


FÅGEL

Fakta om fågel

Mest skadegörande arter: Gäss t.ex. grågås,

kanadagås, vitkindad gås – tranor och sångsvan

Anledningar: De finns i stora stammar, hur och var

de söker föda samt att det varmare klimatet

medför att bla. fler gäss övervintrar i södra Sverige.

En del av arterna har också förändrat sitt beteende

när det gäller var de söker föda. Sångsvan betar

t.ex. i större utsträckning på åkrar numera.



FÅGEL

Skador

De stora, betande fåglarna kan skada grödor

under stor del av året.

Skadorna varierar kraftigt beroende på var i landet,

vilken gröda, väderförhållanden och under vilken 

del av året skadan görs.

Spannmål, ärtor, vall och även betesmark är

utsatta i varierande grad.



FÅGEL

Förvaltning

Staten reglerar inte jakt på stora, betande fåglar

annat än genom att regeringen beslutar om tillåtna

tider för allmän jakt och tider för skyddsjakt.

Om en art gör skada under del av året när vare

sig allmän jakt eller skyddsjakt på eget initiativ

är tillåten, kan man ansöka om särskilt tillstånd

till skyddsjakt hos länsstyrelsen.



FÅGEL

Jakt i samverkan

Det krävs inte någon formell, jaktlig samverkan

för att jaga eller skyddsjaga t.ex. gäss. Var och

en kan jaga på sin egen fastighet. Däremot kan

det behövas samverkan med närliggande markers

brukare och jägare om jakt eller skyddsjakt bara

leder till att fåglarna flyttar runt till ostörda åkrar.

Jakten måste då samordnas över större arealer

(samtidig jakt) för att få effekt.



FÅGEL

Jakttider

Jakttiderna finns i bilaga 1 (allmänna jakttider)

och bilaga 4 (tider för skyddsjakt på eget initiativ)

till jaktförordningen (1987:905).

Jakttiderna är relativt generösa, men tiderna

för skyddsjakt bör utökas.



FÅGEL

Ersättningar
Enligt viltskadeförordningen och förordningen om

statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn

för viltskador och förebyggande av viltskador, kan man

få bidrag till skadeförebyggande åtgärder för att skydda

sig mot skador av fredade arter som t.ex. vitkindad gås,

trana och sångsvan.

På vissa villkor kan länsstyrelsen även ge ersättning för

grödskador som orsakats av fredade arter, efter

skadebesiktning och värdering utförd av

länsstyrelsens besiktningsmän.



FÅGEL

Jakt på olika sätt

Allmän jakt - med syftet att fälla så många fåglar som det är 

lämpligt.

Skyddsjakt – med mål att fälla ett fåtal fåglar, men att 

åstadkomma så mycket störning och skrämda fåglar som möjligt.

Exempel - Vid gåsjakt gömmer sig jägarna inom området som 

betas och fåglarna flyger spontant eller med hjälp av bulvaner och 

lockpipor, in i håll för hagelgevär.

Hund som apporterar fälld eller skadeskjuten

fågel krävs enligt jaktförordningen.



FÅGEL

Vad gör LRF?

LRF arbetar för förlängda jakttider för 

skyddsjakt och att tid för skyddsjakt införs även 

för trana och sångsvan.



FÅGEL

Staten reglerar inte jakt på fåglar

Det innebär att du som markägare

i grunden är den som bestämmer 

över viltet och jakten på din mark.




