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Noteringar efter möte på Länsstyrelsen angående
förslag till föreskrifter jakt 7 maj 2013
Deltagare vid mötet var förutom Anita Andersson och Linda Stöberg från
Länsstyrelsen företrädare för markägare, Stora Enso och jaktvårdsklubb
Mötet började med en presentationsrunda där var och en också berättade om
sitt jaktintresse i Klarälvsdeltat. Önskade diskussionsämnen var bl.a.
inskränkningar i jakten i naturreservat samt en förfrågan om möjligheten till
sammanbindande led från Hammars udde till Jonsbol.
Förfrågan om led vid Jonsbol
Vi lovade kontrollera om den finns planerad i LIFE-projektet; svaret är att
LIFE-projektet planerar en handikappanpassad led från industriområdet
längs den gamla iordningställda vägen och till ett nytt handikappanpassat
fågeltorn, därefter delvis spångad fortsättning som ansluter till
gästparkeringen på Hammars udde
Aktuell karta och lite om historiken kring reservatsplanerna
Här kom frågan upp om varför inte alla fått ny karta. Vi berättade att ny
karta skickats ut till alla som berördes av förändring och att vi kommer att
fortsätta österut med detaljdiskussioner. På vår blogg, klaralvsdeltat.se,
lägger vi ut information om vad som händer i processen och där uppdaterar
vi kartan allt eftersom gränsen ändras.
Förslag till syfte
Anita läste upp och kommenterade förslag till syftesformuleringar. Frågan
kom om varför syftet inte är fastställt så här långt fram i processen. Vi
berättade att eftersom syftet är en grund till föreskrifterna så har vi
formulerat det preliminärt. Formuleringen av syftet kan dock behöva ändras
under arbetet och är slutgiltigt formulerat först när beslutet är undertecknat.
Vi berättade också att alla mark- och sakägare kommer att få granska och
lämna in synpunkter på förslag till beslut och skötselplan, ett förfarande vi
brukar kalla remiss. Vid remissen kommer sista möjligheten att justera
exempelvis formuleringar och nödvändiga undantag från föreskrifter.
Föreskrifter för allmänheten där också mark- och sakägare träffas av
vissa regler (så kallade ordningsföreskrifter)
Anita läste upp de föreskrifter för allmänheten som vi brukar använda och
berättade att dessa också träffar mark- och sakägare i de delar som inte är
direkt kopplade till markanvändningen (då gäller A-föreskrifterna). Vi
diskuterade förslaget till kopplingstvång och att det gäller också för markeller sakägaren. Vi brukar lämna undantag från kopplingstvånget för
nyttjande av hund vid den jakt som är tillåten i reservatet och planerar så
också i det här området. Den allmänna meningen vid mötet var att en
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054-19 70 00 Fax: 054-19 73 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

1(2)

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

NOTERINGAR EFTER MÖTE
Datum

2013-06-03

föreskrift om kopplingstvång var bra, men att det ska finnas ett undantag för
jakt. En av deltagarna berättade att det finns en fågelhundsklubb, SSRK, i
området och föreslog att vi kontaktar dem för att se vad de har för aktiviteter
i området.
Även föreskriften om förbud mot terrängkörning gäller markägaren i den del
det inte sker i syfte direkt kopplat till jord- och skogsbruk.
Terrängkörningslagen gäller överallt utom på allmän eller enskild väg, på
tomtmark och på av hävd brukade enskilda färdleder i terräng som är
avsedda för motorfordonstrafik, dvs den gäller i många fall också på
markerade stigar och leder. Ett förbud mot terrängkörning skärper
terrängkörningslagens reglering. Vi brukar ha undantag för den körning som
krävs för att köra ut fällt vilt, men frågan dök upp om vad som gäller vid
utfodring och vid anläggning och underhåll av utfodringsplatser. Enligt
deltagarna vid mötet flyttas fodringsplatser med 7-10 års intervall. Just nu
finns ingen utfodringsplats inom reservatsområdet. Om det ska vara tillåtet
att köra ut foder med fyrhjuling eller liknande inne i reservatet måste det
finnas ett undantag från föreskrifterna om körning. Diskussionen om ifall
det ska tillåtas och vart är ännu inte klar. I terräng krävs dessutom dispens
från terrängkörningslagen för att köra ut foder.
B-föreskrifter, vad mark- och sakägare ska tåla
Under B-föreskrifterna förtydligas vilka intrång mark- och sakägare ska tåla.
Anita läste upp de föreskrifter som kan påverka jakten. Bland annat planeras
restaurering och betesdrift av strandängar och Anita redovisade vilka
områden som finns med i en LIFE-ansökan om restaurering som
Länsstyrelsen jobbar med. Vi undrade om jägarna såg något hinder för
jakten i och med de nya områden som kan komma att restaureras. Bete och
stängsling kan hindra andjakt, men deltagarna såg inte det som ett stort
problem. Hammars udde ansågs inte problematiskt, eftersom jakt inte utförs
under betesperioden. Norr om Djupsundsviken jagas inte.
A-föreskrifter, som gäller mark- och sakägare
Anita redovisade förslag till föreskrifter som kan påverka jakten.
Tillståndsplikt för motordrivna fordon i terrängen
Se diskussion under C-föreskrifterna
Förbud mot jakt på fågel
Vi har föreslagit ett totalförbud mot jakt på fågel eftersom området är
utpekat enligt habitat- och fågeldirektivet. Natura 2000 ställer krav på att
man ska värna de utpekade arterna i området. Området är viktigt både för
häckande fåglar och är en viktig rastplats för flyttande fåglar. And- och
gåsjakt på hösten kan komma att störa rastande fåglar. Det är inte heller
lämpligt att jaga fåglar som pekats ut i fågeldirektivet. Enligt
mötesdeltagarna är det för tillfället inte särskilt mycket jakt på fågel, men
sådant varierar med vilka som har jakträtt i området.
Fågeljakt kan också i vissa fall vara i konflikt med friluftslivsintressen som
promenader och naturstudier.
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En mötesdeltagare påpekade att jakttider och vilka arter som tillåts jagas
regleras genom lagstiftning och att det därför inte behövs ett förbud mot jakt
av fågel. Dessutom kan vissa fåglar orsaka skador på bl.a. våtmarker genom
sitt bete och därför kan det vara viktigt att man kan hålla nere t.ex.
populationen av gäss. Mötesdeltagaren tycker att man måste definiera vilka
fåglar och vilken tid ett förbud ska gälla om man vill förbjuda fågeljakt.
Ytterligare en invändning var att det inte finns förbud mot fågeljakt med
hänvisning till Natura 2000 i övriga Europa. Anita berättade att kraven på
skydd enligt Natura 2000 förtydligas och skärps med tiden och att kraven
kan bli strängare i framtiden. För närvarande förpliktar inte Natura 2000 att
förbjuda fågeljakt.
Förbud mot annan jakt förutom eftersök av skadat vilt; drivning dock
tillåten
Vi berättade att vi fått önskemål från olika håll om reglering av jakt, dels
eftersom jakt upplevs som en fara eftersom det är mycket folk som rör sig i
området, både närboende och besökare utifrån, varav också många barn,
dels eftersom jakt upplevs som en oetisk och obehaglig störning. Vi ser det
också som sannolikt att antalet besökare i området kommer att stiga mycket,
dels beroende på reservatsbildningen och fler anläggningar för besökare,
dels som följd av att skogen på Kartberget är borta och istället ger plats för
bostäder och den allmänna förtätningen av bostäder både på Hammarö- och
Karlstadsidan.
Mötesdeltagarna har inte upplevt att det är så många besökare ute tidigt på
morgonen. Största antalet personer ute i skog och mark tycker man sig ha
sett i augusti och man efterlyster besöksräkning. Mötesdeltagare framförde
också meningen att det inte finns någon allvarlig konflikt med allmänhetens
friluftsliv i största delen av området, eftersom jakt ofta genomförs tidigt på
morgonen och bara under vissa delar av året. Som praxis använder man inte
skjutvapen utan ljuddämpare inom 200 meter från boningshus.
Mötesdeltagarna berättade om hur jakten hanterats vid I2-skogen. Där har
man ibland förbud mot att jaga på röda dagar inom vissa tätortsnära
områden och man är väldigt noga med att skylta om vart jakt pågår. Det
ligger i jägarnas eget intresse att sköta jakten på ett ansvarsfullt sätt. Om det
är så att de träffar på folk när de är ute så hälsar man och förklarar vad som
sker och oftast innebär mötet också att jägarna måste flytta sig eftersom
viltet ändå är skrämt. Det ska inte finnas några risker för att människor ska
hamna i fara, enligt den lagstiftning som sker så måste jakten ske på ett
ansvarsfullt sätt. Man använder bl.a. jakttorn för att få bättre kulfång,
siktgator och noggrant val av patronsort för att göra jakten säker. Ytterligare
en invändning mot ett totalförbud är att jakten också är en del av
friluftslivet.
Deltagare vid mötet påpekade att delar av området har en stark
viltproduktion som är viktig att hålla ner, till stor del för att minska antalet
trafikolyckor längs de många vägarna genom området. Dessutom är älg och
särskilt rådjur problematiska i trädgårdar och sannolikt kommer vildsvinen
inom en snar framtid. Man anser att det knappast är möjligt att bedriva
rationell jakt genom att driva djur från reservatet och ut på öppen mark, som
nu föreslagits, eftersom djuren lätt kan välja annan väg. Det ansågs också att
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djuren snabbt lär sig vart de är fredade Det medför problem vid jakt
eftersom djuren håller sig undan och det kan allvarligt påverka möjligheten
att exempelvis hålla nere vildsvinspopulationen. På grund av sådana
svårigheter är arrendeavgiften starkt reducerad för arealer där endast
drivning är tillåten. Mötesdeltagarna efterlyser en konsekvensbeskrivning av
vad som kan ske om jakt blir förbjuden i området, nu och om tio år.

Tillståndsplikt för skyddsjakt
Länsstyrelsen anser att möjligheten till skyddsjakt är viktig, med tanke på
skydd för fågelpopulationer och naturmiljöer med möjlighet att decimera
bestånd av mink, bäver, vildsvin osv. En deltagare vid mötet påpekade att
det kan bli svårt att få jakträttsinnehavare att ställa upp på skyddsjakt (som
är frivillig) om jakträtten i övrigt begränsas och att det kan uppstå en
situation där Länsstyrelsen blir tvingad att betala för skyddsjakt eller
använda kommunjägarna.
Tillståndsplikt för att anlägga viltåker, sätta upp saltsten, anlägga
matningsplatser med mera
Saltstenar sätts ofta upp i närheten till vatten. För att undvika att värdefulla
våtmarker blir söndertrampade har vi föreslagit en tillståndsplikt. Deltagare
vid mötet berättade att det finns bra sätt att sprida trampet, t.ex. genom att
man har ett visst avstånd till vattnet. Deltagarna var oroliga för att det skulle
bli svårt att få tillstånd till att sätta upp saltstenar.
Tillståndsplikt för att uppföra skjuttorn
Tillståndsplikt föreslås också för flytt av jakttorn.
Efter diskussionen ombads deltagarna att rita in på karta över det planerade
reservatet de områden där de av olika skäl valt att inte jaga eller inte får jaga
för markägaren. Under mötet framförde Länsstyrelsen önskemål att få inritat
vart respektive jaktlag har jaktpass, jakttorn och utfordringsplatser och det
önskemålet kvarstår.
En konsekvensanalys av förslag till föreskrifter efterlystes, liksom
besöksräkningar för att få ett grepp om besökstrycket.
Som avslutning fick alla en utskrift av presentationen.
Hur vi går vidare:
Länsstyrelsen diskuterar förslag till föreskrifter i andra kretsar och med
kommunerna. Därefter återkopplar vi om hur vi väger samman olika
synpunkter.
Vid pennan/ Anita Andersson och Linda Stöberg
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