgentemot att en
hearing, kan inbjudas organisationer, myndigheter, forskare ochetc, en-

frågeställningen.skilda särskilt berörda den aktuellaärpersoner som av
samråd.Jägareförbundet för sådanahelt medverka iär öppet att

jaktliga utredningar, förevarit årde under har under-I m.m. som senare
strukits vikten och hävdats principen ökat lokalt inflytande överettav om

viltvårdsfrågor. gåroch framförda förslaget i diametraltjakt- Det mot-nu
byråkratin,riktning, ökar minskar jägarnas och markägarnasdetsatt

för viltvårdsaktiviteter.inflytande och därmed deras intresse jakt- ochäven
medföra samrådskulle risk det lokala utvecklats ochDet även att som
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år fåttbyggts under och helt full genomslagskraftännuupp senare som-
skulle eller spolieras.urvattnas-

Jägareförbundet avstyrker anförtsbakgrund vad bestämtmot som ovanav
förslagJRF/Uzs inrättande riksviltnämnd.om av en

Ornitologiska föreningSveriges

ansluta sig till Riksjägamas synpunkt det med tiden harSOF kan att
berednings/rådsorgan för faunavårdbehov centralt ochframvuxit ett ettav

framhålls avsaknadriktigt i skrivelsen det ijakt. Det mycket att ettav
sådant för beredning och samordning uppkommer fortlöpande bristerorgan

Samtidigtöverskådlighet faktaunderlag för helhetsbedömningar. ökari och
djupgåendeför motsättningar mellan olika intressegrupper.riskerna ochnya

framhåller förhållandena Mellaneuropai Syd- ochRiksjägarna som exem-
sådanasmåviltjakten exempelvill hävda den friapel. SOF är ettatt

hemmaplan.motsättningar skapade

således det finnstjälljaktsfrågan vill hävdaexempel SOFMed att ettsom
fristående kan handläggainrätta nämndgenerellt behov att somenav

således Riksjägamasjaktfrågor princip stöder SOFi vid bemärkelse. I
Organisationen det lokala planetorganisation riksplanet.förslag om

därförSOF villriksorganisationen kommerberoende hurblir att ut.seav
återkomma ärendetfråga, berställning i dennaännu attutanta om

aktuellt.blir

något i dettaframhålla angelägna i det skervill slutligen detSOF att
jaktfrågorinuvarande problemen med beslutUppenbarligen har deärende.

Jägareförbundetfrån och 1951, däri riksdagsbeslut 1938grundsin
enligtviltvårdsarbetet i landet. Detledningen jakten ochanförtrotts ärav

detta uppdrag,Förenings mening hög tidOrnitologiskaSveriges överatt se
ijaktfrågor Remissärendet medhuvudliksom beslutsprocessen över taget.

del i dennariksviltnämnd kaninrättande störreförslag vara enav enom
översyn.

överväganden och förslag9.8.3

berednings/rådsorgan förcentraltbehovetförslagetI ettatt avanges
sådant förstarkare. avsaknadfaunavård jakt sig allt Ioch växt ett organav

fortlöpande bristerförslaget,enligtoch samordning uppkommer,beredning
Utredningenhelhetsbedömningar.överskådlighet faktaunderlag förochi

ordning.i nuvarandegäller bristerbedömning vadförslagetsdelar inte
Ut-härvidlag.har inte hellerutredningNågon närmare presenterats
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redningen redan grund härav det inte finns bärande skälatt attanser
föreslå så genomgripande förändring nuvarande ordning för-en av som

innebär.slaget

föreslagenEtt karaktär med blandning rad olika intressenavorgan av en
svårligenskulle effektivt kunna utföra de arbetsuppgiftersättett som

föreslagits. sådanFör nämnd skall kunna insamla och sammanställaatt en
faktauppgifter faunavård och jakt, remissorgan för regering ochutgöraom
tillsynsmyndigheten utvärdera och bereda inkomna uppgifter och faktama-

terial krävs omfattande administration. Arbetet torde bli tungrott,m.m. en
Naturvårdsverkettidskrävande och kostsamt. likhet bl.a. befararI med ut-

i innebära omfattanderedningen arbetet nämnden skulle kommaatt att
förberedelser överläggningaroch tidsödande det tveksamtärsamt att om

samrådet sådan från faunavårds-fonnaliseringen skulle till nyttaav vara
stårsynpunkt det i proportion till det omfattande administrativa arbetet.att

något sådanUtredningen det inte finns behovsammantaget attanser av en
nämnd riksförbund föreslagit.Jägarnassom
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10 Konsekvenserna förslagenav

10. Inledning1

årUnder har regeringen generella direktiv på områdenolika tillgettsenare
kommittéeralla och särskilda utredare. Dessa generella direktiv kan sägas

innebära krav det skall beskrivning konsekvenserna igörasatt en av
olika hänseenden framlagda förslag.av

generellt direktivEtt dir. 1994:23 innebär påkrav prövning offentligaav
åtaganden och analys bl.a. de ekonomiska konsekvenserna. Andraen av
generella direktiv gäller redovisningen konsekvenserna förav

jämställdhetspolitiken dir. 1994:124,-
regionalpolitiken dir. 1992:50 och-
det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.-

det följande skilda våraI berörs i avsnitt konsekvenserna förslag i deav
delar utredningsuppdraget har innefattat.som

fler10.2 Avsnitten jakttillfällen och jakt allmänt

vatten

Ekonomiska konsekvenser m.m.

åtgärder kost-förslag till utredningen lägger fram torde generelltDe vara
såväl dag.nadsneutrala för det allmänna enskilda till vad gäller isom som

jaktmark torde i allmänhet leda till priserna förökat utbudEtt att att
jaga sjunker.

allmänt uppkommertill utvidgad jaktdet gäller förslagetNär vatten
kostnader skall be-kartmaterial. Dessaför framtagninginitialt kostnader av
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Övrigajaktvårdsfonden. avgifter frånkostnader skall täckas jäg-talas avur
aktuellt avsnitt.Beräknade kostnader har redovisats iama.

Konsekvenser for jämställdhetspolitiken

jägarkåren mansdominerad. Fler jakttillfällen bordestarktsvenskaDen är
för och därmed fler kvinnor,möjligheter jägargrupper,större attnyage

dagens aktiva jägareytterligare förutsättning dockbörja jaga. En ärär att
och välkomnar kvinnliga jägare.positiva till detta

och mindre för-genomsnittligt har lägre lönkvinnorMed tanke att
förberoende kostnadernakvinnortordemögenhet än män attvara mer av

uppmärksamhet prisetalltför fortsattblir Enjakten inte stora.
jämställdheten inomdärför ha inverkanjaktupplåtelser skulle kunna en

påverkan.sådaningen direktFöreliggande förslag har dockjakten.

regionalpolitikenforKonsekvenser

regionala utveck-marginellt påverka dentorde endastUtredningens förslag
bostadsort torde dockenskilde jägarensdenjakttillfällenFlerlingen. nära

ellerviljan kvarfrämjaallmänhet kunna atti sägas ortenstannaatt
där.etablera sig

brottsñirebyggandetochbrottslighetenforKonsekvenser

utredningenspåverkas, enligtbrottsförebyggandetBrottsligheten och men-
förslag.marginellt utredningensing, av

upplåtelse nyttjande-avgifter förAvsnittet10.3 av

till jakträtt m.m.

konsekvenserEkonomiska m.m.

upplåtelsevad gälleraktuella priserframutredningen tagitmaterialDet om
utvecklingenanalyserakunnaför i framtidenbetydelsejakt är attstoravav

värderingsmallarkombination medpriserna, iprisområdet. aktuellaDe
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torde vidare värdefulla för överväganden skäligagöraetc., attvara om
prisnivåer i olika sammanhang. övrigt inte utredningens haI torde material
några i de avseenden utredningen har här.konsekvenser beaktaatt

upplåtelseAvsnittet besittningsskydd vid10.4 av

jakträtt

åtskilliga förlängning jakt-Arrendenämndema har ärendenprövat avom
rättsupplåtelser. samband därmed har ofta villkor i avtalen Utred-I prövats.

övergångsperiodsådanainnebär ärenden inomningens förslag att en
förfrån kostnadsbesparingarförsvinner arrendenämndema. Det innebär

torde utredningens förslagsåväl enskilda. övrigt intedet allmänna Isom
beakta här.några i de avseenden utredningen harha konsekvenser att

viltvårdsområdenAvsnittet10.5

Ekonomiska konsekvenser m.m.

utredningenåtagandet hänvisardet offentligadet gäller prövningenNär av
i huvudavsnittet.överväganden utredningen gjorttill utförligade

nuvarande ordning lederförslaget till förändringar iUtredningen attmenar
Utredningensåväl enskilda.för det allmännatill minskade kostnader som

några konsekvenser.härpekar

viltvårdsområdesföreningar i fort-innebär bl.a.Utredningens förslag att
dagensomfattande beslutanderättha densättningen inte kommer att som

beslutsmöjligheter kanantaletjaktvårdsområden har. Det innebär att som
tvång enskildaöverklagande minskar. Möjligheternatillleda utöva motatt

mån tvång inteminskar därmed. I denoch medlemmarfastighetsägare
samförstånd.frågornafår i Länssty-skäl lösaallmännabehövs parternaav

få färre enklare ärendendärmed ochförvaltningsdomstol borderelse och

pröva.att
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Utredningens förslag leder till samtliga i befintliga jaktvårdsom-dagatt
råden viltvårdsområdennytillkomna hanteras under regelsystem.samt ett
Detta underlättar länsstyrelsernas hantering. Härigenom försvinner bl.a.

förlängningreglerna giltighetstiden för jaktvârdsområden ochom av
jaktvårdsornråden.ombildning äldre åtgärderKostnader för dessa för-av

därmed.svinner

Utredningens förslag med mindre inslag möjlighet till tvång motav en-
skilda främjar bildandet viltvårdsområden. torde leda tillDetta ök-av en

områden.ning antalet områden, stårI de främst Dalarna för 75 procentav
jaktvârdsfonden,kostnaderna där länsstyrelsen i dag har högaav ur

jaktvårdsornrådenkostnader för bilda förenklas samtidigt reglerna vidatt
bildande. Sammantaget torde medföra kostnaderna fördetta bildaatt att
viltvårdsomrâden kommer minska.att

J ämställdhetspolitiken

förslag någraUtredningens torde inte innebära konsekvenser för jämställd-

heten.

Regionalpolitiken

på-Utredningen utredningens förslag till förändringar kommer attattanser
verka den regionala utvecklingen endast marginellt. I landets delarnorra

viltvårdsområden i fortsättningen betyda mycket förkommer även att
viltvården. påverkan jaktvårdsområdenjakten och dagens eventuelltDen

bestå.regionalpolitiken därmedhaft i positiv riktning vad gäller kommer

för brottsligheten brottsförebyggandetKonsekvenser och

jaktvårdsområdennuvarande lagen det kriminaliseratEnligt den är attom
jaktvårdsområdesföreningsde regler enligt stadgar ellerbryta mot som en

området.föreningsstämmans beslut gäller för jakten inom Utredningens

marginellt frigöraförslag avskaffa denna straffbestämmelse kommer attatt
för brottsförebyggande arbete.annatresurser
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10.6 Avsnittet administrationen jaktenav

Ekonomiska konsekvenser m.m.

föreslår registeransvaretUtredningen förjaktkortsregistret och jägarexa-att
frånförs Naturvårdsverket.mensregistret Svenska jägareförbundet tillöver

för jaktvårdsfonden.Kostnaderna administrera registren skall betalasatt av
årliga NaturvårdsverketsUtredningen bedömer den kostnaden föratt

uppgåadministration kommer till omkring 2 miljoner kronor.att

jaktvårdsfondenjägarexamensregistret skall bekostas börGenom att av av-
för minskas. kan marginellt öka intressetgiften jägarexamen Detta att av-

jägarexamen.lägga

föreslår den delen bidraget jaktvårds-Utredningen det allmännaatt av ur
jägareförbundet erhållit för forskningsändamålfonden Svenska skallsom

Naturvårdsverketsöverföras till forskningsnärnnd. Nämnden delsgaranterar
vetenskapliga kvalitet, dels konkurrens lika villkor mellanforskningens

Utredningen föreslagit miljonerolika ansökningar. har ytterligare 5att
ändamål.jaktvårdsfonden förskall användas dettakronor ur

föreslår båda jägarorganisationernaUtredningen bidragssystemet till deatt
utvecklas i huvudavsnittet. Förslaget innebär jägar-formaliseras. Detta att

erhållainte lika mycket i statligtorganisationerna sammanlagt kommer att
jaktvårdsfonden i dag via grundbidrag och medlemsrelateratbidrag somur

miljonerUtredningen den bedömningen knappt 35 krbidrag. gör att
fördelas jägarorganisationerna.mellan Därutöverdetta kommersätt att

få Utredningen denbidrag för särskilda uppdrag.finns möjlighet göratt
påverka jägarför-kommaförändringen bidraget kanbedömningen attatt av

organisation.bundens

år-föreslår användashögst 9 miljoner kronor skall kunnaUtredningen att
information upplysning jakt ochför nödvändig allmän ochligen om

beskrivits i huvudav-viltvård jägare och markägare. Detta hartill närmare

snittet.
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årligasådana påverkarFörändringarna de marginellt detär uttagetatt av
jaktvårdsfonden jaktvårdsfondens nuvarandemedel och inom ram.ur ryms

använd-Utredningens förslag möjligheten för det allmännaöppnar styraatt
ändamål tillmedel jaktvårdsfonden för angelägnaningen allmännaav ur

viltvårdenför ijakten och landet.gagn

för jämställdhetenKonsekvenser

få uttalat uppdragföreslår skallUtredningen jägarorganisationema ettatt
det framtidajaktintresse. Vadtill kvinnors och ungdomarsatt ta avser lvara

i

iföreslår organisationerutredningenstödet till jägarorganisationema att som
medlemskår ochsådant redovisa könsfördelningen inomsöker stöd skall

ikvinnorep-förbättradregeringen skall kunna ställa kravstyrelse samt att
möjlighetkvinnorsutredningens förslag förbättraresentation. Därmed bör

inom jägarorga-föreningsverksamhetendelta ijakt, jaktsamverkan och iatt
nisationerna.

regionalpolitikenKonsekvenser för

organisation. Ipåverka jägarförbundensförslagetkanSom nämnts ovan
påverkar denintebedömningen förslagetutredningen denövrigt gör att

utvecklingen.regionala

brottsförebyggandetbrottsligheten ochKonsekvenser för

förebyggande arbetetNågra för brottsligheten och det ärkonsekvenser

svåra att se.
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Författningskommentar1 1

i jaktlagenändringtill lagFörslaget11.1 om

1987:259

behandlas i avsnittFörslaget

15 §
16finns itillämpningsområdet reglerför deparagrafDenna somanger

nyttjande-bestämmelsernaallmännaupplåtelse jakträtt gäller deFör omav
in-finnsbestämmelserallmännadessajordabalken. Utöverkap.i 7rätt

upplåtervederlagnågondågäller16 Reglernadispositiva regler i mot
tvåbestämd tid längre änupplåtelserfrågaDetjakträtt är omannan.

fort-ellerförlängningpå grundupplåtelsermånader eller annarssom av
månader.tvåtidunder längrelöper än

stödupplåtelser med16i §inte bestämmelsernagällerstycketandraEnligt
upplåtelserdvs.upplåtelser,kombineradehelleroch interennäringslagenav

arrende eller hyra.reglernaföljer omsom

16 §
föralltid skeuppsägningskall atttidvissjakträttupplåtelseVid av

inteutgång. avtalet sägsOmavtalstidensvidgällaupphöraskallavtalet att
upplåtelseti-tidförlängas motsvararskall avtalettidinom somrättupp

år.femdock högstden,

skeuppsägningskallöverstigandetidbestämdupplåtelser ettVid
längre uppsäg-intesåvidautgångupplåtelsetidensmånader företolvsenast

avtalad.ningstid är
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Upplåtelser på bestämd årtid eller kortare vilka år ellerett varat ettom
upplåtelser obestämd tid år eller kansamt sägasvarat ettmer som mer

för upphöra gälla först vid månadsskiftedet inträffaratt attupp som
månadertolv från uppsägningen.närmast Det möjligt avtalaär att om

längre uppsägningstid.

upplåtelserBeträffande fortlöpt årendast eller kortare tid gäller tvåettsom
månaders uppsägningstid.

8 kap. finnsI 8 § regler gäller för uppsägning jakträttsavtal.som av

Övergångsbestämmelser

reglerna gäller först då upplåtelsenDe efter den tidpunkt förlängts. Detnya
innebär besittningsskyddsreglema gäller vid första förlängningstillfälletatt
efter ikraftträdande. upplåtelsenlagens Förlängs de föreskrifternaäger nya
tillämpning avtalet.

11.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

jaktvårdsområden1980:894 om

Allmänna bestämmelser

§1
paragrafen framgår viltvårdsområdenAv lagen tillämplig inomäratt om

vattenornrådemark- och där det beslutats fastigheterna skall samverka.att
åtgärder områdetSamverkan skall inom frånbehövliga vilt-äravse som

vårdssynpunkt. fråga åtgärderDet direkt eller indirekt syftar tillär om som
Åtgärdernaförbättra förhållandena området.för viltet i självfalletskallatt

förenliga måletmed det i 4 § jaktlagen 1987:259 uppställda förvara
viltvården i landet. framgår fastighetsägarna, förAv andra meningen att att

åtgärder,genomföra dessa skall samverka i och förening.genom en

ändringar gjorts i paragrafen kommenteras ytterligare i 7.7.2 medDe som
där angivna hänvisningar.
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2 §
Ändringarna Ändringarnai paragrafen kommenteras i 7.7.2. innebär deatt
geografiska undantag fanns tidigare lagen. Alltjämtutmönstratssom ur
gäller dock bildande viltvårdsområde och beslut viltvårds-att ettav av en
ornrådesförening fårinte inskränka den till jakt har enligträtt som samerna
rennäringslagen.

3 §

I stadgandet har ordet mark med begreppet fastighet. Förslagetersatts
ingeninnebär ändring i sak. Villkoret för nyttjanderättshavare skallatt en

få bli i viltvårdsområdesföreningmedlem såhar ändrats sätt atten upp-
låtelse grundar till årmedlemskap skall omfatta i förställeträtt ett ettsom
jaktår. Förslagen kommenteras i 7.7.2.

4 §

ändringar vidtagitsDe föranledda jaktvårdbegreppetär att ut-som av
lagen och viltvård.med begreppetmönstrats ersattsur

§5

De regler gäller för jaktutövningen viltvårdsområdeinom blirettsom
bindande för nyttjanderättshavare i förutsträckningen samma som en
fastighetsägare prop. 1979/80:18O och paragraf22 30. I dennas. anges

vilka förutsättningarunder nyttjanderättshavaren fastighetsägareneller kan
påkalla jämkning dåeller nyttjanderättsavtalet i fall värdetsägaav upp av
den upplåtna jakträtten minskas eller ökas bildandet jakt-ettgenom av
vårdsornråde.

I första stycket har ändringar vidtagits följd begreppetär attsom en av
jaktvård lagen. Vidare har gjorts redaktionella ändringar.utmönstrats ur

I den nuvarande lydelsen stadgandet finns ingen särskild forumregelav
varför förevarande tvister vid fastighetsforum, dvs. tingsrätt. In-upptas
förandet särskild forumregel i innebär tvister enligtandra stycket attav en
detta stadgande i stället skall vid fastighetsdomstol. Motiven förprövas
ändringen redovisas i avsnitt 7.7.2.
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Villkor för bildande

7 §

Stadgandet de grundläggande omständigheter skall beaktas vidanger som
viltvårdsområdelänsstyrelsens lämplighetsprövning skall fåettav om

bildas. förutsättningar skall uppfyllda fastighets-Dessa oavsettvara om
området eller fastighetsägarnainom bildandetär överensägarna om om

tvångsbildning med stöd 8inte och begärsär överens av

har inte funnits medVillkoret i första punkten ochär ettnytt som
uttryckligt villkor i nuvarande lagtext. omständighet skall dockDenna

nuvarande ordningbeaktas vid länsstyrelsens prövning enligt seäven prop.
1979/801180 15.s.

8 §
viltvårds-uppfyllda förvillkor skallStadgandet de att ettsom varaanger

skälfastighetsägares vilja. Avområde skall bildas eller flerakunna mot en
viltvårds-utredningen funniti avsnitt 7.6.2 harutvecklats närmare attsom

vårdinbegriperområden tvångsbildas detendast skall kunna storaavom
Är förutsättningklövvilt. dennabjörn, lo och järv ellerrovdjur varg, --

såsom allt viltviltvårdsområde omfattas i dag,bildas,uppfylld och ett av
viltvårdsområdets förvaltning.

för det första,viltvårdsområde bildas krävs,skall kunnaFör attatt ett
Sådantviltvården allmänt intresse.området för angelägettillgodoser ett

beträffande nämndahela landetfår allmänhet föreligga iiintresse anses
för7.6.2 kan,rådjuret. utvecklats i avsnittför Somvilt med undantag

landet. Denordligare delarnasådant intresse föreligga i derådjurets del, av
viltvårdsområden, tordebildahärvidlag, förformella förutsättningarna att

Gotland.hela landetdärmed goda över utomvara

medgermajoritet fastighetsägarnaandradet krävsFör ettatt aven
femtedelarminst fyramajoriteten skallHuvudregelnbildande. utgöraär att

fyra femtedelarskall minstoch dessaantalet fastighetsägare ägaatt avav
viltvårdsområdet delarellertänktaviltvårdsområdets areal. Om det av

omarronderingsområde jordförvärvs-enligtingårviltvårdsområdet i sk.ett
majoritetendet tillräckligtandra regler. utgörgäller dock Härlagen är att
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fastighetsägareminst hälften antalet och dessa minst hälftenägerattav av
viltvårdsornrådets sådanareal. En ytterligare förutsättning för lägreatt en

sådanmajoritet skall tillräcklig minoritet enligt 26 § kanär attvara en som
viltvårdsområde inteupplösa sig bildande. förut-Dennamotsätterett ett

framgår uttryckligen fårsättning inte 8 § utläsas 26 Dennautanav av
också för fastställandemajoritet gäller föreningens stadgar vidlägre av

Motiven för majoritetsreglernas utformning utvecklas i avsnittbildandet.

7.6.8.

varje fastighetsägare, hantredje stycket klargörsl ägeroavsettatt om en
fastighetfastigheter, har fastighetsägareeller flera röst ägersamt atten som

har tillsammans.med samäganderätt rösten

i avsnitt 7.7.3.Stadgandet kommenteras även

9 §
viltvårdjaktvård med begreppet ochstadgandet har begreppetI ersatts

fastighet.mark med ordetgjorts i anledning ordetändringar ersattsattav

skydd för etableradvidtagits ändringarstycket harandraI ettsom ger
fastighet,bestämmelsen innebärviltvårdssamverkan. Den att somennya

form i vilt-fastighetsgränserna isamverkandeltar i änöver ettannanen
områdeingå sådant fastighetsäga-vårdsområde, tvingas iinte kan motett

avsnitt 7.7.3.Bestämmelsen kommenteras ivilja.rens

Verksamhet

viltvårdsområdes-verksamhetavsnitt regleras vilkenUnder detta typ enav
fårviltvårdsområdesförening fattafår bedriva vilka beslutförening samt en

den enskildes äganderätt.ingrepp iinnebärsom

rovdjur och klövviltStora

10 §
viltvårdsom-bestämmanderättuttömmande vilkenreglerarParagrafen en

i jaktutövnings-rovdjur och klövvilt,beträffanderådesförening har, stora
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frågor. Bestämmanderätten innebär inskränkningar i den enskildes rätt att
utnyttja sin egendom. Stadgandet kommenteras i avsnitt 7.6.3 och 7.7.4.

stycket reglerar denFörsta bestämmanderätt förening har allmänt.en mer
viltvårdsområde, råttI det enighet vid bildandet eller detett oavsett om om

tvångsbildats, får sålunda förening områdesjakt,beslutaen om gemensam-
hetsjakt och avskjutningens omfattning beträffande älg, kron- och dovhjort

eller flera fastighetsägares vilja det behövs med hänsyn tillmot en om
viltvården. Sådana förutsättningar föreligger normalt beträffande nämnda

någon ingåendeviltslag och torde inte behöva innebära prövningmer av
vid fastställandetlänsstyrelsen stadgar.av

inskränkningar jaktutövningsrätten kanAndra stycket reglerar de i som
beträffande klövviltförekomma rovdjur övrigt älg, kron-stora samt utom

dovhjort.och

vid enstaka tillfällenpunkten andra stycket möjlighetFörsta i attger
områdesjakt beträffande rovdjuroch gemensamhetsjaktbesluta storaom

från vilt inomklövvilt de i första stycket nämnda. Om skadoroch änannat
viltvårdsområde effektivisera jaktenblir kan det finnas skäl attett stora

sådanområdesjakt och gemensamhetsjakt. För kunna beslutaatt omgenom
områdes- avgörande betydelseoch gemensamhetsjaktjakt krävs äratt av

åtgärdas. framgår paragrafens lydelseproblemet skall kunna Somför att av
områdesjakt gemensamhetsjaktförutsättning för beslutet ochdetär atten

behövs för begränsa skadorna. Härigenom begränsasuppenbart att para-
grafens räckvidd till helt klara fall.

beträffandeden enskildes utnyttja sin egendomInskränkningar i rätt att
Samord-få i vissa delar landet.rådjur skall inte förekomma änannat av

rådjurens existens.till för inteningen här äventyraär att

viltvårdsområdesföre-möjlighet förpunkten andra stycketAndra i enger
områden iomfattning i debesluta regler avskjutningensning att om om

rådjurets existens hotad.Sverige där ärnorra
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10 §a
vilkenStadgandet reglerar bestämmanderätt viltvårdsområdesföreningen

frågorhar i övri beträffande rovdjur och klövvilt. Bestämmanderät-storaga
intrånginnebär i den enskildes äganderätt. Stadgandet behandlar före-ten

följdfrågorträdesvis i anledning områdesjakt gäller inom vilt-att ettav
vårdsområde. Stadgandet kommenteras i avsnitt 7.6.3 och 7.7.4.

första stycket förstaI punkten och andra stycket finns bestämmelser om
jakträttsbevis. Enligt bestämmelserna viltvårdsområdesföreningges en

fall områdesjakt rådermöjlighet, i de beträffande älg, kron- och dovhjort,
innehav jakträttsbevisställa villkor för sådandelta i jakt.att attav som

vidareFöreningen möjlighet föreskriva viss areal för fler änatt att ettges
jakträttsbevis skall utfärdas fastighet. Antalet jakträttsbevis i dessaärper
fall fastighetsägarensberoende markinnehav. fastighetsägareEn harav

alltid till minst jakträttsbevis.dock Fastighetsägaren harrätt rättett att upp-
låta jakträtten till annan.

övrigt har föreningen ingen befogenhet förvägra fastighetsägareI elleratt
jakträttshavare hans jakt. 32 § finns dock regler detIrätt utöva göratt som

frånmöjligt tillfälligt fastighetsägare jakträttshavareelleravstängaatt om-
rådesjakt.

Bestämmelsen i första stycket andra i nuvarandepunkten motsvarar stort
upplåta till områdesjakt,10 § tredje stycket. Föreningens möjlighet rättatt

någon fastighetsägares eller nyttjanderättshavares vilja, omfattar dockmot
älg, kron- och dovhjort.enbart

Småvilt

11 §
rådjur.småvilt. småvilt inbegripsStadgandet gäller endast I begreppet

Stadgandet kommenteras i avsnitt 7.6.2, 7.6.3. och 7.7.4.

framgår viltvårdsområdesförening harstycketAv första rätt attatt en
områdesjakt, upplåtelse områdesjaktjakträttsbevis ochbesluta regler avom

småvilt.beträffande
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framgår områdesjaktstycket beslut och jakträttsbevis be-andraAv att om
småvilt ornrådes-träffande inte gäller fastighet sigdär motsätterägaren

småvilt. Bestämmelsen inskränkningar inte kanjakt görasgaranterar att
småvilt.beträffandeden enskildes utnyttja sin egendomi rätt att

fastighetstadgandet uppställs den förutsättningen, för skall undan-I att en
områdesjakt. innebär beslutfastighetsägaren sig Detmotsätter att ettatttas,

småviltområdesjakt omfattar samtliga iföreningsstämman omav
sådaningående jakt.viltvårdsområdet fastigheter inte sigmotsättersom

fårfrån områdesjakt endast jagafastighet undantasDen äger somsom
fastigheten.den egna

ordinarieområdesjakt vidFråga fastighet inte skall delta i tasatt uppom
fråga ochfattas föreningsstämmanBeslut i dennaföreningsstämma. av

förenings-ordinariekraft omedelbart. Beslutet gäller tilliträder nästa
gällaframgår förutsättningar skallde21 § punkten 3Avstämma. att som

inte deltaför anmälanbeslut, tidpunktföreningensför attsenastet.ex. om
i föreningens stadgar.områdesjakt, skall reglerasi

reglerAllmänna

12 §
fastig-från områdesjaktskall fastighet undantasförsta stycketEnligt om en

Stadgandetideella skäl.sig jakthetsägare motsätter motsvarar nuvaran-av
allt vilt.Undantaget gällerde ll

avsnitt Be-i 7.7.4.och kommenterasBestämmelsen i andra stycket är ny
nybildasombildas ellerfastigheterförhindrastämmelsen att attavser

viltvårdsom-få del iavsikt ytterligarefastighetsbildning med ettattgenom
berättigar tilljakträttsbevisfå tillgång till ytterligareråde, dvs. ett som

alltså möjlighet beslutaviltvårdsområdesförening harområdesjakt. En att
såsomområdesjakt föreningen,frånfastighet skall undantasatt omen
gälleri stadgarna. Detpunkten, har regler häromframgår 21 § andraav

beståndstid ombildas ellerviltvårdsområdesunderfastigheter ettsom
fastighetsbildningen inteefterfastighetsbildning ochnybildas somgenom

bestämd areal.i stadgarnaöverstiger en
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§12 a
frånFöreningens verksamhet grundas avgifter dem har fastighetersom

området i övrigtinom eller har föreningens förvaltning.nyttasom av
Föreningen har därvid möjlighet avgifter för jakten och för viltatt ta ut

från områdesjaktfastighet på småvilt fårfälls. Har undantagitssom av-
giften för den fastigheten endast rovdjur och klövvilt.storaavse

föreningensAvgifterna skall användas till verksamhet förenlig medärsom
viltvården.ändamål. för främjainnebär medlen skall användasDet att att

avgiftsfrågan.lösningar imöjlighet hitta andraTredje stycket öppnar atten
kommenteras i avsnitt 7.7.4.Stadgandet

13 §

förebild i och 19 lagenstycket och har sin 18 §§Första är nytt
för införandet1973:1150 förvaltning samfälligheter. Skälen avom av en

sådan i avsnittbestämmelse kommenteras 7.7.4.

ingående 7.6.6behandlas i avsnitt kommen-Andra stycket ochär nytt men
i avsnitt 7.7.4.äventeras

Förfarandet vid bildande

14 och 15 §§
jaktvårdvidtagits föranledda begreppetändringarDe är ut-attavsom

viltvård.och med begreppetlagenmönstrats ersattsur

16 §
bildandefråganså skalländratsi andra stycket harBestämmelsen att

frågan.enighet isåvida det inte föreligger Detill förrättninghänskjutas
jaktvårdbegreppetvidtagits i övrigt föranleddaändringar är attavsom

viltvård.och med begreppetlagenutmönstrats ersattsur

§17
dels ändringarordet fastighet,ordet mark medstadgandet har delsI ersatts

jaktvård lagenbegreppetföranledda utmönstratsvidtagits är att uravsom
viltvård.med begreppetoch ersatts
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19 §

föranleddastadgandet har ändringar vidtagits begreppetI är attsom av
jaktvård lagen. övrigt har endast redaktionella ändringarIutmönstrats ur
vidtagits.

20 §

fastighet,stadgandet har dels ordet mark med ordet dels ändringarI ersatts
jaktvård lagenvidtagits föranledda begreppetär utmönstratsattsom av ur

viltvård. ändringen har vidtagits i sakoch med begreppet Den attersatts
utlåtandet redovisa karta de fastigheterförrättningsmannen i skall överen
viltvårdsområdet. föreslås,föreslås ingå Om inga förändringar iisom

förhållande finns karta ingivits i samband medtill vad i den somsom
ändringaringen karta. övrigt har redaktionellaansökan, behövs dock Iny

vidtagits.

Stadgar

§21
framgår föreningens stadgar.paragrafen vad skall i FörAv attupptassom

framgår 8 och 26 §§,skall kunna eller ändras krävs,stadgar antas som av
minst fyrafemtedelar antalet fastighetsägare,minst fyra ägeratt somav

viltvårdsområdets majoritetsreglerareal, eniga. Särskildafemtedelar ärav
omarronderingsområde.viltvårdsområde inomvid bildandetgäller ettettav

sådana majoritet i 26stadgar krävs dock denändra sägsFör att som

framgå stadgarnaskall detEnligt första och andra punkten av om om-
områdesjakt ochsmåvilt skall förekomma,rådesjakt beträffande om

inomdovhjort skall bedrivasgemensamhetsjakt beträffande älg, kron- och
föreligga i övriga i 10-viltvårdsområdet bestämmanderätt skallsamt om

frågor.l2 §§ förekommande

framgå förutsättningarvilkaskall stadgarnaEnligt tredje punkten somav
områdesjakt,frågaviltvårdsområdesföreningen ibeslutgäller för omav

områdesjakt ochomfattning,gemensamhetsjakt, avskjutningens gemensam-
upplåtelse tillvilt, jakträttsbevis,begränsa skador rätthetsjakt för att avav

från områdesjakt ifastighet skall undantasområdesjakt samt an-om en
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ledning fastighetsbildning. inte vilka förutsättningarAnges gällerav som
sådanföreningen fatta beslut fråga.saknar irätt att

punkten nuvarande andra och tredje.Fjärde och femte motsvarar

framgå grunderna för beslutEnligt punkten skall stadgarnasjätte av om
från områdesjakt. sådanatillfällig avstängning Finns inte grunder i stad-

förutsättning fatta beslut avstängning.saknas attgarna om

Organisation

23 §
jaktvårdföranledd begreppetändring vidtagitsDen är ut-attsom av

viltvård.lagen och med begreppetmönstrats ersattsur

24 §
Ändringenmed föreningsstämma. kom-jaktstämma harBegreppet ersatts

föranleddavidtagitsavsnitt 7.7.6. Vidare har ändringari äri menteras som
jaktvård och med begreppetlagenbegreppet utmönstrats ersattsatt urav

viltvård.

25 §
Ändringarna avsnitt7.7.7 ochi avsnitt ävenhar kommenteratsi stadgandet

Ändringarna majoritetskra-innebärsjunde punkterna7.6.2. i ochsjätte att
lagstiftninglikt dagenskravändras. Ettför ändring stadgarnavet somav
femtedelarsfyraförslagutredningensmedför bildande, dvs.följer kravet
paragrafeniövrigaUtredningenlämpligt.majoritet, inte attär anser

med visstdockstadgeändringar,förgällabörröstningsregler ävengällande
sådan minoritetdärför delsstadgeändring krävsminoritetsskydd. För att en

viltvårdsområde inteupplösaeller kanbildandekan hindra ettett somsom
tvåfattas stämmorbeslutet samtstadgeändring, delssigmotsätter att

förenings-tillkallelsenmed ifunnitsstadgeändringsförslagetdels att
stämman.
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Viltvårdsområdes bestånd

26 §

Stadgandet kommenteras i avsnitt 7.7.8.

27 §
jaktvårdföranledda begreppetändringar vidtagitsDe är attavsom

viltvård.med begreppetlagen ochutmönstrats ersattsur

28 §
begreppetföranleddaändringar vidtagitsstadgandet harI är attavsom
ändringarredaktionellajaktvård övrigt har endastlagen. Iutmönstrats ur

vidtagits.

29 §
avsnitt 7.7.8.ividtagits i sak kommenterasDe ändringar som

§31
stycket lageni 29 § andrahar sin förebildAndra stycket ochär nytt

sådanñskevårdsområden. för införandet1981:533 Skälen av enom
Ändringarna övrigtiavsnitt 7.7.8.bestämmelse kommenteras i är

jaktvård lagen.föranledda begreppet utmönstratsatt urav

Överklagande m.m.

32 §
nuvarandeSkälen förBestämmelsen avsnitt 7.7.9.kommenteras i att

avsnittutgå iförverkandebestämmelsc skall har kommenteratsochansvars-
7.6.5.

33 §
7.6.7 ochi avsnittMotiven för ändringarna i stadgandet kommenteras

7.7.9.

Ändringen utökas.klagoberättigadei innebär kretsenförsta stycket att av
medleminteändringen, denKlagoberättigade efter ärävenär, mensom

beslut.berörs föreningsorgansrätt avvars
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Vidare vidtas ändringar för lagen skall uppfylla artikel 6.1 i Europakon-att
ventionen. Länsstyrelsen förvaltningsdomstoloch skall i fortsättningen inte

bara beslutets laglighet dess lämplighet.pröva Ett överklagatävenutan
såvälbeslut kan i fortsättningen upphävas ändras.som

Ändringen i tredje stycket innebär ingen ändring i sak.

Bemyndiganden

r
l 35 §

I Paragrafen innebär bemyndigande för regeringen eller efter regeringensett

l Naturvårdsverketbemyndigande frågormeddela ytterligare föreskrifter iatt
områdesjakt och gemensamhetsjakt i syfte fâ till stånd enhetligattom en

tillämpning dessa regler behov därav uppkommer. Föreskrifternaav om
viltvårdsskäl.skall motiverade säkerhets- eller Stadgandet kom-vara av

i avsnitt 7.6.4.menteras

Övergångsbestämmelserna

Enligt utredningen bör de föreskrifterna kraft möjligt.träda i snarastnya

Utredningen gällande lagstiftning i vissa avseenden kan stridaatt motanser
regeringsformen. jaktvårdsområdenDet därför nödvändigt befintligaär att

föreskrifterna. också förskall lyda under de Praktiska skäl talarnya en
sådan två jaktvårdsområden.lösning. dag finns det för Ett förI regelsystem
dem lyder förunder lagen 1938:274 till jakt och demrätt ettsom om som

jaktvårdsområden.under lagen Till undvikande samtidigtlyder treom av
gällande bör därför äldre föreskrifter inte gällandesystem utan samt-vara

jaktvårdsområdenliga befintliga föras förvaltningssystemunder detnu
föreskrifternade innebär. underlättar självfallet länsstyrelser-Detsom nya

handläggning dessa ärenden.nas av

framgår vid ikraftträdandet befintliga jaktvårdsom-andra punktenAv att
råden skall bildade enligt föreskrifterna. befintliga jakt-de Föranses nya
vårdsområden föreningar såledesoch dess gäller de föreskrifterna.nya
Vissa undantag har dock varit kommandenödvändiga och i deanges
punkterna.
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Enligt frågortredje punkten skall talan i i § tingsrätt5sägs prövassom av
talan väckts före ikraftträdandet.om

framgår för ikraftträdandet befintligaAv fjärde punkten stadgar vidatt
jaktvårdsområden fårinte tillämpas i delar de strider de före-mot nya
skrifterna. förening striderUpptäcker dess stadgar deatt moten nya

dröjsmål fram förslag till förenings-föreskrifterna skall styrelsen läggautan
så de med deändring stadgarnastämman överensstämmeratt nyaom av

föreskrifterna.

frånframgår fastighetmöjligheten undantafemte punktenAv attatt en
områdesjakt inte gäller fastigheterstöd 12 § andra stycketmed somav

ikraftträdande.ombildats eller nybildats före lagens

underför nyttjanderättshavarepunkten det möjligtSjätte över-gör att enen
före-grund degångsperiod nyttjanderättsavtalsäga attett av nyaupp

grundadekraft. avtalet skallskrifterna träder i Rätten sägaatt varaupp
fastighetsdomstol.tvist vidändrade förutsättningar. En eventuell upptas

ochjaktkortsregistretFörslaget till lag11.3 om

jägarexamensregistret

innehållerjägarexamensregistret centralajaktkortsregistret ochLagen om
och jägarexamensanknutnabeträffande jaktkortsanknutnabestämmelser den

gälleringår bestämmelser, vadi registren. Närmareinformation t.ex.som
jaktkortsregistret ochinnehållet finns främst förordningeni registret, i om

jägarexamensregistret.

bestämmelseInledande

1 §
jaktkortsregistret ochtvå benämndaregisterparagrafenl attanges

föras med hjälpRegistren skalljägarexamensregistret skall föras. av
ändamål i 2 och 3 §§.databehandling och för deautomatisk angessom
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Registerändamål

2 §

paragrafensI första stycke jaktkortsregistret innehållaskall jakt-attanges
kortsanknuten information jaktvårdsavgift.erlagt Medom personer som
jaktkortsanknuten information all information finns i registret,avses som

denna personuppgift eller inte.äroavsett attom anse som

andra ändamålI stycket de för vilka personuppgifter ingår ianges som
fårjaktkonsregistret behandlas. Med behandling detsamma iavses som

Europaparlamentets rådetsoch direktiv 95/46/EG skyddet för enskildaom
med avseende behandling personuppgifter och friadetpersoner av om
sådanaflödet uppgifter åtgärdEG-direktivet, dvs. varje eller serieav av

åtgärder vidtas beträffande personuppgifter, sig det skersom vare
automatisk inte.ellerväg

Personuppgifterna i jaktkonsregistret får förbehandlas endast de angivna

ändamålen. Med personuppgift detsamma i EG-direktivet,avses som
nämligen upplysningvarje identifierad eller identifierbarsom avser en
fysisk identiñerbarEn kan identifieras,ärperson. person en person som
direkt eller indirekt, framför allt till identifika-hänvisning ettgenom
tionsnummer eller till eller flera faktorer specifika för hansären som
fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala

identitet.

Ändamålet stycket enligtenligt andra första punkten verksamhet somavser
åliggerförfattning Det sig därmed verksamhet bedrivsrörstat. om som

med stöd författning. Vidare skall det sig statlig verksamhet.röraav om

personuppgifter jaktkortsregistret användasEnligt den andra punkten kan i
forskningsändamål.för statistik- och

framgår personuppgifterden tredje punkten jaktkortsregistret skallAv att ur
viltvård.syfte informera frågor jaktkunna användas i jägare i ochatt om

såvälMöjligheten för myndigheter intresseorganisationerär öppen som

m.m.
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får förpersonuppgifter användas s.k. urvals-Enligt den fjärde punkten
beträffandefinns SPAR idragningar. Bestämmelsen denmotsvarar som
alltsåurvalsdragning här detsamma1973:289. Med26 § datalagen avses

till övervägande delUrvalsdragningari datalagen. uttag avavsersom
direktreklamändamål.adressuppgifter för

§3
innehållajägarexamensregistret skallstyckeparagrafens förstaI attanges

avlagt jägarexamen.informationjägarexamensanknuten personer somom
finns iall informationinformationjägarexamensanknutenMed somavses

personuppgift eller inte. övrigtIdennaregistret, äroavsett att anse somom
under 2anförts i kommentarentillämpliga delar till vadhänvisas i som

Registerinnehåll

§4
utsträckningför i vilkendenParagrafens första mening yttre ramenanger

får förekommapersonuppgiftfår förekomma i registren. Enpersonuppgifter
skall till-ändamålen med registrenuppgiften behövs förendast attom

ParagrafenEG-direktivet.artikel 6 iföljergodoses. Denna gränsyttre cav
fårfår och hur länge deförasuppgifterför vilkabetydelsehar som

kvar.finnas

vilkenregeringenföreskriverparagrafens andra närmareEnligt mening
betänkande finnsförevarandeingå registren. Iskall iinformation ettsom

fråganregleringinnebär allsådan Förslagettill reglering.förslag att aven
återfinns i förordningeningå registrenskall iinformationvilken omsom

jägarexamensregistret.jaktkorts- och

Registeransvar, m.m.

§5
myndighet skallregeringen vilkenparagrafen bestämmerEnligt som vara
slås fast i datalagen.Innebörden registeransvaretregisteransvarig. av



SOU 1997:91 535Författningrkømmentar

§6

framgårstadgandetAv registeransvarig myndighet skall beakta skyddetatt
för den enskildes personliga integritet och säkerhetsaspekter samt att myn-
digheten därvid har möjlighet ställa ytterligare villkor deänatt upp som

i 7 Detta torde aktualiseras främst myndigheten skall medgenäranges
utlämnande ADB-medium eller utföra urval och bearbetningar. Lagen
innehåller endast de för nämnda användning. Eftersomgränsernayttre nu

svårtdet förutse alla situationer kan uppstå skall ansvarigär att som
registennyndighet ha möjlighet ställa ytterligare begränsningaratt upp av
integritets- eller säkerhetshänsyn.

Urval och bearbetningar

7 §
innehåller tillåtnaStadgandet vissa begränsningar vad gäller behandlingar

vid urval och bearbetningar.

någon någraMed urval och bearbetningar eller parametraratt an-menas
fåvänds för fram begränsad information mängdmängd störreatt ur enen

registennyndighetinformation. ansvarigMed begreppet endastatt attavses
vidaresådan bearbetningför räkning Urval ochsökning. ärgör ettannans

begrepp urvalsdragning.än

fåruppgifterinnehåller vilkastycket begränsningar förFörsta som sam-
för direktreklam-skerutlämnas bearbetningarmanställas och urval ochnär

direktreklamändamål. Direktreklamändamål. Urvalsdragning sker ofta för
mångahar detaljeradeutformning på användarensin tyder attgenomsom

paragrafenupplevs ofta stötande. I där-uppgifter angesperson somom en
fårfödelsetid inte behandlas förelleruppgifterför att personnummerom

direktreklam.adresserad

direktreklaminte önskar adresseradEnligt andra stycket kan somen person
tillsådan leder dock intereklam. Dettaanmäla han inte önskar attatt

organisationer.undanhålls från myndigheter ochinformationpersonen
organisationtillSådan bör inte heller hindra adress lämnasspärr utatt som

informera sin verksamhet.vill om
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påUtlämnande medium för automatisk databehandling

8 §

myndighet inteEn grund offentlighetsprincipen skyldig lämnaär attav
uppgifter ADB-medium. förbudenGenom de uppställda i dennaut

paragraf förhindras dock myndighet lämna uppgifter föränatt ut annaten
angivna fall. Förbudet innebär inte någon inskränkning offentlighets-av
principen.

integritetsskäl inte komplett kopiaDet lämpligt kan lämnasär att utav en
avseende hela jaktkorts- eller jägarexamensregistret. Vidare det olämpligtär

personuppgifter register lämnas ADB-mediumdetta änatt annatutur
då det föreligger allmänt intresse. minskar risken för enskildaDettaett att

ändamål.eller andra kan använda uppgifter registren för icke önskvärdaur

föreslårutredningen i denna paragraf kommer dock i lägeVad ett annat om
förslag i tryckfrihetsförordningen blirDatalagskommitténs till ändringar

föreslagna i kap. tryckfrihets-verklighet. Enligt den bestämmelsen 1 15 §
påprincip skyldig grundförordningen skall myndighet i att aven vara

elektronisk form.offentlighetsprincipen lämna uppgifter iävenut

Avgifter

9 §
fastslås registeransvarige myndigheten harparagraf denI denna rätt attatt

jaktkortsregistret och jägarexamens-avgifter för användningenutta av
fåförsäljning personuppgifter skall ske krävs enligt 7 §registret. För att av

förordning eller särskilt beslutförsta stycket 3 datalagen stöd lag, avav
gäller utlämnande begärs medregeringen. Undantaget i första meningen när

skyldigheti dessa fallstöd offentlighetsprincipen. Myndighet har attav
framgårtillhandahålla 2 kap.avgift allmänna handlingar. Dettautan av

tryckfrihetsförordningen.12 §

regeringenframgår regeringen eller den myndighetandraAv meningen att
avgifter. Stadgandetföreskriftermeddelarbestämmer närmare avserom

utskrifter enligttillhandahållandesådan föravgifterandra än tas ut avsom
tryckfrihetsförordningen.kap. 13 §2
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adressuppgifterUtredningen kostnader för framatt att ta t.ex.anser ur
information viltvård i huvudsak börregistren ämnade för eller jaktom

jaktvårdsfonden. skall beaktasfinansieras med bidrag Dettakunna närur
avgifterföreskrifter bestäms.om

till lag ändring i lagen11.4 Förslaget om

i lagen 1938:2741980:895 ändring omom

till jakträtt

jaktvårdsområden1980:894Utredningens förslag ändring i lagen omom
bestämmelserjaktvårdsområden enligt äldrebildatsinnebär bl.a. deatt som

Övergångsbestämmelserna iomfattas det regelverket.skall nunyaav
skall därför upphöra.aktuell lag

i lagentill ändringFörslaget lag11.5 om

samäganderätt1904:48 s.1 om

Ändringarna jaktvårdsområdebegreppetföljd utmönstras.är atten av

i jaktför-ändringtill förordningFörslaget11.6 om

1987:905ordningen

46 §
Ändringarna medskall kompletteraslänsviltnämndemaföljdär atten av

förslaglänsstyrelsenskallpolitisk företrädare. Denne utses avaven
ingåendei nämndenförhållande till övrigaopartisk iochlandstinget vara

kom-ordförande. Förslagetskallpolitiske ledamotenDenintressen. vara
i avsnitt 9.7.3.menteras

47 §
rennäringsförordningenmed 3 §utformatstycket första meningen ärFörsta

jaktenframgår utvidgadedenstadgandetförebild. Av1993:384 attsom
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på bl.a. allmänt fågelomfattar och mink. Länsstyrelsen har möjlighetvatten
begränsa möjligheten till jakt med hänsyn till vissa angivna regionala
förhållanden. harDetta utvecklats i avsnitt 4.1.9.

Beträffande möjligheten fågeltill jakt vilt och mink dagensän ärannat
regler i princip oförändrade. det fall finnsFör det skäl begränsa sådanaatt
upplåtelser skall företräde upplåtelseområdet.bosatta iärges personer som

48 §

innehåller fåFörsta krav avlagd jägarexamen för jagameningen att
Övergångsbestämmelserallmänt Till lagen finns vissagörvatten m.m. som

frånundantag detta krav. Bestämmelsen kommenteras i avsnitt 4.1.9.

Andra har sin förebild i 7 § rennäringsförordningen ochmeningen anger
vilka kostnader avgiften för upplåtelsen får täcka.

48 §a
Stadgandet kommenteras i avsnitt 4.1.9.

50 §

såParagrafen har endast ändrats Kammarkollegiet skall lämna uppgifteratt
jaktvårdsavgiften Naturvårdsverketvilka har betalt till i stället förom som

jägareförbundet.Svenska

Övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelsernaEnligt till gäller inte kravet jägarexamen48 §

vid förordningens ikraftträdande antingen fast bosatt iperson som var
skärgården tillståndeller vid kusten eller hade enskilt jaktutövaatt genom
beslut länsstyrelsen.av

förord-Förslaget till förordning ändring i11.7 om

jaktvårdsområdenningen 1980:896 om

jaktvårdsområden fårföreslås till följdändringar i lagen bl.a.De som om
jaktvårdsområden skall lyda under regler. kommersamtliga Detatt samma
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jaktvårdsområdenombilda bildade enligtanledningdärför finnasinte att
årsjaktvårdsområden bildats enligt 1938bestämmelser. För deäldre som

någon innebär möjlighetengälla giltighetstid. Detintelag kommer attatt
får följd det inte uppkom-giltighetstiden upphör. tillDettaförlänga attatt

jaktvårdsfondenåtgärder.sådana Möjlighetenförkostnader att urmer
jaktvårdsområden bildade enligt äldreför ombildningkostnaderbetala av

därför upphöra.skallförlängning giltighetstidenochbestämmelser av

framgår äldre föreskrifter gällerövergångsbestämmelserna till lagenAv att
framgårikraftträdandet. Vidareuppkommit förekostnaderfrågai somom

jaktvårds-får bidragövergångsperiod beviljalänsstyrelsen underatt uren
föreliggaskäl kanSådana särskildasärskilda skäl.föreliggerfonden detom

område skulle hafastighetsförhållanden vilkainområder oklaradet ettom
bestämmel-förlängning enligt äldreombildning ellervidutreddablivit en

ser.

jaktkortsregistrettill förordningFörslaget11.8 om

jägarexamensregistretoch

bestämmelseInledande

1 §
jaktkorts-innehåller bestämmelserförordningenparagrafenI att omanges

stöd lagenförs medjägarexamensregistretochregistret av omsom
jägarexamensregistret.ochjaktkorts-

Registerinnehåll

2 §
fårjaktkortsregistretuppgiftervilkaparagrafenI somom personeranges

nödvändiga.uppgifter inteharinnehålla. Några ytterligare ansetts

3 §
jägarexamensregistretuppgiftervilkaparagrafenI personer somomanges

nödvändiga.uppgifter har inteNågra ytterligareinnehålla.får ansetts
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Registeransvar

4§

paragrafenI Naturvårdsverket registeransvarig myndighet.ärattanges

Avgifter

5 §

I paragrafen Naturvårdsverket meddelar föreskrifternärmareattanges om
avgifter.

Föreskrifter

6 §

Enligt paragrafen ankommer Naturvårdsverketdet meddelaatt ytter-
ligare föreskrifter för verkställigheten.

11.9 Förslaget till förordning bidrag jakt-om ur

vårdsfonden till jägarorganisationerna

Inledande föreskrifter

1§

paragrafen innehålletI i förordningen.anges

2 §

folkrörelseEn definieras jägarorganisation skall ha främstasom som som
mål tillvarata jägamas viltvård.intressen för jakt, vilt och I dag tordeatt
två jägarorganisationer uppfylla nämligen jägareförbundetdetta, Svenska
och riksförbund/LandsbygdensJägarnas jägare.

3 §

Bidrag skall lämnas år budgetåret.för i sänder och följa det statliga Enett
tillgång jaktvårdsfonden.förutsättning för bidrag det finns medel iär att
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jaktvårdsfondenVillkor för bidrag ur

4§
framgårparagrafen bidrag lämnas till jägarorganisationAv att som

uppfyller vissa i förordningen uppställda villkor. Vidare skall föreningen
viltvårdfrämjajakt och det regeringen i bidragsbeslutet.bestämmersätt

beslutet skall regeringen dänned kunna fastställa mål och riktlinjerI som
jägarorganisationerna skall följa. Utredningen avsnitt givithar i 9.4.5

exempel preciserade verksamheter jägarorganisationerna kan tänkassom
erhållafrämja för bidrag.att

§5
förjägarorganisation skall, för bidragsberättigad,En öppenatt varavara

målenskild delar organisationens grundvärderingar ochvarje person som
övrigt organisationens stadgar.i accepterarsamt

§6

framgår attjägarorganisation ha visst minimiantalstycket skallAv första ett
för bidragsberättigad.medlemmar att vara

förstås ansluten tillskall med medlem denEnligt andra stycket var ensom
stadgeenligadärvid hadelokalorganisation inom organisationen och som

påverka verksamhet, inriktning ochmöjligheter organisationensatt upp-
pålokalnivå valda ombudexempelvis vid ochbyggnad, möten genom

kalenderåret fyllt årriksnivå. 15distrikts- och Endast underperson som
medlem.erlagt stadgeenlig medlemsavgift skall räknasoch har som

7 §
förutsättsjägarorganisationen centraltVerksamhetsstödet till menges

verksamheten.i den lokala och regionala Jägarorga-användas till delstor
verksamhetsomfattning för bidragsbe-skall ha vissnisationen att varaen

framgår skall verksamhetorganisationen haförsta stycketrättigad. Av att
två landsting.klubbar i minst tredjedelar landetsföreningar och avgenom

lokalavdelning.vad medandra stycketI som menasanges
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8 §

paragrafen finns regler vid vilken tidpunkt medlemsantaletI skallom
beräknas.

Bidragens storlek

9§

för bidragets konstruktion kommenteras i avsnitt 9.4.6.Motiven

framgår 000 medlemmar för6 § organisation skall ha minst 5Av att atten
erhåller enligtbidragsberättigad. En bidragsberättigad organisationvara

paragraf grundbidrag, dels medlemsrelaterat bidrag. Detdelsdenna ett ett
medlemsrelaterade bidraget räknas det totala antalet medlemmar.

bidraggrundbidraget och det medlemsrelaterade bidraget skallUtöver
utgå för tillfälliga uppdrag.kunna

10 §

framgår bidrag till jägarorganisa-regeringen beviljarförsta stycketAv att
tionerna.

handlingar tillskall jägarorganisation foga vissaEnligt andra stycket
lämna andraVidare jägarorganisation skyldigansökan. äratt attanges

för prövningen ansökningen. Det kan gällauppgifter krävs avsom
områdenvissa förspecificerade uppgifter verksamheten inom att upp-om

Vad skalloch utvärdering bidraget skall kunnaföljning göras. somav
viltvården vilkenfrämst stödets betydelse för jakten ochutvärderas är samt

föreffekt bidragen haft olika insatser.

Övergångsbestämmelser

föreslår Övergångsbestämmelser. utredningen böringa EnligtUtredningen
nivåertilltill jägarorganisationer successivt dedock bidraget somanpassas

denna förordning.gäller enligt
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11.10 Förslaget till förordning ändring i fastig-om

hetsregisterkungörelsen 1974: 1059

Ändringarna följd jaktvårdsområdebegreppetär utmönstras.atten av
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Kommittédirektiv

jaktfrågorVissa Dir.
1994: 127

vid 1994Beslut regeringssammanträde den 17 november

Sammanfattning uppdragetav
föråtgärder behövsEn särskild skall vilkautredare överväga attsom

Besittningsskyddet vidmöjligheterna priser.öka jaga till rimligaatt
samverkanförupplåtelse till jakt skall utvärderas. Formemarattav
administra-statligamellan markägare skall Denoch jägare över.ses

jägar-myndigheter ochtionen jakten och rollfördelningen mellanav
organisationer skall utvärderas.

Bakgrund
har bredJakt Jaktenmänniskans kulturyttringar.äldstaär enen av

manniskor.folklig åtskilligaoch djup förankring vårt land. Föri sar-
Möjlig-skilt livskvaliteten.på landsbygden, väsentlig deljaktär aven

fördamied jagasambandheterna fritt vistas ii och äratt attnaturen
samhälls-svenskamånga viktig faktor Denvid val bostadsort.en av

i tidenFörrstrukturen starkt.har 1900-talets mitt förändratssedan
landsbygden ochmycket del befolkningen bosattstorenvar av

forsörjningen.nödvändig del iförjakten många människorvar en
inte-viktig ochfortfarandeFör dagens landsbygdsbor jaktenär en

jagarkåren hari den svenskagrerad del tillvaron. Tyngdpunktenav
till För stadsborförskjutits från landsbygd stad.med tidendock ar

rekreationstillfälle hög kvalitet.ställetijakten ett av
allmänhetens möjligheterbegränsar tillTillgången till jaktmarker

villi ha jaktmarkerborjakt. De många jägarna tätorter garnasom
efterfrågan jaktmarkDen däralltför avlägset.inte ligger storasom
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sig inte Jakttrycketsällan uttryck i högt uppdrivna priser. kan, in-tar
minst i de områdena, Viltvården kommerbli för hårt.tätortsnärate

då i bakgrunden.
En förutsättning för uthållig viltstammamaoch ökad jakt är atten

förnybar inte skadas. såViltbiotopema måste tryggas attsom resurs
de viltarter förekommer naturligt i Sverige inte hotas. Den gäl-som
lande jaktlagstiftningen från år 1987 uppfyller väl de krav kansom

Ävenställas i detta avseende. 1993 års skogspolitiska beslut bygger
bl.a. på princip.denna

vissa svårigheterDet jaktintresset har emellertid medfört attstora
på jaktupplätelser En särskildfå tillgång till jaktmark. Priset har ökat.
för deutredare bör därför tillkallas bl.a. undersöka hur äratt som

priser.jaktintresserade kan få tillgång till jakt till rimliga

Uppdraget
Nyajägare

Sverige. för jakt såledesDet finns 320 000 jägare i Intresset äröver
gäller inteAntalet jägarexamen ökar. Detstort. tarpersoner som

ochminst kvinnor Det angeläget detoch ungdomar. är att natur-
till De nyblivna jägarnamiljöintresse hardessa tas vara.som personer

Derasjaktgemenskapen.har emellertid ofta svårt komma iatt
i Utredaren börjaktintresse måste fångas bättre dag.sätt änettupp

fallet.för så skall bliåtgärder behöver vidtasvilkaöverväga attsom

påTillgången jaktmark
brist50 000 de harså mångade svenska jägarnaAv attsomuppger

under-ungefär 100 000 svenskar ijaktmark. Ytterligare uppger
inte harbörja jaga deintresseradesökningar de är att attatt menav

imänniskor borgäller i synnerhettillgång till jaktmark. Det som
tätorter.

främstolika Först ochbegränsasTillgången jaktmark sätt.
villDessutom markägarnaden fysiska begränsningensätter stopp. av

familjens jaktintressen. Iochtillgodose sinanaturliga skäl först egna
inte finnskonstaterades det1986/87:58 jaktlag attm.m.om nyprop.

för flerfinns detälgmark. Däremotnågon helt outnyttjad utrymme
konstaterande harDettaanvänds för jakt.den markjägare som
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fortfarande tillgång ochgiltighet. För få bättre balans mellanatt en
efterfrågan flerajaktmark skall utredaren lämna förslag till hur

särskilt de saknar mark, kan möjlighet attpersoner, som egen ges
jaga. Exempelvis förslag lämnas självabör hur markägareom som
inte utnyttjar sin mark i utsträckning i skall kunna för-dagstörre än
mås upplåta mark för jakt andra. Särskild uppmärksamhet böratt

möjligheterna upplåta marken.den allmänt ägdaägnas att Lex.som
kommunala och kyrkliga marker.

påPriset jaktarrcnden

En ökad efterfrågan på jaktarrenden leder naturligt till markägar-att
kan pris.högre l samband med- behandlingen denta ut ettna av nya

jaktlagen år 1987 avvisade riksdagen kraven på priskontroll detnär
gäller jaktarrenden. Debatten priser på jaktarrendenhöga harom
dock fortsatt.

Så många möjligt bör tillfälle utnyttja de förut-godaattsom ges
sättningar till jakt vårt land erbjuder. Den vill jaga harochsom som
kunskapsmässiga förutsättningar för detta skall inte behöva bli ute-

frånstängd jakt enbart ekonomiska För folkligtspärrar. att ettav
deltagande i jakten måste arrendeprisema hållas acceptabel nivå.en

Åtgär-Utredaren därförskall analysera utvecklingen prisområdet.
der bör sökas för avskaffa metoden anbudsförfarandemed vid jakt-att
upplåtelser. Markägare och jägare bör kunna utformagemensamt an-
vändbara Standardavtal för jaktupplåtelser och värderingsmallar som

för avgiftsberäkningama.grund

Bestämmelser jaktarrcndcnom
Ijaktlagen 1987:259 finns bestämmelser jaktarrendatorn ettsom ger
besittningsskydd upplåtelsen bestämd tid längreärom avser en som

år. Med dessa regler har velat stimuleraän nyttjanderättsha-ett man
till vidta sådana viltvårdsåtgärderäven resultatattvarna som ger

först längre sikt. Detta syfte hoppades uppnå attman genom ge
jaktarrendatorerna förstärkt behålla den upplåtna jakträt-rätt atten

Bestämmelserna bygger flertalet markägare bör ha in-ten. att ett
nyttjanderättshavare villiga åta sig effek-tresse äratt attav som en

tiv och långsiktig viltvård fastigheten. Fastighetsägarna borde där-
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bestämdavtalför i intresse tecknaallmänhet ha starkt att enett av
tid inte alltför kort.ärsom

jaktupplátel-EttftrigaUtvecklingen emellertid blivithar en annan.
iavtal försätter jägarenblivit vanliga. Dessahar mycket otryggenser
viltvården.långsiktighet för jakten ochsituation och bristandeger
kan kortaför viltvardenOm inte själv insatsermarkägaren gör

eftersatt.viltvården blirupplåtelsetider medföra att
besittningsskyddetutvärderaskall denna bakgrundUtredaren mot

längrevidtas leder tilloch åtgärder behöveröverväga upp-somom
ibestämmelsergällandelåtelsetider. ocksåDet bör övervägas om

jakträttsupplåtelser. Detunderlättaövrigt behöva ändras förkan att
från bostadortlångt jägarensförhållandet ibland liggerjaktmarkenatt

nödvändig viltvård. Utredarenbedrivamedföra problem medkan att
âläggan-kopplasjaktarrenden kan behövadet tillskall överväga ettom

nödvändig viltvårdtillför arrendatom lämpligtde sätt attatt se
exempel-fullgörasbedrivs. sådant âläggande skulle kunnaEtt genom

viltvården. sådantbedriva Ettvis avtal med ortsbor att arrange-om
lokalbefolkningens sysselsättning.bör kunnaävenmang gynna

.Iaktvårdsontrâdcn
viltvårdFör uppnå bratill markägandet.Jakträtten knutenär att en

sammanhängandebedrivskrävs jakten och viltvården över storaatt
för älgjakten brafinnssamverkansfonnerområden. De olika ärsom

bildandetsker i övrigtJaktsamverkanexempel detta. avgenom
får bildas majoritetjaktvårdsområdejaktvårdsområden. Ett avom en

tvâskall minstmajoritetfastighetsägarna medger det. Denna utgöra
hälftenskalloch den minstantalet fastighetsägaretredjedelar ägaav

tioupplösas tidigastjaktvårdsområde kanaktuella marken. Ettdenav
förfastighetsägarnatredjedelår efter bildandet och minst ären avom

hälftentillsammansupplösning eller de äger änmer avom somen
upplösning. Bestämmelsernajaktvårdsområdet förmarken inom är en

kri-jaktvärdsomrádert harbildande upplösningbåde vad gäller och av
regeringens uppdragutreder pâStatens naturvårdsverktiserats.

skalljaktvårdsomrâden. Verketverksamheten med bildandet av
jaktvårdsomrâdesbildningenpåverkarvilka faktoreranalysera som
måste undanröjas eller deredovisa eventuella hinderoch som

jaktvärtlsontrâtlcn.till stånd fleraföråtgärder bör vidtas attsom
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mel-former för samverkanSträvan måste inte bara skapaattvara
markägama ochför samverkan mellanlan markägama, ävenutan

vissafastighetsbildningslagstiftningen harjägarna. Den ändrade
områdenägosplittring medförahåll i Sverige till kanlett attsomen

för jakt under deinte kommer användasmed mindre fastigheter att
Jaktvårdsområdenaför viltvård.former nödvändiga braär ensom

jakttillfällen.tillgodose efterfrågandå roll förspelar viktig atten
jaktvårds-jaktmöjligheter villkor börFör godadessutom skapaatt

inflytande underområdena bas för lokaltutvecklas och utgöra etten
finnsdetdemokratiska arbetsformer. Utredaren bör överväga om

ändringar Naturvårdsverket inomskäl till ytterligare deutöver som
jaktvârdsområden.föreslå det gällerkort kommer näratt

Administrationen jaktenav
förvaltningsmyndigheten förNaturvårdsverket den centrala ären-är

ansvarigaviltvård. Länsstyrelsen den regionaltden jakt och ärom
länsviltnáimndTill varje länsstyrelse knutenmyndigheten. är en som

fråga viltvården. Ledamöter-länsstyrelsens rådgivande iär organ om
länsstyrelsen. areella näringarna.deutses representerarna, som av

frilufts- naturvårdsintresset trafiksäkerheten. På regio-och detsamt
nala också polisen och skogsvårdssty/relsen engagerade iplanet är

jakten och viltvården. Utanför kretsen olikaadministrationen av av
finns flera frivilligorganisationer fullgör admini-myndigheter som

främst viltvården. Dit hör de bådastrativa ttppgifter, den praktiska
jägarorganisationema Svenska jägareförbundet Jägarnas riksför-och
bund-Lattdsbygdens Naturskyddsföreningen och Sverigesjägare samt
Ornitologiska förening. båda jägarorganisationerna ochDe Natur-

från jaktvårdsfonden förfår bidrag sin verksamhet.skyddsföreningen
jägareförbundet och regionaltSvenska biträder centralt sinagenom

länsjaktvårdsföreningar sakkunnigutlåtztndettmyndigheterna med och
uppgifter för myndigheternassammanställningar underlag be-av som

till Jägareförbundets särställning islut, Bakgrunden det hänseendet är
förbundet riksdagsbeslut åren 1938 1951och anförtrottsatt genom

praktiskadet jakt- och viltvårdsarbetet i landet. Tillledningen av ar-
bl.a.betsuppgifterna hör följa viltvårdens viltstammamasochatt ut-

sprida kännedomveckling och denna utveckling upplys-genomom
information. Förbundet den vilt- ochning och skall jáigama. na-ge
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råd ochintresseradeandraturvårdsintresserade allmänheten och
viltvårdsfrågor.upplysningar i ochjakt-

regionalafunktion i denviktighittills fylltLänsviltnämnden har en
arbets-länsviltnamndensskall granskajaktadministrationen. Utredaren

starka nämndensfinnas skäldet kanuppgifter och överväga attom
detnågon lutförasarbetsuppgifterställning eller låta dess annan.av

riks-förslag tilldetutredarensammanhanget bör övervägaäven en
regeringen.lämnats tillviltnämnd nyligen harsom

tillmätasverksamhet börallmännaJägarorganisationemas stort
frånaktivtfolkrörelseprofil medvärde. Den har ett engagemangen

ansvarsför-emellertid skälsida. finnsmedlemmarnas Det överatt se
liksomjägarorganisationemzimyndigheterna ochmellandelningen
mellanskiljelinjengäller detorganisationerna. lnte minstmellan

uppgiftenmyndighetsliknandeintressen och denmedlemmarnas mer
skallUtredaren där-viltvårdsarbetet.praktiska jakt- ochleda detatt

inom dettajägarorganisationemas arbeteutvärderingför göra en av
organiseras iverksamheten börförslag till hurområde och lämna

viltvården jaktensgäller ochvadfortsättningen. Förutsättningarna
bör i allaSverige. Utredarenolika delarutövande varierar mellan av

gällerfinnas vadproblem kandärför analysera deavseenden som
angelägetupplysningsverksamheten. Detinformations- och är att

nåstillfredsställande lösningar kanbedrivs sådenna verksamhet att
för inblandade intressen.alla

förRamar utredarens arbete
utredarekommittéer och särskildadirektiv till samtligaRegeringens

1994:23. redovisadir.offentliga åtagandenpröva attatt omom
EG-beaktande1992:50regionala konsekvenser dir. samt om av

1988:43dir. skall beaktas.i utredningsverksamhetenaspekter

Redovisning uppdragetav
1997.redovisa den januariUtredaren skall sitt uppdrag Isenast

Jordbruksdepartementet
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Ref:Per Bjurholm
för ViltforvaltningEnheten

Tel: 08-6981374
Far 08-6981401.E-matlpeb@env|ron,se
Mobil. 010-2183367

Regeringen
Jordbruksdepartementet
103 33 STOCKHOLM

FÖLJAUPPDRAG OCHATT STUDERA VERKSAMHETEN MED
JAKTVÅRDSOMRÅDENBILDANDET AV

Uppdraget

Regeringen 1987-10-08beslöt uppdra naturvárdsverket "följa och studeraatt
verksamheten bildandet jaktvárdsomrâden".med uppdraget framgår vidareAvav

"verket bör faktorer jaktvârdsomrâdesbildningenanalysera vilka påverkaratt som
och redovisa vilka hinder måste undanröjas eller vilkaeventuellt andrasom
åtgärder bör vidtas för till omrádesbildning".stånd ökadattsom en

Uppdraget skulle enligt redovisas till regeringenbeslutet senast senast
oktober 1989.den l

Referensgrupp

tillsatte i augustiuppdraget naturvárdsverket månad âr 1988fullgöraFör att en
uppgift fungera rådgivande tillGruppensreferensgrupp. attvar som organ

utredningsarbetet. Gruppen skulle kartlägga problemenunderNaturvårdsverket
med ledning resultaten kartläggningenjaktvârdsomrádena och utarbetamed av av

jaktvårdsomrádeslagstiftningen.ändringarförslag till av

ingått representerande följandeföljandereferensgruppen har1 personer
organisationer:

iKIl0I..ISI&#39;I&#39;.RR5\&#39;l-\&#39;0lll
4h-1OI STHCKHUI|

4|v.-u.II|u| IS -0
-u-.-:u :t: 2:|
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Sandström Skogsägarnas RiksförbundJan
Henriksson SkogsindustriernaKarl

Eliasson RiksförbundBo Lantbrukarnas
Lindqvist RiksförbundBernt Jägarnas

Britt-Marie Nordqvist JägareförbundetSvenska
ils-OlofN Olsson Svenska Jägareförbundet

Christer Borgh Naturvårdsverket ordförande
Bjurholm Naturvårdsverket sekreterarePer

Utredningsarbetet

inriktades inledningsvis inventeraarbete problem medReferensgruppens att
jaktvårdsområden. sådan inventering genomfördes därför vårvinternEn under år

till samtligaenkät skickades länsstyrelser, länsjaktvårdsföreningar,1989. En
markägare markägareorganisationer. Arbetet fortsatte försökamedstörre samt att

inventeringsresultaten i jaktvårdsområdeslagstiftningen. Därvid uppkomomsätta
sådana motsättningar i principielltemellertid grundläggande, viktiga frågor, att

meningsfullt fortsätta enligtinte arbetet planerna. Naturvårdsverketdet attvar
övrigadärför år 1989 till i referensgruppen handöverlät parter att egen

ändringarförslag till lagstiftningen för jaktvårdsområdenutarbeta ochett attav
förändringarna.skälen för Förslaget skulle redovisas tillredovisa

Naturvårdsverket.

bildadebeslut år 1991 Svenska JägareförbundetGenom kommitté,en
följandeJaktmarkskommittén, med organisationer företagoch representerade:

Jägareförbundet, Riksförbund,Jägarnas Lantbrukarnas Riksförbund,Svenska
Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund, dåvarandeSkogsägarnas Domänverket,

MoDo Skog ABSTORA Skog AB, Korsnäs AB. Jaktmarkskommitténsamt tog
bland utarbeta förslag tillmed lagstiftningarbetet föröver annat ettatt ny

Kommitténjaktvårdsområden. överlämnade Svenska Jägareförbundet ettgenom
förslag till Naturvårdsverket den 3 1994.sådant mars

förslaget påpekadesVid överlämnandet kommittén visserligen beaktatattav
förändringarna i fastighetsbildningslagenkonsekvenserna 1970:988, attav men

borde utreda frågan vidare.Naturvårdsverket Naturvårdsverket har därför studerat vilka
jaktvårdsområdeslagstiftningenförändringar de bestämmelserna 1993: 1340 iav nya

§ fastighetsbildningslagen bör föranleda.3 kapitlet 5
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januari infördes vissa ändringar1995 i regeringsformen 1994:Den 1 1468.
Naturvårdsverket har därför särskilt studerat vilka konsekvenser bestämmelsen i

kapitlet 18 § regeringsformen bör för jaktvårdsområdeslagstiftningen.2

mitten 1960-talet har förändringarSedan skett i den svenska jakten.stora
kompetens har höjts särskiltJägarnas sedan Jägarexamen infördesavsevärt, år

Lagstiftningen inriktats1985. har självbestämmandeochstörre förmot ansvar
jägare, särskiltmarkägare och det gäller förvaltningen älgstammarna.när av

frivilligaSamråd och samverkan grunder mellan jägare har därvid blivit
Bildningendominerande. jaktvårdsområden har minskat ytterligare, främstav

följd nuvarande jaktvårdsområdeslagstiftning medgerattsom aven
tvångsanslutning andel fastigheter. Denna utveckling harstorav en
Naturvårdsverket givetvis också i särskilt hög grad beaktat.

med fullgöra regeringsuppdragetArbetet har blivit kraftigt försenat, vilketatt
Naturvårdsverket i och för sig beklagar. Verket emellertid förseningen iattanser
flera varitavseenden bra för utredningen. I varje år sedan verket erhöllstort sett
regeringsuppdraget, har eller mindre förändringar inträffat i jakten ochstoramer
i lagstiftningen får konsekvenser för jaktvårdsområdena. Det gäller särskiltsom
den jaktlagstiftningen, den regeringsformen, ändringarna inya nya
fastighetsbildnings-lagen och de förutsättningarna för jakt efter främst älg ochnya
hjort.

Historik

varit föremålJaktvårdsområdena har för flera utredningar under de sextiosenaste
jaktvårdsområdenGällande lag 1980:894åren. bygger huvudsakligen på tvåom

utredningar Jaktmarksutredningen,dels dels Jakt- och Viltvårdsberedningen.av

Jaktmarksutredningens betänkande Jaktmarker SOU 1974:80 överlämnades till
iregeringen slutet år 1974. Det kom ligga till förgrund den utredningattav om
jaktvårdsområdenbland regeringen i slutet månad år 1977annat som av mars gav

Jakt- och Viltvårdsberedningen i uppdrag genomföra.att

Beredningens betänkande Jaktvårdsområden SOU 1979: 19 överlämnades till
regeringen i månad 1979.mars
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betänkandet lämnas utförlig beskrivning jaktvårdsområdena, derasI en av
får därför hänvisaoch historia, Naturvårdsverket till betänkandet itillkomst etc.

delar.dessa

Lagstiftning

Jakrvárdsområden lämnas också utförlig redovisningbetänkandet denI en av
tillfram och med år 1979 gällt för jaktvårdsomrâdena.lagstiftning etc. som

ifår därför dessa delar hänvisa till betänkandet.Naturvårdsverket även

jaktvårdsområden fårförarbetena till gällande lagBeträffande om
hänvisa till Regeringens proposition 1979/80: 180 förslagNaturvårdsverket med

Regeringens proposition 1983/84:jaktvårdsområden, 170till lag m.m., omom
jaktvårdsomrâden, Jordbruksutskottetslagen 1980:894ändring i samtm.m.om

jaktvårdsområden,ändring i 1980:894betänkande 1983/84:35 lagenom om
1983/842170.prop.m.m.

Utvecklingen

bestämmelser bildande jaktvårdsomrâdenNuvarande byggerom av en
i jaktlag.bestämmelse 1912 års I denna stadgades antal markägareatt, ettom

träffat samordningavtal jakten viltvården,frivilligt och skulleom en av
servitut gälla för Avsiktenbestämmelserna avtalet. med stadgandet attom var

till skapandet sammanhängande jaktmarkerstimulera inom vilka jaktstörreav
viltvård kunde bedrivas under ordnade former.och

i 1912 års jaktlag betydligtBestämmelserna omfattande ochersattes av mer
bestämmelser i 1938 års jaktlag 1938:274. Syftetkomplicerade med de nya

emellertid nämligen stimuleradetsamma, tillbestämmelserna ökadattvar
fastighetsägare områden.mellansamverkan över större

gällde i första hand älgjakten, vidsamverkan den här tidenBehovet somav
sådant de redan älgstammarna höllbedrevs ödeläggas.sätt att attsvaga

enligtjaktvårdsområden denBildandet lagen styrdes därför så gottav nya som
viljaallmännas åstadkomma biologiskthelt det anpassad skötselatt enav av
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jakt.och säker l den lagen infördes bland därförålgstammarna annaten nya en
fastighetermedgav kunde anslutas till jaktvårdsområdebestämmelse att ettsom

uttryckliga vilja.fastighetsägarensmot

lagstiftning jaktvärdsområden trädde i kraft år 1981 1980:894.En Denomny
i 1938 års jaktlagbestämmelserna vid ombildningoch jaktvårds-ersatte ny- av

lagstiftningenområden. Den bygger huvudsakligen principernya samma som
viktig skillnadjaktlag. En dock1938 års tvångsmedletär skärptes och detatt att

väsentligt svårare jaktvårdsområde.blev upplösaatt ett

Är förstapåbörjades de försöken1967 med helt reglerad älgjakt i några län.en
byggde samverkan skulle jägarna.Försöken ske mellan Inemot tio åratt senare

försöksverksamhet,påbörjades1975 med vad kom kallasatten ny nu som
samordnad älgjakt. Idén dock nämligendensamma, stimulera tillattvar

Båda försöksverksamheternasamverkan. byggde jägarna frivilligt bestämdeatt
sig för bestämmelsernasamverka, för älgjakten iäven och för sig indirektatt om
tvingade fram samverkan. Möjligheterna bryta sig frivilligt överens-att ur en

dock begränsade.kommen samverkan var

pågickFörsöksverksamheterna, under tjugo år till och med år 1987, ladesom
till helt förvalta våragrunden älgstammar. Framförsätt allt leddeett nytt att

tillemellertid verksamheten jägarna.öppenhet mellan Den har medförten ny ett
viktigt frivilliggenombrott för samverkan grund för jakten och viltvården.som

Den jaktlagstiftning iträdde kraft år 1988, präglas denna bakgrund imotsomnya
väsentliga avseenden ledord samråd och samverkan. De genomgripandeav som

framför jaktförordningenförändringarna allt jaktkungörelsenoch trädde iav som
iåren 1992 och 1994, betonar högre grad viktenkraft samrådän ochav

frivillighet.samverkan, också betydelsenmen av

till jaktvårdsområdenUtvecklingen har lett inte längre nödvändighetär föratt en
förhindra viltstammarna Jaktvårdsområdena inte heller likaärutarmas.attatt

nödvändiga för åstadkomma samverkan i jakten. Andra, frivilligaatt
blivitsamverkansformer har viktigare visatoch har dessutom sig fungera bättre.

Jaktvårdsområdena kan fortfarandedäremot vissha betydelse i de delar landetav
ägosplittringen dessadär I delar kvarstårär landet därför behovetstor. av attav

formsamverkan i någon skapa områden möjliggör biologisktgenom som en
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jakt tillanpassad och och med det möjligtgöra överhuvud bedrivaatt att taget
jakt.

överväganden

.
Den januari 19951 trädde för jaktvårdsområdeslagstiftningen betydelsefullen

regeringsformenändring i kraft, 2 kapitlet 18 i§ denna ändradesav attgenom
1994: 1468. Den har följande lydelse.numera

18 § Varje medborgares egendom tryggadär ingen kan tvingas avståattgenom
sin egendom till det allmänna eller till någon enskild expropriation ellergenom

sådant förfogande eller tåla det allmänna inskränkerannat användningen markatt av
eller byggnad det krävs förnär tillgodoseutom angelägna allmänna intressen.att

Den expropriation eller sådant förfogande tvingas avståsom genom annat
sin egendom skall tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skallvara
också tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningenvara av
mark eller byggnad på sådant pågåendesätt markanvändning inom berörd delatt

fastigheten försvårasavsevärt eller skada uppkommer betydande iav ärsom
förhållande till värdet denna del fastigheten. Ersättningen skall bestämmasav
enligt grunder i lag.som anges

Alla skall ha tillgång till enligt allemansrätten oberoende vadnaturen av
föreskrivitssom ovan.

Grundlagen föreskriver således ingen skall tvingas avstå från sin egendomatt
eller tvingas tåla inskränkningar i användningen den, för tillgodoseutom attav
angelägna allmänna intressen. Med egendom i lagen mark och byggnad.menas
Jakträtten rättighetär knuten till marken. När det gäller jaktvärdsområdenen
torde dock enbart inskränkningar i jaktutövningsrätten komma i fråga.

betydelseAv för bestämmelsens tillämplighet jaktvårdsområdena torde bland
i vilken mån jaktvårdsområdena bildas för tillgodoseannat allmännavara att

intressen.

§ lagenl jaktvårdsområden 1980:894 föreskriver följande.om

1 § 1 syfte främja jaktvården och jakträttsinnehavarnasatt gemensamma
intressen samordning jakten och viltvården kan enligt denna lag tvâgenom en av
eller flera fastigheter eller delar fastigheter sammanföras till jaktvårdsområdeav ett
och jakträttsinnehavare inom detta bilda jaktvårdsområdesförening.en
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jaktvårdsområde kan således bildas för "främja jaktvården och jakträtts-Ett att
intressen". Bestämmelsen därmed tvåpekar syftenhavarnas medutgemensamma

jaktvârdsområde, nämligen främja jaktvården, delsbilda dels jakträtts-attettatt
intressen. måste uppfattas förraDet så det syftethavarnas äratt ettgemensamma

till skillnad enskilt intresse.intresse, detallmänt ärmot ettsenare som

uppfattningför finns i betänkandetTill stöd denna antal uttalandenett
i regeringensjaktvårdsområden och proposition 1979/80: 180. l betänkandet sägs

exempelvis rubriken Motivenunder för jaktvårdsområden sid 89, sista stycket
följande.

Jaktvárdsomrádena tillgodoser möjligheternasamhällslntresse de ökarett attgenom
bedriva jakt fyller frånväl de krav kan ställas biologisk synpunkt.att en som som

ÖkadeIntensivare viltvårdsátgärder också allmänintresse. insatser detär ett
området angelägna både allmänna naturvårdsskäl och med hänsyn tillär attav
miljöförändringar i vissa hänseenden försämrat förbetingelserna viltet.

sammanhang bör åter påpekasI detta Jakt- och Viltvårdsberedningens förslagatt
väsentligen bygger på Jaktmarksutredningens betänkande Jaktmarker.
Jaktmarksutredningens uppdrag bland möjligheternautreda ökaattannat attvar

jakttillfällen.antalet Med den utgångspunkten utredningenlämnade förslag om
förändringar jaktvårdsområdeslagstiftningen. Det allmännas intresse ökaattav av

förväntadesjakttillfällen således delvis inomantalet kunna tillgodoses förramen
Ävenjaktvårdsområdena. beredningen har haft sådan utgångspunkt sid 92,en

första stycket.

avsnittet Opinionsvillkor sid 103, sista stycket för beredningen utförlig diskussionI en
motiven för inskränka fastighetsägarens rättigheter inom jaktvårdsområde. Somatt ettom

motiv för sådana inskränkningar anför beredningen bland "det allmänna intressetannat av
jaktvårdsområden bildasatt

Även propositionen 1979/89: sid180 framgår bland andral stycket detannat attav
allmänna har intresse jaktvårdsområden bildas. Förarbetena och själva lagenattav ger
också uppfattningenstöd för bildning jaktvårdsområden åtminstone likaäratt storav av

för förbetydelse det allmänna de enskilda fastighetsägarna.som

Naturvårdsverket vill emellertid fästa uppmärksamheten den inskränkningäven att av
bildandejakträtten beslut jaktvårdsområde ofta medför förett ettomsom av en
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fastighetsägare, också kan kompenseras de ökade möjligheter sådantettanses av
innebära. Någon ekonomisk kompensation fastighetsägarenbeslut kan har dock
erhålla.inte kunnat

kan det också något jaktvårdl sammanhanget beröra uttrycket §1värt attvara
jaktvårdsområden. När nuvarande lagstiftning jaktvårdsområdenlagen om om

fortfarandeinfördes gällde 1938 års jaktlag 1938:274. jaktlagI § denna1
jaktvårddefinierades uttrycket på följande sätt.

§ Den har till jaktl ..b0n ochrätt ägg.som ......Jakträttsinnehavaren bör ändamålsenlig och efter tillgångengenom
villebråd lämpad jakt där så lämpligen kan ske, åtgärder förävensom, genom
villebrådets skydd och förkovran sörja för bevarandet artrikt och livskraftigtettav
villebrådsbestånd jaktvård.

Jaktvården skall städsebedrivas under jordbruketshänsynstagande till och
skogsskötselns andra näringarsävensom intressen.

En bestämmelse med innehåll finnsmotsvarande i jaktlagen4 §numera
1987:259, uttrycket jaktvård iäven denna.utmönstrats Uttrycketom
jaktvård emellertid innebördhar det i stället allmäntsamma som numera
använda uttrycket viltvård.

viltvården inbegrips dels jakt,I dels övrig viltvård biotopförbättringar,
vinterutfodring, uppsättning saltstenar, Det moderna viltvårdetc.. uttrycketav

del det överordnade begreppet faunavård, för övrigtutgör i sin ärturen av som
respektiveunderordnat naturvård och miljövård.

föreskriver ÅNaturvårdslagen bland "naturen nationell tillgångärannat att en som
vårdas" Tillskall skyddas och §. begreppet1 natur räknas djurlivet, detäven

vill vilda däggdjurbland och fåglar vilt. försäga Ansvaret skyddet ochannat
viltetvården har emellertid jaktlagstiftningen delvis överlåtits till denav genom

villhar jakträtten, det till markägaren fastighetsägaren. Viltvårdensäga ärsom
således allmänintresse, vilket också markeras det allmännaett attav genom
jaktlagstiftningen reglerar skyddet och vården viltet.av

Som framgår 4 § lagen jaktvårdsområden ankommer det länsstyrelsenav om
besluta bland bilda jaktvårdsområde. det allmännaAttatt att annat ettom genom

länsstyrelsen fattar sådant måstebeslut, också uppfattas föruttryckett ett attsom
intresse jaktvårdsområdendet allmänna har bildas. fallI har detett att vartav
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i förekommandebeslut fall medfört inskränkningar i fastighetsägarensallmännas
äganderätt.

kapitlet, 18 förstaEnligt 2 § stycket regeringsformen fâr det allmänna inskränka
medborgaresanvändningen egendom endast det krävs för tillgodoseattav en om

intressen"."angelägna allmänna väsentlig betydelseAv därmed beslutär ettom
jaktvårdsområdebildande angeläget allmänt intresse.ärett ettavom

proposition låg till grund för ändringen kapitlet,l den 2 18 § regerings-som av
formen, regeringens proposition 1993/94: 17 Inkorporering Europa-l av

fri-konventionen och andra och rättighetsfrågor, bland följandesägs annat
sistasid 15 stycket.

Med angelägna allmänna intressen främst sådana ingrepp äravses som.... .,motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljövârdsintressen tillävenmen
totalförsvarsintressen och ingrepp för tillgodose samhällets behov förmarkatt av
bostäder och och andra kommunikationsledergator m.m.

Propositionen således inte något klart på frågan vad i frågager svar om som om
jaktvårdsområden skall angeläget allmänt intresse, denävenettanses vara om ger
viss ledning för bedömning. Naturvårdsverket dock inte jaktvârds-atten anser
områden jämförliga med sådana naturvårds- miljöintressenär eller tordesom

med de citerade formuleringarna i propositionen, nämligen naturreservat,avses
djurskyddsområden, Naturvårdsverket vidare inte beslutetc. att ettanser om
bildande jaktvårdsområde fattas idag 1995, kan särskiltett ettav som vara

intresse. Utvecklingenangeläget allmänt har lett till intedet längre likaäratt
från allmän viltvårdssynpunkt bilda jaktvårdsområden.angeläget Orsaken äratt

fastigheternabland huvuddelen i de svårt ägosplittrade delarnaannat att av av
ingår i jaktvårdsområden.landet redan Det allmänna har i hög bidragitgrad till

utveckling i jaktlagstiftningen successivt införadenna bestämmelserattgenom
attraktiva förutsättningar för i jaktenskapat samverkan viltvården.ochsom mer

bildas jaktvårdsområderedan framförts också för tillgodoseSom deett att
enskilda jakträttshavarnas fastighetsägarnas intressen §1 lagengemensamma

jaktvârdsomräden. Enligt Naturvårdsverkets uppfattning intemedger hellerom
kapitlet 18 § regeringsformen användningen får inskränkas2 mark i syfteatt av

tillgodose enskilda intressen.att
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ifästa uppmärksamheten bestämmelsenNaturvårdsverket vill också att
vissamedföra ersättning grunderkapitlet l8 § regeringsformen torde2 att

sintill fastighetsägare möjligheter användamåste lämnas den attvarsnumera
jaktvårdsområde.följd bilda Regler förinskränks beslutmark ett att ettsom en av

jaktvårdsområdeslagstiftningen, vilketersättning finns emellertid inte isådan
bort vidmöjligen antyda denna lagstiftning helt enkelt glömdeskan att

lagstiftning, exempelvisregeringsformen. liknandeändringen Annan,av
sådana regler.vattenlagen och naturvårdslagen, har

möjligheter för jaktvårds-Naturvårdsverket slutligen nuvarandeatt ettanser
rättigheterfatta beslut inskränker deområdes styrelse eller stämma att som som

tillkommer fastighetsägarna, också striderförfattning motannangenom
allvarligare,vilket väsentligt kan sådanregerings-forrnen. Dessutom, är en

straffansvar författa beslut kan leda tillstyrelse eller stämma som en
förenligti jaktvårdsområdet. inte heller med grundlagen.fastighetsägare Detta är

finner Naturvårdsverket bestämmelserna i lagenSammanfattningsvis att om
förenliga med bestämmelsen 2 kapitletjaktvárdsområden 1980:894 inte är

1994:1468.18 § regeringsformen

Förslag

jaktvårdsområdeslagstiftningen inte förenligNaturvårdsverketsOm slutsats äratt
medföra omfattanderegeringsformen riktig, kommer den konsekvensermed är att

Följden nämligen iför jakten och viltvården i delar landet. torde så fall bli attav
därförsamtliga jaktvårdsområden måste upplösas. Verket slutsatsenattanser

regeringen.möjligt bör prövassnarast av

tillriktig, måste förslag lagstiftning förVisar prövningen slutsatsen är ettatt ny
riksdagenkan föreläggas dröjsmål.jaktvårdsområden utarbetas utansnarast som

nämligenmåste det finnasjaktvårdsområdena upplösesNär de äldre en ny
ombildasomgående kan med stöd Jaktvårds-lagstiftning områdena av.som

ifortbestånd och framtid får inte de delar landetområdenas däräventyras av
till såvälområden nödvändiga med hänsyn allmänna enskildasådana är som

intressen.
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jaktvårdsområdeslagstiftningen regeringsformenoförenlig med kommerOm är
förändrahelt förutsättningarna för utarbetandet förslag tilldet att ettav ny

lagstiftning för jaktvårdsområden. därför inteNaturvårdsverket det ärattanser
meningsfullt något förslaglämna till lagstiftning innan regeringensatt ny
prövning frågan skett. Verket dock berett efter samråd med berördaär attav

förslag tillutarbeta lagstiftning för jaktvårdsomrâden efter detparter ett attny
frågan regerings-formens förenlighet med jaktvárdsområdeslagstiftningenom
klarlagts.

Beslut detta yttrande har fattats Vidundertecknad generaldirektör. ärendetsom av
handläggning i övrighar närvarit direktör Frisén, avdelningsdirektörerna
Weinberg, Borgh, Abrahamsson Bjurholm,och den föredragande.senare

Rolf Annerberg
Per Bjurholm
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berör privata markägarejaktfrågorVissa som

Teknisk rapport

Inledning1

syfte1.1 Bakgrund och

Centralbyrån SCBUndersökningen genomförts Statistiska ihar av
Utredningen vissamed Skogsstyrelsen på uppdragsamarbete av om

1994:06.jaktfrågor Jo

Ansvariga personer:
Undersökningsledare SCB Margareta Bratt

HåkanMetodstatistiker SCB Lindén

SKS Erik SollanderKontaktperson inom
inom utredningen Christer GanelindKontaktperson

Undersökningens syfte fram vissa fakta viltvård, jaktensatt tavar om
organisation och omfattning priset för jakt. Vidare skulle möjligheternasamt

jakt, respektive markägarens intresse ytterligare jakt,till ytterligare av
belysas.

1.2 Allmän beskrivning

genomfördes 750Undersökningen postenkät till urval närmareettsom om
privata markägare enskilda och dödsbon i hela landet. Urvaletpersoner

efterstratifierades dels markareal, dels efter region. Den huvudsakliga
skedde januari februari 1995.datainsamlingen under och De sompersoner

inte inom föreskriven tid fick skriftlig påminnelse. Bland demsvarat somen
efter påminnelseninte drogs urval telefon försöktesettsvarat som per

intervju. Resultatet redovisas i tabeller fördelning stratifierings-med efter
variablerna.

2 Population och urval

2.l Population och urvalsram

1för Skogsstyrelsens vilket iUtgángspunkt urvalsramen skogsdataregister,var
Skogsdataregistretsin bearbetning fustighetstaxeringsrcgistret.iirtur en av iåfastigheterinnehåller samtliga jordbruksfastighct.taxeradeärsom som
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Jordbruksfastigheter inom kommun och med ägare ellerensamma samma
flera sammanförda till brukningsenhet.är en

Populationen utgjordes samtliga brukningsenheter tillhörde privataav som
markägare.

l urvalsramen behölls brukningsenheter ägdes uteslutande enskildasom av
och/eller dödsbon. I skogsdataregistret dessa betecknadeärpesoner som

Övrigakategori 4 respektive brukningsenheter uteslöts. Ramen utgjordes
240 897 brukningsenheter.av

2.2 Urval

Inför suatifieringurvalsdragningen gjordes dels region, dels påen
storleksklass markareal.

Region
Stockholmsområdet: Stockholms,l Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands län

2 Göteborgsområdet: Hallands län och Göteborgs Bohus län samto
Älvsborgs län Dalslandutom

3 Södra Sverige: Blekinge, Kristinastads och Malmöhus län
Övriga Östergötlands,Götaland:4 Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Gotlands Skaraborgsoch län Dalslandsamt
Övriga Örebro,5 Svealand: Värmlands, Kopparbergs och
Gävleborgs län

6 Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län

Stratifiering efter markareal gjordes i åtta storleksgrupper efter total areal
summa skogsmark. jordbruksmark och övrig mark:

25 ha
4925 ha-

50 99 ha-
100 199 ha-
200 399 ha-
400 999 ha-
1000 4999 ha-
5000 ha-

Urvalet fördelades således 48 olika Varje betecknades medStrata. stratum
två siffror. där den första avsåg region och den andra storleksgrupp. Antal
brukningseitheter i och deras fördelning på bilagaframgår lramen strata av



1997:91SOUBilaga 3

CENTRALBYRÅNSTATISTISKA 996-04-03l 4 8
MILJÖ UtkastLANTBRUKocu

Urvalet 743bestod brukningsenheter. Allokeringen gjordes så störreav att
.brukningsenheter hade urvalssannolikhet mindre. Allokeringenstörre än efte
region de två storstadsområdena och Sydsverige större urvalssannolikhetgav

landet. Urvalets fördelning efter finnsän också belyst iresten stratumav
bilaga

3 Metodik

3.1 Blankett och utsändning

Blanketten faktabladoch bilaga 2 sändes till markägama enett ut per
brukningsenhet de sista 1995.dagarna i december Blankettens förstaen av
sida informationbrev, medan det skulle besvarasupptogs ettav som av
markägaren fanns på sidan Med i försändelsen fanns också portofrittett
svarskuvert till SCB.

lntervjublanketten efterfrågade följande uppgifter:

Total areal mark. uppdelad på skog, jordbruksmark respektive övrig-
mark

Upplåtelse 1995.jakt under kort eller lång tidav-
Agarens benägenhet upplåta jakt lång tidatt-

Viltvårdsåtgärder 1995, och utföraretyp-

Samarbetsformer, jaktvårdsområde respektive andra samarbetsfonner-
för olika vilttyper av
Jaktvårdsområdenas förbetydelse viltvården respektive antal-
jakttillñillen
.E l

Vem bedrivit jakt under 1995: ägare/jaktvårdsområde/andrasom-
samarbetsformer och/eller nyttjanderättshavare
Antal jagat 1995underpersoner som-
Antal jaktdagar summa antal jägare multiplicerat med antal dagar-

1995under
v

Utrymme för ytterligare jakt-
Intresse från sida upplåtaägarens jakt till utomståendeatt
Om jakt skulle upplåtas till utomstående. skulle dåhur dessa
kontaktas/väljas ut

Avsnitt Q Ezjsgfor jakt
förPriser jakt under 1995: långtids- respektive korttidsupplåtelse.

grundavgift fallavgiftoch
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Påminnelser3.2

till SCB den 16Markägarena ombads insända blanketten januari 1996.senast
279 uppgiftslämnare.inkommit frånFram till dess hade uppgifter Därtill

övertäckning,sig dvs tillhörde intehade två brukningsenheter visat vara
uppgiftslämnare bortfallsorsakenpopulationen. För mindre antal känd.ett var

skriftlig påminnelse till 450dödsfall. 19 januariDen sändest.ex. en
Även bifogades blankett ochmarkägare i urvalet inte inkommit. nusom

svarskuvert.

65484 blanketter, dvs %.inflödeskriftliga påminnelsen totaltDen ettgav
telefonuppföljning.begränsadUppdragsgivaren då önskemåluttryckte enom

Syftet att:var
mindre frekventaberoendeminska risken för skattningarskeva att-

i urvaletuppgifter i populationen uteblivet eller överrepresenterats
öka precisionen i skattningarna-

30 brukningsenheterFrån fem inflöde valdesde hade lägst relativtStrata som
då vissaEfter två veckors arbete,för telefonpåminnelse -insamlingochut av

tillfällen olikaantalde utvalda markägarna söktes vid mycket stortett -
uppgifter förkvällstid erhöllsveckodagar vid ochoch olika tider under dag- -

nedanstående tablå.brukningsenheter.24 Fördelningen framgår av

Telefonuppföljning
telefon-InkommetvidförpåminnelseStratum UrvalAntal inkomna

kontakt
2Sydsverige, 2storlek3 5

Övriga 10Götaland.storlek 20l
Övriga 47Svealand,storlek 161
Övriga 3Svealand, 4storlek6 9

5Norrland, 6storlek4 l3

2430Summa 63

bruknings-508inklusive uppgifterTotalt, telefonuppföljning, inkom om
Fördelningen bilagaenheter. efter framgårslratum av

3.3 Dataregistrering, rättninggranskning och

Blanketterna dataregistrerades SCB manuellvarvid utfördes delsdet
förgranskning, dels maskinell granskning i dataregistreringsprogrammet
RodePC. Uppenbara fel missförståndeller dårättades också.

Sedan allt material dataregistrerats gjordes logiskagränsvärdeskontroller och
kontroller. l den mån förhållandena klart framgick fel.blanketten rättadesav
l övrigt noterades "uppgift saknas", partielltd.v.s. bortfall, berörda
variabler.
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4 Kvalitetsfrågor

4.1 Tid

Statistiken kalenderåret 1995. Det engångsundersökning.är För åravser en
1979/80 genomfördes också jaktundersökning, resultaten inteären men
direkt jämförbara.

4.2 Tillförlitlighet

Täckning En mindre undertäckning till följd registertekniska bristerav -
felaktiga koder för ägarkategori intekan uteslutas.t.ex.som -

Det förhållandet uppgifterna i registret 1% år gamla kanäratt
också viss undertäckning.ge

Övertäckning har konstaterats. I det ursprungliga urvalsramen
upptäcktes sju företag i den högsta arealklassenatt över-var
täckning orsakad felaktiga kategorikoder. Samtliga dessaav
brukningenheter utgick då urvalsramen och därmed ocksåur ur
urvalet. Det kunde genomföras eftersom urvalssannolikheten
inom berörda 100 %. Denna övertäckning påverkarStrata var
således inte resultatet urvalet blivit någotsätt änannat att
mindre än avsett.

Bland de urvalsenheter inkommit med uppgifter har sjusom
konstaterats övertäckning.vara

Urval Medelfel mått den osäkerhetär uppkommerett som genom
i stället för totalundersökning gjort urval blandatt man etten

enheterna i populationen. Ett få uppfattningsätt att en om
tillförlitligheten i skattning är medelfelet iatten procentange

det skattade värdet. Medelfelets innebörd intervallav är att ett
bildat utifrån skattningen +/- dubbla medelfelet med
sannolikheten 95 innefattar det värde skulleprocent som
erhållits vid totalundersökning.en

Som exempel har approximativa medelfel förberäknats
marginalsummorna i tabellerna 1A, 2A, 4A och 5A

.i1Mätning För de uppgifter lätt konstaterbara förhållandensom avser som-
vidtagna viltvårdsåtgärder eller antal jagatt.ex. personer som

markerna felenbör från uppgiftslämnarna vissalåga. Förvara-
andra uppgifter, har karaktär bedömning,allmänsom mer av
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frågan för ytterligare jakt, risken fört.ex. utrymmeom
Beträffandeuppgiftslämnarfel frågorstörre. berörsom

uppgiftslämnarens attityder bör definitionsmässigtdet inte
förekomma mätfel, såvida inte frågan rnissuppfattats.

fråga uppenbarligenEn missuppfattats finns under avsnitt 4som
"Ungefär mångablanketten: hur dagar antal jägare gånger

antal jaktdagar jagade på Era marker under 1995". lman
redovisar variabeltabellen denna har alla uppgifter därsom

uppgivetantal dagar inte överstiger antal jägare uteslutits.
ändå försiktighet.Resultatet måste användas med stor

Bortfall 743 urvalsenheter inkom uppgifter först från 484.Av urvalets
telefoninsamling inom bortfalletEfter urval bland erhöllsett

uppgifter från ytterligare 24 brukningsenheter. Det vägtettger
objektsbortfall 28 Bortfallet kan tyckas högt, ärprocent. men

för undersökning. Frågornanormalt denna dels svåra,ärtyp av
dels kan de upplevas känsliga. Bortfallet ocksåärsom
regelmässigt högre i postenkäter vid datainsamling viaän t.ex.

bilaga bortfalletintervju. l 4 redovisas stratum.per

telefonuppföljningDen gjordes urval bortfalletettsom av
reduktion medelfelet i respektive enligtstratumgav en av

nedanstående tablå:

Stratum Förändring medelfeletav
33 -20%

-30%41
51 -lO%
56 -l5%
66 -l3%

Resultatet inga indikationer systematiska skillnadergav
mellan de urvalsenheter kommit med uppgifter och desom

bortfall.utgörsom

Storleken det partiella bortfallet framgår varje tabell. Enav av
sammanställning finns också i följande tablå:
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CENTRALBYRÅN 8 81996-04-03STATISTISKA
UtkastMILJÖ LANTBRUKOCH

..innehållTabell

Marktypl
lUpplátelsefonn2

36Kontraktslangd3
lViltvárdsátgärdermedeltalS

48Samarbetsfonnermedeltal7
Åsikt 15IVO: viltvård8 om
Åsikt 23jakttillfallenJVO:om

2jagade9 Vem som
26jägare10 Antal
40Antal jaktdagarll

ytterligarejaktför12 Utrymme
l 1medeltal
9för upplåtelse13 Intresse
23jägareKontakt15 nya
19nedan17-20 Priserse kommentar

Uppgifterna därprisvariablerna.olikauppgifter de20 finnsI tabell 17 om-
bruknings-enstakaendast någrafall prisgrundas i flera angetts avsom

partiellauppskatta detsvårtdock mycketi Detenheter urvalet. är att
för priser harbortfallPartiellt19bortfallet. I tablån har procent.angettsovan

iprisuppgift helt saknasangivitsupplåtelse harföreliggadå ansetts menom
för enskildahögrealltså19 kanUppgiftenavsnittblankettens procent vara

Å partiellapå dettyderfinns faktorersidanprisvariabler. andra attsom
nödvän-inteprisUtelämnande utgörlägre.bortfallet skulle kunna avvara

kan utläsasblanketterpå delbortfall. kommentarerpartiellt Av attdigtvis en
förekomma.kanDel i köttiersättning kan änsätt t.ex.annat pengar.ges
medfinnsfrågor på blanketternaoch andratill dennaKommentarer som

bilaga

Tillgänglighet5

på följandeuppdragsgivarenförundersökningarnaResultatet presenterasav
sätt:

tabellertekniska med bilagor ochFöreliggande rapport

5.0i ExcelTabeller diskett programmet
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Jakt1995
8113981

Ramoch urval

Urvatsram,antalbrukningsenheter

Region TotalStorleksgrupp.areal,heklar Totalt
21 J 4 5 . 7 E

100- 200- 400- 1000- 5000-
-24 25-49 50-99 199 399 999 4999

Stockholmsområdet7103 37681 3329 1837 596 38214 0 16885
Göteborgsområdet2 12853 6641 4655 1698 328 54 9 0 26238
Sydsverige3 8569 3166 2391 868 170 57 0 15236
ÖvrigaGötaland4 2421 146m 13206 6216 1715 42366 0 60379
Övriga5 Svealand 32332 11842 9119 5067 1751 366 34 0 60511

6Norr1and 21328 10982 12105 9736 5376 1895 224 2 61648

Helariket 106361 51033 44805 25621 10335 3951 5361 2 240897

Urval,antalbruknlngsenheter

Region Totalareal,hektar Totaltw , r,1 2 3 4 5 6 7 a
100- 21- 400- 10W 5000

-24 25-49 50-99 199 399 999 4999
Stockholmsområdet1 10 11 18 23 14 0 98
Göteborgsområdet2 17 17 15 10 13 16 9 0 97

3Sydsvenge 12 10 9 7 12 16 0 78
ÖvrigaGötaland4 2a as se 30 22 21 o m4

sönigasveatartd 32 25 22 19 17 7 0 143
6Norrtand 15 15 20 24 24 24 2 143

Helariket 114 113 113 103 108 117 73 2 743

Urvatsandel,procent

Region Totalareal,hektar Totaltr,-, 2 3 71 4 5 s a
200- 1000-100- 400 5000

-24 25-49 50-99 199 399 999 4999

Stockholmsområden1 0,14 0,29 0,33 0,60 10,75 0,583,02 36,84
2Göleborgsomrâdet 0,13 0,26 0.32 0,59 0,373,96 29,63 100,00
Sydsverige3 0,14 0,32 0,38 0.510,81 7,06 28.07 60,00
ÖvngaGötaland4 0,12 0,270,24 0,48 1,28 5,74 0.3028,57

SövrigaSvealand 0,10 0,21 0.24 0,41 1,09 0.244,64 20,59
Nornand6 0,07 0,14 0,17 0,25 0,45 1,27 0,238,48 100,00

rikelHela 0,11 0.22 0.25 0,40 1,04 2.96 1,36 0.31100.00
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Bi laga 2
Utredningen vissa jaktfrågorom Blanketteninsünds SCBtill i bifogatsvarskuvcn

den l6januari 996senast
EENIHHLHYHANSMHSIIXM Uppgrfremaarsekrctesskyddad:enligt9kup.4§sekretesslagen

Jakten i Focus

Etikettmed adress.kommunnamn.

Utredningen vissajaktfrågorom
Undersökningengenomförspåuppdrag Utredningen vissajaktfrågor.Du 750ärav om enavca
markägare Sverigeöverhela slumpvisvalts till undersökningen.StatistiskaCentralbyrånsom ut
harfåttuppdraget genomföraundersökningen.att

Undersökningen frivilligär ochdeuppgifterDu lämnarskyddasenligt9 kap.4 §i sekretess-
lagen.Detbetyder deuppgifter kankopplastill Dig enskilduppgiftslämnareatt intesom som
får lämnas Uppgiftemakommer pådatamediumut. i identifrerharform längstattsparas t.0.m.
juni 1996.Enligt lO§datalagenharDu uppgiftslämnare fåutdragrätt det gällersom att av som
Dig registret.ur

Utredningenhartillsatts regeringenochleds UllaPettersson.Häringårävenav av experter
företräderjägareochjord-ochskogsbrukare.Uppgiftenär lämnaförslagsom till huratt.a.

detpraktiskajakt-ochviltvårdsarbetetbörorganiserasochhurfler kan möjlighetpersoner ges
jaga.att
För få braunderlagför arbetet det utomordentligtatt ett värde få dei hurstonav att ia avSverigesmarkägare dessafrågor.Dcnhärundersökningenärmycketviktig dådenriktarser

sighuvudsakligentill privatamarkägare.

gårHur undersökningentill
Fyll i denbifogadeblankettenochskicka ibifogatden svarskuvert den 1996.l6 januarisenast

Någon frågornakan svår besvara.Försöki såfall bästamöjligabedöm-av göraattvara att
ning.DåDu statistiskaskälinte någonkanersättas vi mycketär tacksammaav av annanperson
för få del justDina ochsynpunkter.att ta av svar

Flerafrågorhandlar upplåtelse jakt. l dagligttalkallasdettaofta för "jaktanenden"om av av
olikaslag.Formellt kan jakträttinte"arrenderas" "upplåts"densett till "nyttjande-utanen en
rättshavare".Vi harvalt användadebegreppenochhoppas det begripligt.att äratt

OmDuharnågrafrågorrörandeenkätenring sekreterarengärna i utredningen.Christer
Ganelindtfn 036/156589, ellerundersökningsledaren.MargaretaBratttfn 019/176727.

Tack förhand

,VCÅ//.,

ChristcrGancIind MargaretaBr t
Sekreterare Undersökningsledurc
Utredningen vissajaktfrágur StatistiskaCentralbyrånom

Blankettutgivare Postadress Besöksadress Kontaktperson Telefon TelefaxUtredningenvissaiaktfrtgor Box2001 Christerom Lanlmilargrind5 Ganolind 036/1503156589 6593
Dapartamontensutredningsavdelning55002Jönköping
STATISTISKA ÖREBROCENTRALBYRÅN70189 MargaretaBrattKlostergatan23 0191770St019176727
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Uppgittslämnare ochtelefonnummernamnjordbrukslulighelermarkpaiblankettenfragorAlla avser angivitspaetikettenkommunNiÄgerinomden aomsom sidanpalörsta
skogsmark hadäravhatotalareal
jordbruksmark hadärav .

mark hadäravannan
jaktUpplåtandet av EOm skulleupplåtasIdagjakträttensålallhur7under1995. JautomståendeupplåtitstrlljaktHar l dåskulleNI teckna kontraktett D NeD ellerveckaKorttrdsupplåtelse.mgtyp årpåbestämdlängrehd änett ü V91D lårbestamdndhögst1vidareeller DetinnebärnyttjanderättsLångudsupplåtelse.tills att

lår besrttntngsskyddhavaren kD sårbestämdtidlangre tLångtidsupplåtelse. an
D upplåtelseNej,ungen
Viltvlrdsåtgärder2

utförtdem1995ochvidtagitsundervtltvårdsåtgårdervilka somMarkera vemsom
Åtgarder Mä/are

NyttjanderätshavareAgare sålallAnnan vemI
D D DD anläggning.skötselviltákrarSärskilda

ED DD Wntemttodringviltav DE DE våtmarkanläggning mmViltvatten av ED DE tågelholkarSaltstenar. DD üD Annat............................................OP
sam3b°t5°&#39;m°&#39; jaktvårdsområden3 förekomstenVad Nratt avanser bhaÖ MWEramarkerlörjaktpåsamarbetslormerForekommer

jaktttlllällenantalviltvárdenNejDelvis arealheltJa, %av
DD jD E omPositivJaktvårdsområde

D DDD DÖvriga Betydelselös Bejydgjsejossamarbetslorrnerälgjakt
DB EÖvrig: emslvilügic-keamnrlr-avelnv-mr 539m.. Minskar

D EDD DÖvriga viltsamarbetsformer va.annat va,aj

Jägarna4
mångaharjagat Ungelarhur dagarHurmångapåEramarker1995jaktbedrevunder personerVem jaktdagar;under1995 antaljägaregångerantalpåEramarkerD bedrevsägaren/ägarnaAujakt av 19957Era undernyttjanderåttshavara. jagade på markerägare, manD m.fl.gästernyttjanderåttshavareAlljaktbedrevsav

D nyttjanderåttshavareBåde ochagare AntalAntal: .............................D Orsak:bedrevsjaktIngen ...............................
jaktlör ytterligareUtrymme5

DMmm upplåtalöryttertigare omdeFinns a" dyl.Finnsidagintresseja, BlandVWG närståendevännerutrymme oskulletillutomstående.huravseende: jaktpáEramarkerjakt upplåtajamuuan den/dom skulleNiväljaututomstående som DvaNejJa annonseringnyttjanderätt GenomlåD El D Ja Ners
D üD DRådjur hurAnnatsättE D DÖvrigtvilt

utomstående.upplitijakttilldan under1995ba:skallendastFraga6 aømvara:av
under1995tör jaktPriser6

torupplåtelsejaktInklmomsAngepriset av
Fallavgiftariupplåtelsenlandaraal ingarGrundavgitter allavser aom

KortttdsupplåtelseLångtidsupplátelseKorttidsupplátelseLångtidsupplátelse
Älgtjur Älgtjur KrdjurKr/djurKrlha Kr/dagAlljaktAlljakt .. . .. . .
Älgko KrÄlg Älg djurKr/djur AlgkoKrlha Kr/dag .. . .,V Älgkalv KrdjurKr/dag Kr/djur AlgkalvKr/ha RådjurSmåvilt . . .. . .

KrdjurKr/djurKr/dag Rådjur Rådjur .. .
KrKr/djur djur.

tackartör ErmedverkanochSCBjakttrågorvissaUtredningenom
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Bilaga 2

För Dig vill vetasom mera

Utredningen genomför undersökningar riktade tilläven de markägamastörre
skogsbolag, kyrkan. kommuner m.fl., för del deras hur derasatt av syn
jaktrnarker finnsutnyttjas. det för ytterligare jakt, vilka avgifterutrymmeom som

upplåtelsegäller vid jaktav m.m.

någotYtterligare utredningenom
jaktfrågorUtredningen vissa ska åtgärdervilkaäven överväga behövs forom attsom

öka möjligheterna jaga till rimliga priser. För folkligt deltagandeatt i jaktenatt ett
måste kostnaderna rimliga Utredaren ska därför analysera utvecklingenvara
priserna for jaktupplåtelser.

Iden frånnuvarande jaktlagen 1987 nyttjanderättshavare jaktarrendatorges ett
besittningsskydd upplåtelsen bestämd tid längre år. Tankenän medom ettavser en
detta nyttjanderättshavare fick stärkt behålla jakträtten,att rätt skulle devar om atten

långsiktiga viltvårdsåtgärder.även Nu blev utvecklingensatsa Utred-en arman.
ningen ska därför utvärdera besittningsskyddet.

Dessutom ska utredningen granska de olika samverkansformer finns för jakt,som
jaktvårdsområden,ex.vis. förslagoch förbättringar. Den statliga administra-ge

tionen jakten och rollfordelningen mellan myndigheter och jägarorganisationer skaav
utvärderas. Utredningen ska klar januari1 1997.vara

Visste Du att:

Antalet jägare i .Sverige 320 000.äro
Flest Europajägare i har Frankrike 1,8 miljoner. Mest trångtäno mer om-
jaktmark det Italieni 5är kmZ.jägarenästan per-
För 150 dr sedan älg och rådjur ovanliga Sverige.i Bävern försvann helt ochvaro
har återplanterats.

I Danmark har Skogsstyrelsen förbjudit jakt och skytte med stålhagel i skog.0
Haglen förstör ságverkens klingar och orsakar dnftsstøpp.

Anal fällda älgar och rådjur från H39 och framåt

Antal
400000 -- gu aÄlg
300000

Rådjur- - - -
200000 --

I00000 -

0
I939 -44 -49 -54 -59 -64 -69 -74 -79 -84 -89 -94

Jaktår
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telefonuppkáljningeninklusivetotalainliödet,ochdeUrvalsram

TotaltTo1aIareaI,hek1arStorleksgmpp.Region
e7652 3 41
5000-1000-200- 41-100-

4999399 9991992549 50-9924
1688538 02141837 5963768 3329Ram 7103Slockholmsomrádel1

0 63813 147 69Inkomna 6 2623854 9 04655 1698 328Ram 1285 6641Gbleborgsomrádet2
8 0137 109 1212Inkomna

1523615 0170 572391 868Ram 8569 3166Sydsverige3
59014 95 87 610Inkomna

6037942 0Övriga 1715 36613206 6216Ram 2421 14634Götaland4
1176 016 1424 1818Inkomna

605110Övriga 1751 366 34506711842 9119Ram 32332Svealand5
986 0171516 13Inkomna 20

61648224 25376 1895973610982 12105Ham 213286Nornand
10017 16 14 11610 16Inkomna 10

240897362 29936 29522542106385 51033 44805RamHelarike
50882 178 67 8172Inkomna 76
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Jakt1995
Bilaga4

lnflödevagt,procent

Region Storleksgrupp.Totalareal,heklar Totalt
2I 3 5 64 7 5

100- 200 400 1000 5000-
-24 25-49 50-99 399199 999 4999

Slockholmsomrádm1 60 82 5564 61 57 64
Göleborgsomrádel2 53 80 70 77 89 73
Sydsverige3 83 70 100 67 88 75 79
ÖvrigaGötaland4 94 so 67 so e7 50 sa
ÖvrigaSvealand5 79 64 59 ae 87 as 75

6Norrland 67 67 ao 91 67 74 50 74

Helariket 78 64 72 75 73 70 50 72
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AKTFRÅGORUTREDN INGEN OM VISSA J

JÄGARE JÄGAREPRESUMTIVA SAMT

ATTITYDER OCH PREFERENSER

Owe R Hedström



Bilaga 4 SOU 1997:91

INLEDNING

Bakgrund och utredningsuppdrag1.1
har fått iOwe Hedström uppdragR Utredningen vissa jaktfrågorav om

J o1994:06 kartlägga jaktmarkslösa jägares presumtiva jägaresatt samt
jaktfrågor.attityder till antal Dessutom skulle studien belysa vilkenett

upplåtelsetider långabetydelse korta avstånd mellan jaktmark ochsamt
för viltvården.bostadsort har

Enligt direktiven för utredningen Dir. 1994:127 50 000 de svenskauppger av
jägarna de har brist på jaktmark. Ytterligare svenskar100 000 iatt uppger
undersökningar de intresserade börja jaga de inte haräratt att attav men
tillgång jaktmark. Utredningen skall enligt direktiven för utredningen lämna
förslag till hur flera särskilt de saknar mark, kanpersoner, som egen ges
möjlighet jaga.att

1.2 Angreppssätt
avsåg kartlägga intressetUppdraget attityder till jakt hos mycketatt samt ettav

boende iantal Sverige. Med detta fanns detkrav enbart möjligstort en
Övergripande metodansats nämligen kvantitativ studie i fonnen av en

fastaenkätundersökning med svarsalternativ.

Enkätkonstruktion1.3 och urval
formulerade inledningsvis antal frågeställningarUppdragstagaren givetett

problembakgrund..utredningens Utredningens ledamöter tillfälle attgavs
frågorna någrakommentera och ledamöter lämnade omfattande kommentarer

presenterades nya frågeställningar.och dessutom antal Nästanett stort
förslag "vävdes in i frågeformulären. frågorsamtliga De skulle besvarassom

slumpmässigt urval boende i Sverige begränsades i antal till för20ett attav
för svarsfrekvens.skapa förutsättningar acceptabel Frågorna till befintligaen

mångaansågs däremot kunna ganska ochjägare det totala antalet blev 52vara
frågor delfrågor.några innehölldär även

undersökningsgruppen skulleförstnämnda i Sverige boendeDen representera
börja jaga.individer med eventuellt intresse För skapaattett att attav

lågförutsättningar för mycket felrisk utvaldes 2000 i dennaen peroner grupp.
företag med expertkunskaper i statistiskaväl etablerat urval uppdrogsEtt att

välja de 2000ut personerna.
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avsåg befintliga utvaldes bland de köptjägareandraDen somgruppen som
i och urvalet gjordesoch totalt ingick 2000 dennaunder 1995jaktkort grupp av

administrerar jaktkorten.företagdet som

Kvalitetsdeklaration1.4
tillfrågadevid enkätstudier den intresseradkvalitetsaspektväsentlig är ärEn att

frågorinställning till dedärmed tänkt sinfrågeområdet och över somav
behandlas.

det slumpmässigakriterium medanuppfylla dettamåsteJägargruppen anses
motsvarande intresse. Det skakan haSverige intebland boende iurvalet antas

för såintresse jakt dethelt saknadeför deemellertid konstateras att varsom
faktakaraktär.huvuddelenskulle besvarasfrågornioenbart var avvaravsom

inte finnstillförlitlighet detför studiesförutsättning ärviktigEn attenannan
naturligtvisstudie harföreliggandefrågor ochoch styrandeobalanserade

ankommer läsarenoch dettill dettaförsökt hänsyn rapporten attatt ta avnu
trovärdigheten.bedömninggöra aven egen

promille.tillinstansningsfel begränsas lAntalet ca

decembertill adressat den 27 ochså de komdistribueradesEnkäterna att resp
då Svarsfrekvensen 50 % 60 %januari ochdensvarstiden gick 10ut respvar .

februari.önskades den 10januari ochskickades den 20En påminnelse svar
Svarsfrekvensen blev %definitivt den 65avslutades 10Datainsamlingen mars.

%boende i Sverige medan 75för slumpmäsiga urvalet nästandet av
haromfattande enkäten. Demycketsvarade denjaktkortslösarna som

instruktioneroch följt demyckethar varitenkätenbesvarat noggranna som
givits.

frågor till både utredningensmöjligheter ställatillfrågadeDe attgavs
tillfrågadeför de detansvarige enkäten. Av 4000till denochsekreterare var

möjlighet.utnyttjade dennatiotalenbart ett som

besvarades kvinnor/män med varderaboende i SverigeurvaltillEnkäten ett av
ålderskategoriemavisade de ijämnhetliknande% och även50 tre somen

både ålderDärmed kan konstateras kön ochungefär 1/3 vardera.fick attsvaren
populationen.i helastrukturstickprovet hari somsamma
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1.5 Databearbetning
Sedan instansningen avslutats frekvenstabeller fram samtliga frågortogs och
dessutom matchades antal variabler varandra i k korstabellerett mot s

1.6 Datapresentation
Studiens resultat redovisas i fyra olika avsnitt. l kapitel två redovisas
enkätsvaren från boende i Sverige och kapitel belyser skillnader i kvinnorstre
och uppfattningar för det slumpmässiga urvaletmäns boende i Sverige De

.följande två avsnitten redovisar resultaten från studien bland jaktkortslösare där
kapitel fyra återger de frågorna.50 Det avslutande avsnittetsvaren ca
relaterar urval variabler till varandra.ett
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FÖR UPPLÅTELSEKRITERIER AV JAKT.

uppgiftJägareförbundetsJaktmarkskommitté medutsåg 1993 arbetsgruppSvenska att taen
nyttjanderättshavareunderlag för diskussioner mellan upplåtare och vidfram kriterier som

för förslag, framlades i septemberjakt. Bilaga visar missivskrivelsen dessupplåtelse A somav
under Jaktutredning-har varit föremål för i sambandmed1994.Förslaget översyn att parterna

formerna jakt. ändring i grundinställningen har in-gång för upplåtelser Någonöversett avens
formerjakt" nyttjanderättsupplåtelse, iskett. Parterna "Upplåtelsete varsanser av vara en

också bestämmelser iförsta hand regleras bestämmelsernai Jordabalkens kap, avav men
Jaktlagen.

iför tvåprissystemvanligt ochNågra förändringar i de principiella formerna upplåtelser norr-
blir det troligenvanligt i har uppmärksammats. Däremotettprissystem söder inte ännu-

detavtalsträñandet diskutera igenom och fastlägga viltvårdspro-viktigare i sambandmedatt
skall gälla.gram som

främjar god viltvård ochavtalen skall innehålla bestämmelserParternaär överens att somom
till lokala förhållan-viltstammar önskvärd storlek. Villkoren skall också anpassassom ger av

anpassningkanavtalsunderlag, med lämplig användasden. För den skull har utarbetats som
överenskommelser. bifogas bilaga B.för heltäckande Detatt som

funnit troligen också skulle bra,Vid med avtalsunderlagenhar detarbetet attparterna att vara
förslag till stadgar regler medmellan fastighetsägareoch jägare havid diskussionerna resp.

bifogasunderlaghörande fullmakter, partsförhållandena klara. Dessadärtill så äratt som
bilagor D och E.

upprättandet överenskommelsernämndabilagor skall hjälpmedel vidOvan B E avsessom-
diskussionernakan användasnyttjanderättshavare,vilka i sambandmedmellan upplåtareoch

medan lokala för-kanskeanvändas omarbetning,checklistor. I vissa fall kan de tutan exsom
erfordras.mindre omfattandeförändringarhållanden kan ellergöraatt mer

företrädaresamarbetemellanframtagandet bilagoma har skett iArbetet med ochöversynen av
Sveriges Jord-Riksförbund,för Riksförbund, Skogsindustriema,SkogsägarnasLantbrukarnas

Jägareförbundet.ägareförbund, Riksförbund och SvenskaJägarnas



Bilaga 5 SOU 1997:91

VLTVÅRDSPOLICY.

Vit avtalsdiskussionema det angeläget upplâtare och nyttjanderättshavare kommerär att
hur viltstamrnama övergripandeöverens skall skötas och utnyttjas. Observeraom attmera

begreppen"aktuell vilttillgång"och "viltboniteten" inte alltid Parterna böröverensstämmer.
däför inför undertecknandet avtalet belysamålsättning och intentioner för upplåtelse, så attav
frantida konflikter i möjligaste mån kan undvikas.

Beräffandeälg kron- och dovhjort bör vinterstarnrnensstorleksamt överensparterna vara om
ocl den långsiktiga avkastningen.

Ingårupplåtelsen i kronhjortsområde syftande till få etablerad kronhjonstam, kanatt en av-
gifema beräknasefter principer för älg.samma som

kron-För och dovhjort, jagas med stöd allmän jakttid det viktär yttersta attsom av av
klarläggaupplåtarensinställning till och målsättning för storlek.arten stammamas

Villsvin, med sin snabbageografiska spridning, bör alltid diskuterasså är överensatt parterna
omhur skall skötasoch beskattas.arten

Snåviltstammarnapåverkas normalt mindre jakttrycket. Eventuella inskränkningar i möj-av
ligleterna jakt bör dock påverkapriset. Parternabör diskutera nyttjanderättshavarensutövaatt

ökamarkensviltproducerande förmåga och därvid beaktarätt hur investeringar och ökatett
vilt skall påverkavillkoren i avtalet.uttagav

Möligheten till viltskadeersättningar från Staten upphörde den december31 1994. I Jorda-
bakens9 kapitel 34a paragraf reglerasförhållandet mellan jordägare och jordbruksarrendator.
Det lyder:

"Har jordägaren förbehållit sig jakträtten han skyldig arrendatom förär ersättaatt
förluster på grund viltskador på arrendeställeteller arrendatoms egendom. Dettaav
gäller dock inte jordägaren visar skadan inte kunnat förhindras rimligaatt trotsom
ansträngningarfrån hanssida."

Ingårjordbruksmark, upplåtits till jordbruksarrendator, i jaktupplåtelsen det därförärsom
symerligen viktigt mycket går igenom de regler förutsättningarochatt parterna noga som
gäler, skall för jordbruksarrendatoms berättigadeersättningskrav.t ex vem som svara
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VÄRDERINGSTABLÅ FÖR UPPLÅTELSE AV JAKT.

jaktligapåverkar det värdet.Faktorer som

Avtalstidens längd1

Förbehåll i avtalet
upplåtarens/fastighetsägarensförbehåll-

förbehåll.nyttjanderättshavarens-

viltprodutionsförmågaViltbonitet markens
jordbrukets skötselinägoareal, hagmark,-

viltimpediment-
lövandelskogliga förhållanden, beståndsstorlek,-

vattendrag, våtmark.-

Särskilda områden för viltvårdsinsatser.

geografiska läge.Markens

Vilttillgång
förekommande viltarter-
antal och kvalité-

Markens arrondering
storlek-
struktur-
topografi-

Störningar
viltetstörningar föra

fritidsaktiviteter-
predatorer-
viltsjukdomar-

för jaktenb
ochjärnvägartrafikerade vägar-

hinderadministrativac
helgförbud-
hundförbud-
reservat-

Tillgänglighet
till marken-

markenpå-

viltuppfödningvärdesåsomjaktligtSärskilt10. m m.

ochjaktupplåtelseÖvriga Undvik dock ut-till jaktstugatillgångvärden såsom1 avm m
handlingbyggnad ihyrning sammaav
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TVÅPRISAVTAL ;Grundavgiñ fällavgift+

Tanken med tvåprissystemet enklare diskussioner priset förär upplåtelsen, eftersomatt ge om
kommer ifrån den vid avtalstecknandet faktornokända "hur många värdefulla djurman

kommer fällas". Det tillämpas därför där småviltjakten har relativtatt lågt värdemest sett
jämfört med högviltjakten. Det ocksåvanligare vid upplåtelser omfattarär arealer.störresom

Grundavgiñen.

Grundavgiñen arealbaseradoch ersättning forär utgör
möjligheten fåjaga, i regel såvälhögvilt småvilt,att som
fällt småvilt, vanligen inklusive rådjur.

Gnmdavgiñen, vanligen beräknas ha, påverkas viltbonitet, aktuell vilttill-som per av
gång,arrondering, belägenhet,avtalsvillkor Se "Värderingstablå".m m.

Gnmdavgiñen betalasvanligen förskott.i

Fällavgiñer.

Fällavgiñens storlek bör avspegla awägning mellan fângstvärdet köttvärdet och kost-en
nader för omhändertagandet fällt vilt.av

Fällavgiñema bör differentieras med hänsyntill ålder, kön och eventuellt kvalité trofé.

Fällavgiñema kan användas för stimulera anpassad avskjutning och därmed godatt en
viltvård.

Fällavgiñema skall huvudsakligen erläggas i efterskott. Därigenom erhålles automatisken
anpassning totala priset till den varje önskade/överenskomna/gjordaavskjutningen.av
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FÖR AKTUPPLÅTELSE.VÄRDERINGMALL TvågrissystemJ

Grundavgift,

tillgång jaktmark.Grundavgiften värdet ha tillattavser av
avgiften småvilt, vanligen inkl. rådjur.ingårI

faktorerna grundavgiften redovisasiviktigaste påverkarDe som
"Värderingstablån"

för grundavgift hektar. VidErfarenhetstalen gäller i regel per
arealenFörtvåprisupplâtelser multipliceras detta värde med att

förfram priset den areal skall upplåtas.som

kronorAreal ha ..kr/ha ............................. ......... ....

Tillkommer fállavgiñer kronor/ djur.resp

FKo

c
Vildsvin

e
Annat
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ETTPRISAVTAL

Ettprissystemettillämpas inom områdendär småviltjakten har relativtmest värde i jäm-stort
förelse medhögviltjakten. Det också vanligastär vid upplåtelser, omfattar smâ arealer.som

Avgiften arealbaseradochär ersättning Förutgör
möjligheten få jaga,att

fällt vilt

Avgiñen, vanligen beräknas ha, påverkas viltboniteLaktuell vilttillgång,som per av
arrondering, belägenhet,avtalsvillkor Se"Värderingstablá".m m.

Avgiñen betalasvanligen i förskott.
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FÖR JAKTUPPLÅTELSE.VÄRDERINGMALL Etlprissysteml

avskiutning.Ersättning för bedömd

Kronor/
Kalv SzakronorKo st

c
Vildsvin
Be
Annat

skall upplåtas.den areal,avskjutningbedömdst som

kronor"högvilt"värdet förkolumnen "S:a kronor"Summering ovan gerav ....................kr/haMotsvarar ...................

Arealavgift,

till jaktmark.ha tillgångArealavgiften värdet attavser av
rådjur.vanligen inkl.avgiñen ingår småvilt,l

redovisasiarealavgiftenpåverkarfaktorernaviktigasteDe som
"Värderingstablån".

Vidhektar.arealavgiñ gäller i regelErfarenhetstalenför per
arealenfördetta värde medettprisupplátelsermultipliceras att

skall upplåtas.för den arealfram priset som

kronor..kr/hahaAreal ................................. .........

kronor2 total avgiftenSumma 1 + ger ....................

kr/haMotsvarar ...................
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JÄGAREFÖRBUNDET BilSVENSKA A.

Spånga 1994-09-19

"TrLÅ vnu

beståendejaktmarkskommittén tillsatt arbetsgruppAv av
Hjelte fr 1994 Helge Gran-Ove Fransson, MODo, Hans 0 m

AssiDomän, Riksjägarna,Lindqvist, Erik duberg, Bernt
Jordägareförbundet, Börje Waldebring,Rietz, LR och Ch

härmed överlämnaJägareförbundet, vill sivCarlsson,ter
upplåtelseför äft.jaktförslag till kriterier avm m

omfattning.inriktningArbetets och

frånvårt utgått tillskapavi i arbetehar att e
både upplåta:förunderlagkan ettment osom vara s-upplåtelsediskussionerjanderätzshavare vid om 8v

avgränsaträtt. sitt tillarbete 1harArbetsgruppen .värdemodellförslag kriterielistarätta med ochett
frågestälalltså inte medarbetatmall. harGruppen i-jakträttsupplåtelser.påprissättningom

upplåtelse jakträrtvidArbetsgruppen konstaterar att av
småviltbåde tillämpas, företrädesvisälg iavseende och

arealavgiftSverige, med fast grundav-ett system ennorra
för älg,fällavgifter imedan detgift kompletterad med

upplåtelse:södra förekommer antal medSverige ett stort
avgift. Vi i bilagdahar doku-arealbaseradenbart fasten upplåtelseprinciper.utgått från två Arbetsgrup-dessament

angeläget lyftavidare funnit fram och be-har det attpen upplåtelseinför diskuterarvikten parternatona att enav
"viltvårdspolicy" förövergripande den ak-och enas om en

klarläggabör diskussioneri dessa dentuella marken. Man
upplåtelsenmålsättningenövergripande med belysasamt par-

på Värderings-viltstammarna.utvecklingenternas avsyn hållastablå försöktsvärderingsmall har medvetetoch
svårigheter tillförastörreär inga myck-attkort. ettDet

är övertyga-till listan. Vikriterier dockantalet stort
krånglig kriterielis-alltför ochomfattandede attom en

alternativ, skulleantal motverkamed mycket stortta, ett
påavskräckandenärmastei verkasitt syfte och det parter-

na.

På vägnararbetsgruppens

Christer Carlsson

Postadress Besöksadress Telefon Teiear Postgiro BankguoBox RmkebysvanqenI 70 08AT953300 15WCän ;g 1522929 5666755SPÅNGA16321
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Bil. B
UPPLÅTELSE AV JAKTOMAVTAL

Fastighetsägare:
nedankallad namn
Fastighelsågaren

adress

telefon

Nyttjanderättshavarenär:Nyttjande-
rättshavare: namn

FysiskkalladNyttjande-nedan personpnr......................rättshavaren
adress

Klubb
enkeltbolagmedreglertelefon

i Vilt/jaktvárdslöreningnamn . föreningideell med
föreningsstadgaradress

telefon

skallklubb denyttjanderättshavareflera fysiskadet fallI ärKlubb personer
företrädakontaktpersonenochskriñligen rätt attsammapersonge en

rörandedettaavtal.alla frågorFastighetsägarenidem gentemot
eventuellaregler, gällerliksom deskall bifogas avtalet,FullmaktenFullmakt som

verk-samhet.Förklubbens

stadgarvilt/jaktvârdsforening skallfall nyttjanderättshavarendeFörening l är samt
bifogas avtal.medlemsförteckning detta

ändrasskallmedlemsförteckningstadgarellerklubbregler,Förändringar Om
förändringen.skriftligen underrättasFastighetsägarensnarast om

haomfattandemarkområde,lnomUpplåtelsens ett ca . ......... ..fastigheten/emaomfattning av .....................................................................bifogadvilket markeratskommun,inom ..................................... Nyttjanderättshavarentillastighetsägarenupplåter Fkartskiss,

Ja Nej
l lAlljakt
lÄlgjakten l ll
l llviltänefter alltJakt annat ........................................
l IeñerJakt I..................................................................

iMarkområdet ingår ...................................................................jaktvårdsområde/älgskötseIområde.

bedrivafår ocksåhär angivenellerFastighetsägaren personannan
upplåtnaområdet.detefter ..........................................................



SOU 1997:91

skerlicenstilldelningRegistrering för av
U NyttjanderättshavarenÖ Fastighetsägaren

medjaktårför tidUpplåtelsengäller aven .......................... juniden 30..0chavträdesdagtillträdesdag den julil ....................
upplåtelsetidensföremånaderuppsägningskriftligSker inte senast...... oförändradevillkortidsangivelse medupplåtelsenutgång förlängs

..krför första jaktåretGrundavgiñen är..........................betalasoch skall
börjanföre jaktåretsanmaningD till Fastighetsägarenutan

D till konto ...............................
C faktura.mot

fällavgiñernedanståendedessutomskallöverenskommersåOm parterna
för fällda djur:erläggas

hondjurhandjur VuxetVuxet

jaktområdemark ingår i ärupplåtenavtal störredettaOm ettgenom
därförskalltill detta ochmed hänsynreduceradefällavgiñerovanstående

fällda djur.jaktområdetför inomutgå alla

fällavgiñ skall skeBetalning av
efterdagar14D till kontoanmaning senastutan .................................för viltan.jakttidenutgången respav

E faktura.mot

fällav-ochskall grund-första åretefter detföljervarje jaktårFör som
konsurnentprisin-årsmedeltaletjämförelsegifter justeras avavgenom

vilket19tillträdet d årföre ärtotal-index åretdex v s ......................... hänför sig.avgiftentill vilkenföre det årårsmedeltaletåretochenheter

mervärdesskatt.avgiñer tillkommerPå samtliga

höravgifterandraerläggaskallNyttjanderättshavaren även sammansom
och ifällda djur,avgifter förstatligasåsommedjaktutövningen, t ex

jaktvårdsområdesförening.avgifter tillförekommandefall

efterdagar4lämnasskall varje årfällda älgarantalet senastUppgiftRapport om
få delrapportocksåbegärakanälgjakt. Fastighetsägarenavslutad att

jakttid.löpandeunder

medgiv-skriftligaFastighetsägarensÖverlåtelse får inteNyttjanderättshavaren utan
till älg-områdetanslutaellertillupplåtajaktelleröverlåtaandeJaktgäster annan

medbjudajaktåretunderNyttjanderättshavarenfårDockskötselområde.
vidjaktgästerhögstjaktgästdagar.dockupptilljaktgäster ........................jakttillfälle.varje

medgivandeskriftligtefterendastfår uppbärasjaktgästVederlag avav
Fastighetsägaren.

ijaktentillfälle avbrytasärskiltvid visstNyttjanderättshavarenMåste
pågåendejakt.avslutaförtid, harjaktgäst rätt att ensam
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sådantjakten respektiveNyttjanderättshavarenskall sättJaktens attanpassa
sammansättning särskildmedviltstam storlek ochbedrivande hålls vid lämplig

Nyttjanderättshavarenskallhänsyn till intressen.jord-och skogsbrukets
licenstilldelning eller eventuelltbedriva omfattningjakt i sådan att

uppfyllas.avskjutningar förväntasavtalade kan

pågåendejaktsäsongFastighetsägarenförbehåller sig underOmfördel- rätt att
licens- och skötselområde.omfördela älgar mellan jaktlag inomälgning sammaav

erforderligt och skogsvårdssynpunkt.detta bedöms natur-om ur

förbehåller sig påfordra utökad avskjutning i deFastighetsägarenViltskador rätt att
fall Fastighetsägaren det nödvändigt med hänsyntill skadoratt äranser

Nyttjanderättshavaren utför jaktenskog gröda.Ompå och växande en-
själv,ligt förbehåller sig Fastighetsägaren ellerrätt att genomovan,

genomföranågon han anlitar, denna.
för jordbruksarrende medPåoch kring den åkermark upplåtenärsom

utföra de rimligaundantagenjakt, förbinder sig Nyttjanderättshavarenatt
fordras för jordbruks-ansträngningar enlig Jordabalken9:34 attsom a

skall för viltskador. Visar jord-arrendatom inte kunna kräva ersättning
ersättning, Fastig-bruksarrendatom hanhar berättigadekrav ägeratt

rikta motsvarandekrav Nyttjanderättshavaren.hetsägarenrätt att

får ansökaBådeNyttjanderättshavarenoch Fastighetsägaren om
skyddsjakt.

Ãlgobser- utföra älgobservation, be-Nyttjanderättshavarenförbinder sig att
det upplåtna områdettestrycksinventering och viltövervakning inomvation m m

enligt Fastighetsägarensanvisningar.

jakttom, inplanteraVill Nyttjanderättshavarenuppföra anläggningAnläggning 10. t ex
omfattande viltvårdsåtgärdervilt, stödutfodra vilt eller eljest vidtaInplantering mera

skall skriftligt medgivande inhämtas.Utfodring

iför skador kan uppkommaNyttjanderättshavaren deJakttorn ll. somansvarar
jakttom.anläggninganledning honom ägd,eller i avtalet upplåten t exavm m

skjutprov enligtjaktåret ha avlagt godkäntDeltagare i älgjakt skall underSkjutprov 12.
godkänteller Fastighetsägarenhögviltsprovet i Jägarexamen annatav

skjutprov.

skall haeller jaktgästerNyttjanderättshavarensjälv, dessmedlemmar13.Försäkring
gällandejakt.ansvarsförsäkring

Åstadkommes viltvårdi sambandmedjakt ochvid utövande ellerSkador 14. av
inomeller egendomskog, växandegrödaskadapå mark, väg, annan

eller skadan.Nyttjanderättshavarenområdet skall ersättareparera

medanfårjämhagel användas,produktiv skogVid jakt med hagel i
i mark ellerblyhagel bör användas överöppen vatten.

förerläggande ersättningNyttjanderättshavarenhar rätt15.Vägar att mot even-av
samfälldaenskilda eller del i vägarskadanyttja Fastighetsägarenstuell

och jakt-och för jakt, viltvårdupplåtnaområdet itill och inom det
ochframkomlighetFastighetsägarenbevakning. Vägarnasgaranterar
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heller vållatsför skador beskaffenhet.vägamassvarar genomsom

Påverkan på 16. Nyttjanderättshavaren skyldig ersättning tåladen tillfälligaär att utan
inskränkningjakten i jakten kan föranledas avverkningar, transportersom av
eller nyttjande marken.annat av

JaktbevakningJaktbevak- l7. inom områdetåligger Nyttjanderättshavarenvilken är
ning skyldig polisanmäla den begåttjaktbrott inom områdetatt samtsom

informera Fastighetsägaren.Vid förhållanden då intensifieradsnarast
bevakning påkallad, skall samordnabevakningen.är parterna

Förtida 18. Om Nyttjanderättshavarenbryter bestämmelsernai dettaavtal ellermotupp-
hörande lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd avseendejakt harmot

Fastighetsägaren avtalet till omedelbarträtt säga upphörande.att upp

fall fleral de fysiska nyttjanderättshavareoch någonär blirpersoner ute-
sluten jägargemenskapeni laga ordning, innebär uteslumingenocksåur att
den uteslutnesavtal upphör samtidigt uteslutningenträder i krañ.som
Klubben skall skriftligen anmälatill Fastighetsägaren uteslutning skettatt
och tidpunkten härför.
Om den uteslutne kontaktpersonskall till anmälningenbifogasär åter-
tagande fullmakter för denne, fullmakter för kontaktperson.samtav ny
lnbetald föravgift upplåtelsenåterbetalasinte.

Dödsfall Vid Nyttjanderättshavarens19. dödsfall upphör avtalet gällaatt utan
uppsägningvid jaktårets utgång.

Säkerhet 20. Till fullgörande dennaupplåtelseskall Nyttjanderättshavarenställaav
säkerhet formi av .................................................................................omfattande kr............................................................

lnskrivning Om Nyttjanderättshavaren21. inskrivit detta avtal skall hanombesörjaoch
bekosta inskrivningen dödas efter det avtaletupphört.att snarast att

Jaktvårds- 22. Upplåtelse jakt enligt dettaavtal kan i förekommandefall bero-av vara
område ende jaktvårdsorrtrådesföreningsgodkännande skriftligtav genom un-

dertecknande dennaupplåtelse.För få jaga kan krävas lösenävenattav
jaktbevis inom jaktvårdsområdet. Nyttjanderättshavaren iskallav

förekommande fall följa stadgaroch beslut avseendejaktvårdsområde.

Om reglerna i detta avtal strider bestämmelsernai jaktvårdsområdetmot
skall de gälla.senare

Detta avtal i två likalydande exemplar tagit sitt.upprättatär parternavarav var

Fastighetsägare Nyttjanderättshavare
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Jaktvårdsområdesföreningengodkännerdennaupplåtelse

Ortochdatum

För jaktvårdsorrxrådesföreningen
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.FÖRENINGFÖRSTADGAR .....................................sammanträde denkonstituerandevidantagna ............................... .. .

Ändamål§1. m.m
upplåtelsenyttjanderättsavtalträffaförening,ideell attFöreningen är omgenomsomen

därtill hörandejakt ochbedrivamöjlighetmedlemmarsinaskall beredaavjakt, att
föreningen disponerar.marker,viltvård de som

§2. Medlemmar.
därvidmedlem ochsig viljaförklaratvid bildandetdenMedlem är somvarasom

dessa stadgar.godkänt
medlemskap skallbörjan. Ansökaninträde vid jaktårsvinnamedlem kanNy om

fastighetsägare,ellerMedlem,den 31styrelseinges till föreningens somsenast mars.
Ansökanmedlem.förslag påtid lämnainomtill föreningen, kanupplåtit mark nysamma

beslutföredras föroch näst-styrelsenskall beredasmedlemskapförslag avresp. om
biträdasskall beslut däromgiltigtinval skallordinarie Förkommande stämma. att avvara

röstande.detvátredjedelarminst av
styrelsetill föreningensskriñligenskeföreningen skallutträdeAnmälan urom

den 31senast mars.
medlemOm

avjaktledareellerstyrelsebeslutellerstadgar,föreningensej följt stärmno-
anvisningar,lämnade

vilt, jakt elleravseendeförfattningargällandebrutit mot vapen,
medvårdslösthandskats vapen,
jaktsed,brutit godeljest mot

föreningsmedlenolämpligvisat sig uppenbartpå sättannat som
får framförasFörslag häromföreningen.uteslutasstämmobeslutkan denne avurgenom

den 31inges till styrelsenförslag skallMedlemseller styrelsen. senastmedlem mars.av
möjlighet införuteslutning,föreslagits tillskall den,Styrelsen attsomge

innebärandeförevarit. Beslutdetsynpunkter pålämna sinastämmobehandlingen som
berörde skallde röstande. Dentvåtredjedelarminstuteslutning skall biträdas avav

beslut.skriftligen informerasomgående stämmansom

beslut, företrädare§3. Rösträtt, m.m.
STÄMMA.A.

medlemmarna beslutardärbeslutande instans,föreningens högstaStämman är om
angelägenheter.föreningens

föras.skall protokollVid stämma
Ombudet skallombud.ellerpersonligenmedlem har RösträttVarje utövasröst. genomen

tillupplåtit markfastighetsägare,ellermaka, make, bamantingen medlem, somvara
skriftlig.skallFullmaktenföreningen. vara

får tvåIngen röster.änmeravge
stadgarna.framgårmajoritet,enkelBeslut fattas med annat avom
vid val, då lottenutslagsröst avgör.stämmoordförandenVid lika röstetal har utom

ordinariemedfram till ochsker för tiden stämma.Alla val nästa
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B. STYRELSE.
Föreningen skall ha styrelse med isäte kommun.en ...................................................... ..Den skall ha minst ordförande, kassör, sekreteraretre och högst ..ledamöter samt......personliga suppleanter....... ..Styrelsen företräder föreningen. Styrelsen beslutar vilka ellersom ensamma,tillsammans, företräda föreningen.äger Dess ordförande företräder dock alltid alla
medlemmar frågori berör föreningens mellanhavanden med berördasom

fastighetsägare

§4. Kallelse
Styrelsen skall kalla till såvälstämma, ordinarie Kallelsen skall ske på detextra.som sätt
och inom den tid, beslutats på ordinarie Till kallelsenstämma skall fogassom förslag till.dagordning.
Om begäran framställtsstämmaextra medlemmar på detom i §sätt skallav som anges
styrelsen kalla till sådan, hållas inom dagar eñeratt det begäran inkom tillatt........styrelsen.
Styrelsen beslutar själv hur kallelse skall ske till styrelsemöten.

§5. Ordinarie stämma.
Ordinarie skall hållasstämma gång årligen och den 31 maj.en senast
Vid ordinarie skallstämma bl. följande behandlas;a.
a val ordförande och sekreterare vidav stämman,
b val justeringsman, tillsammans med ordförandenav skall justerasom protokollet,
c fråga kallelse skett på rätt sätt,om
d fastställande dagordning.av
e redovisning medlemstörteckning,av
f frågor rörande verksamhetsberättelse, revision, ansvarsfrihet,
g inval medlemmar,av nya
h val styrelseordförande och styrelse revisor,av samt
i beslut hurjaktledare skallom utses,
k beslut regler för jaktutövning, viltvård och avgifterom enligt 9 och l0 ,Vidare kan förekomma;
l utseende valberedning,av
m behandling motioner,av
n övriga frågor.

§6. Extra stämma.
hållasExtra skallstämma då styrelsen finner det erforderligt eller då minst .......... ..medlemmar hos styrelsen begärt detta.

Vid får endast följandeextra stämma frågor behandlas;
a val ordförande och sekreterare vidav stämman,
b val justeringsman, tillsammans med ordförandenav skall justerasom protokollet.
c fråga kallelse skett på rätt sätt,om
d behandling den eller de frågor, i kallelsen.av angettssom
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Motioner§7.
verksamhet. MotionenföreningensrörandeförslagväckamotionkanMedlem genom

förmotionenberedaskalltill styrelsen,inkommithaden 31skall somsenast mars
stämman.

uppgifterStyrelsens§8.
och andrahandlingarför tillgångar,dessföreningen,företräder ange-Styrelsen ansvarar

beslut.verkställer stämmanslägenheter samt
bl.skallStyrelsen a.;

föreningensvärdetframgåskallvilkaräkenskaper, ävenföra avavnoggranna
slutbörjanverksamhetsåretssåväl videgendom, som

aktuell,medlemsforteckningenhålla
och adress,ordförandesfastighetsägareinformera namnom ny

skallfrågor,beslut i deförslag tilleventuelltunderlag ochlämnatill somstämma
behandlas,

jaktgästbevis.jakt- ochför utfärdande avansvara
genomföraförerfordras,tillstånd,deansöka attberörd myndighethos somom

stämmobeslut.enligtjakt
jaktbevakning.och ledaorganisera

väl utmärkta.markerför föreningens ärtill gränsernaattse

Jaktutövningen.§9.
skall bestämma;Stämman

i jakt,för deltagandevillkor
byte,fördelningförgrunderna av

förjakt,tid och sätt
balanseringvarvidinriktning,ochomfattning stammarnaavskjutningens aven

eftersträvas,skador skallochfödotillgånghänsyn tillmed
avskjutning.anmälanev. om

l-lÖGVlLT vildsvinhjort,ex.bjöm, älg,JAKT EFTERA.
angelägenhet,medlemmarnaförbedrivasjakt skallDenna som orga-gemensamensom

instruktion för jaktledare.fastställaskalljaktledare. Stämmanoch ledsniseras av
anvisningar.jaktledaresskall följaJaktdeltagare

ÖVRIG JAKT.B.
hela övrigtlföreningensjaktberättigad inombedrivsjaktDenna envarav

reglerfastställs stämma.av

JAKTGÄSTBEVIS.OCHJAKTBEVISC.
medforas. Bevisenjaktgästbevisskall jaktbevis ellermarkerföreningensVid jakt

styrelsen/stämmanden eller dem,utfärdas utsett.somav

ÅTERKALLANDE JAKTBEVIS.AVJAKTDELTAGARE OCHAVVISNING AVD.
gemensamhetsjakt;vidOm någon

förjaktutövningen,reglernabeslutadedebryter stämmanmot av
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underjakten inte följerjaktledarens anvisningar. ,handskas oförsiktigt med vapen,.
onykter,är. påverkad droger,är av

6 uppträder olämpligt,annars
får jaktledare med omedelbar verkan awisa denne från fortsatt deltagande i jakten.
Jaktledaren skall möjligt anmäla åtgärden tillsnarast styrelsen efter det denattsom -,avvisade fått möjlighet förklara sig skallatt besluta eventuelltsnarast återkallandeom-

beviset för viss tid, dock längst till utgången löpande jaktår.av av
Om någon vid "övrig jakt" brutit någon punkterna 5 ellermot 6 och dettaav ovan
kommer till styrelsens kännedom, får denna, etter ha inhämtat förklaring,att besluta om
eventuellt återkallande beviset för viss tid, dock längst till utgången löpandeav jaktår.av

§ 10. Ekonomiska frågor.
På bestämsstämma vilka avgifter, medlemmarna skall erlägga till föreningen.som
Varje medlem har lika del i föreningens tillgångar. Om utträdande medlem så begär skall
han erhålla sin del i tillgångarna. Ny medlem skall erlägga belopp,ett motsvararsom
honom tillkommande del tillgångarna. Utträdande medlem har överlåtaav rätt sin del iatt
tillgångarna direkt till medlem. familjemedlem, fastigheten.ny ägareex. ny av

Verksamhetsår.
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från den l april till den 31 mars.

§12. Revision.
Revisor och eventuell suppleant på ordinarieutses stämma.
Förvaltningsberättelse med bokslut och räkenskaper skall överlämnas för revision senast
14 dagar eñer verksamhetsárets utgång. Revisionen skall klar före följandenärmastvara
ordinarie stämma.

§13. Stadgeändring.
Beslut ändring stadgarna får fattas endast på ordinarieom För beslutetav stämma. att
skall gällande krävs dels ändringstörslaget redovisatsatt i kallelsen,vara dels detatt
biträds minst tvåtredjedelar de röstande.av av

§14. Upplösning föreningen.av
Föreningen upplöses vid tidpunkt då förutsättningarna för dess verksamhet upphört eller
minskat så medlemmarna inte det meningsfulltatt fortsätta. Upplösningen skerattanser
eñer beslut på För sådant beslutstämma. skall gällande,att skall det biträdasvara av
minst tvåtredjedelar de röstande.av
Sedan föreningens skulder betalats fördelas återstående behållning lika mellan
medlemmarna.
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FULLMAKT,
upplåtelse jakt"."Avtalskall bifogas avomsom

kontaktperson,várjagJaktklubb,imedlemSom ger......................................................... ..

Postnummer.ortNamnlörtydligande
med:jakt"upplåtelse"Avtalrörandefrågorföreträda mig i alla avrätt omatt

ägare avsom............................................................ .. FastighetFastighetslgze

fastighetsägare.Återkallande skriftligen hosskall skefullmaktav

förbinder jag migmigföreträdakontaktperson rättintevid återkallandet attjagOm ger ny
villkors-uppsägning,skalli dettaBrister jagupplåtelseavtalet.samtidigtdå sägaatt upp
ordning,vidtar i lagafastighetsägareellerkontaktpersonåtgärd,ellerändring somannan

mig.gällande även gentemotvara
förfullmaktutfärdademin tidigareåterkallarJag ............................................................. ..

Postnummer.nnilbnydligandcNamn
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Bil. E.

Regler för .JAKTKLUBB.....................................................

Undertecknade har överenskommit fritidssysselsättning bedriva och därtillatt som
hörande viltvård under benämning ..JaktkIubb de marker vi...........................................disponerar "Avtal upplåtelse jakt" medgenom om av

Fastighetsägare Fastighet

verksamhetenFör skall bl. följande gälla:a.
BESLUT.A.

Beslut i jaktklubben fattas flertalet de röstande medlemmarnaatt biträdergenom av
beslutet enkel majoritet. Vid beslut i frågor antagande medlem ellerrörsom av ny
uteslutning medlem krävs minst två tredjedelar de röstande medlemmarnaattav av
biträder beslutet.

B. FULLMAKT.
"ÖverenskommelseGenom undertecknandet denna forjaktklubb" förbinder jag migav att

klubbmedlemmama utsedd kontaktperson fullmakt företräda migge av i alla frågoratt
rörande det/de "Avtal upplåtelse avjakt", i ingressen.nämnesom som

JAKTUTÖVNINGC. M M.
Vid sammanträde med medlemmarna bestäms bl. a.;

tid och för jakt,sätt-
avskjutningens omfattning,-
hur kött och fällt vilt skall fördelaso ,hur kostnaderna för verksamheten skall fördelas,o

intresseannat viltvårdsâtgärder.gemensamt tav- som ex

D. UTESLUTNING AV MEDLEM.
Om medlem ;

brutit jaktledares anvisning,moto
brutit gällande författningar avseendevilt, jakt ellermoto vapen,
handskats vårdslöst med vapen,o

brutit god jaktsed,motannarso
visat sig uppenbart olämpligsätt medlem i klubben,annat att varao

får övriga medlemmar på sammanträde besluta uteslutning klubben.om ur

Före sådant beslut skall den berörde möjlighet sig. Medlemmarnas beslut iatt yttrages
frågan skall skriftligen överlämnas till den berörde. Den, utesluts, utfåäger rätt attsom
sin del klubbens tillgångar. Eventuell skuld till förstklubben skall avräknas.av

UPPLÖSNING.E.
Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.
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tagit sitt och haröverenskommelsen exemplar,ihar ettupprättats varvarav....... ..
fastighetsägaren.tillöverlämnats

Postnummer,ort

Adress

Postnummer,onNamnförtydlipnde

PostnummerortNamnförtydligande
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