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Romeleås- och Sjölandskapskommittén – Ang. förslag jakttider- Yttrande
Vi har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på jakttider, Ärendenr: NV-08122-18.

Romeleåsen och Sjölandskapet
Yttrandet utgår från förutsättningarna och förhållandena inom Romeleåsen och Sjölandskapet
Inom detta område ska enligt 4:e kapitlet, 2 § ””turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas”.
Kommitténs medlemmar är 7 kommuner. Ändamålet är att medlemmarna ska värna och
utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom Sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional
betydelse eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är att arbeta
för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och
naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan.
Se i övrigt kommitténs hemsida www.romeleasen.se
Mer än hälften av Skånes befolkning har Romeleåsen och Sjölandskapet som sitt närmaste
större område för friluftsliv. Skogs- och naturområdena är relativt små, eftersom en mycket
del av landskapet är jordbruksmark Det innebär att det är ett mycket högt besökstryck på
skogsområdena i Romeleåsen och Sjölandskapet med ett intensivt friluftsliv .

Sammanfattning
Inom i Romeleåsen och Sjölandskapet bedrivs ett mycket intensivt friluftsliv. En mycket stor
del inom området är jordbruksmark, åker och betesmark, vilket innebär att det är högt
besökstryck på skogsområdena. Det innebär naturligtvis också störningar på djurlivet. Därför
är det oerhört viktigt att man inte inför möjligheter till jakt under vår, försommar och sommar.
Då måste man eftersträva så lite störningar som möjligt.
Det är viktigt att notera att en mycket stor del av skogsmarken i Romeleåsen och
Sjölandskapet är bevuxen med ädellövskog, fram för allt bok och ek. Dessa drabbas inte av
skador från kronhjorten i samma omfattning som gran. Har den frågan analyserats av
Naturvårdsverket?
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Kommittén motsätter sig jakt på hjortdjur under perioden mars – juli m h t friluftslivet. Den är
också ett hot mot den framgångsrika förvaltningen av den rödlistade nominatunderarten.
Kronhjorten är Skånes landskapsdjur, tillika rödlistad, som även fortsättningsvis bör förvaltas
regionalt

Kommitténs synpunkter på förslaget.
Naturvårdsverket vill öppna upp för jakt på kalv av kron- och dovhjort under perioden 1 juli –
15 april. Nu även i Skåne trots att vårt län i dag är undantagit. Dessutom föreslås möjligheter
till jakt på rådjur (råbockar) under perioden 1 maj – 15 juni
Det innebär möjligheter till jakt under totalt 11 månader.
Naturvårdsverket har inte alls ha tagit hänsyn till regionala och lokala förhållandena? När man
bestämmer jakttider m m måste man rimligen ta mycket stor hänsyn till de förutsättningar och
förhållanden som gäller inom Romeleåsen och Sjölandskapet. Som nämnts ovan är detta
område särskilt nämnt i Miljöbalkens 4:e kap. § 2.
Inom i Romeleåsen och Sjölandskapet bedrivs ett mycket intensivt friluftsliv framför allt
vandring och mountainbikecykling, MTB. En mycket stor del inom området är
jordbruksmark, åker och betesmark, vilket innebär att det är högt besökstryck på
skogsområdena. Det innebär naturligtvis också störningar på djurlivet. Därför är det oerhört
viktigt att man inte inför möjligheter till jakt under vår, försommar och sommar. Då måste
man eftersträva så lite störningar som möjligt.
Som skäl till förändringarna anges att det är viktigt med samma jakttider i hela landet. Det
måste rimligen vara viktigare att man utgår från de regionala och lokala förhållandena.
Kommittén anser att förslaget inte är logiskt. Enligt förslaget så utgår man från att de vuxna
djuren skräms iväg när kalven skjuts. Problemet är att de då söker skydd i tät skog som de då
skadar mer eftersom de inte vågar lämna skogen i dagsljus. Gäller både om skyddsjakten ska
minska skador på gröda eller skog
Förslaget är kontraproduktivt vad gäller skador. Tveksamt om det minskar skada på gröda och
det finns risk för att skogsskador ökar eftersom djuren skräms in i skogen. Ökad störning
kommer att leda till att det är svårare att se djuren, vilket är till hinder både för
naturupplevelser och ordinarie jakt.
När det gäller skador på skog så drabbar den i första hand gran. Såväl Skogsstyrelsen i Skåne
som SLU Alnarp har dock beräknat att dessa skador inte är så kostsamma som befarats, något
som stöds av privata markägare. Granen är dessutom ett främmande trädslag i södra Skåne.
En mycket stor del av skogsmarken i Romeleåsen och Sjölandskapet är bevuxen med
ädellövskog, fram för allt bok och ek. Dessa drabbas inte i samma utsträckning som av skador
från kronhjorten. Har den frågan analyserats av Naturvårdsverket?
Länsstyrelsen i Skåne arbetar med skadeförebyggande åtgärder inom projektet
”Vild och bortskämd”. Det bör bidra till minskande problem med skador på skog och
gröda och kan därmed minska behovet av skyddsjakt i länet.
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Länsstyrelsen ger dessutom tillstånd till skyddsjakt där det anses befogat och kunna hjälpa,
ofta i kombination med skrämselåtgärder samt mer långsiktiga åtgärder i form av viltvård och
samgående om licensansökan. Det bör utvärderas innan man inför nya bestämmelser för jakt
på kronhjort i Skåne. Man bör rimligen ha ett referensområde och det bör Skåne kunna vara.
Djur behöver föda och därför är det viktigt att också viltskadeförebyggande åtgärder
uppmärksammas. I förslaget från Naturvårdsverket nämns inte möjligheterna, vad vi kan se,
att minska skador på skog och gröda genom förebyggande åtgärder, vilket är märkligt.
Något som bör uppmärksammas är risken att det är svårt att se skillnad på kalvar och unga
hindar. Det finns således en risk att man skjuter ”fel djur”
Den förvaltningsmodell för kronhjort som finns i Skåne syftar till ”att bevara
nominatunderarten som finns i de södra delarna av länet” Naturvårdsverket har i ett tidigare
redovisning av regeringsuppdrag Kronhjort år 2015 framfört åsikten ”att kronhjortsförvaltningen i
Skåne fungerar och att Skåne därför kan behålla sin nuvarande förvaltningsmodell”.71 Därför är
anmärkningsvärt att Naturvårdsverket vill ändra på detta genom att införa en okontrollerad
allmän skyddsjakt på kronhjortskalv på den rödlistade nominatunderarten där avskjutningen
noggrant måste balanseras mot ett långsiktigt bevarande av den före jakt cirka 3 000 djur stora
stammen. Bristen på kontroll av den allmänna skyddsjakten gör att den de facto är att anse
som en mycket lång allmän jakttid som dessutom öppnar upp för ett missbruk.
Ev. problem när det gäller skador av kronhjort bör ju kunna lösas inom den nuvarande
förvaltningen av kronhjort i Skåne. Licensförvaltningen är framgångsrik både vad gäller att
kontrollera stammens storlek och sammansättning. Med möjlighet till extra tilldelning under
jaktsäsongen samt kontrollerad skyddsjakt kan skador motverkas. Den nu föreslagna allmänna
skyddsjakten på kalv motverkar denna framgångsrika förvaltning.
Det är viktigt att notera att kronhjorten dessutom är Skånes landskapsdjur, som även
fortsättningsvis bör förvaltas regionalt med Länsstyrelsen som ansvarig
Med hänsyn till det intensiva friluftslivet i området är det viktigt att man inte inför nya
störningsmoment i form av jakt. Man bör eftersträva att det är lugnt i djurens barnkammare
Kommittén motsätter sig därför jakt på hjortdjur under perioden mars – juli inom Romeleåsen
och Sjölandskapet.
För Romeleås- och sjölandskapskommittén
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Bilaga
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