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Naturvård

Minnesanteckningar från möte om ändrat förslag till jaktföreskrifter i
planerat naturreservat Klarälvsdeltat
Länsstyrelsen bjöd in till information och diskussion kring ett ändrat förslag
till föreskrifter gällande jakt i det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat.
Möte hölls vid två tillfällen, gällande Hammarö-delen av området den 10
oktober och gällande Karlstads-delen den 12 november 2013. Vid mötena
gavs samma information och synpunkter som diskuterades finns noterade
nedan.
Från Länsstyrelsen deltog Anita Andersson, Linda Stöberg och Per
Gustafsson.
Från Hammarö och Karlstads kommuner deltog flera tjänstemän. Dessutom
deltog fyra markägare/markägarombud (exklusive kommunerna), två
jaktarrendatorer, samt företrädare för tre föreningar.
Informations- och diskussionspunkter listas nedan. Frågor och synpunkter
från inbjudna är kursiverade.
•

Ett möte med markägare och jakträttsinnehavare om förslag till
jaktföreskrifter hölls 7 maj 2013, följt av intern diskussion på
Länsstyrelsen 25 juni

•

Älgjaktsområden som berör reservatsplanerna visades på karta
(förslag till reservatsgräns röd linje):
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•

Områden som berör reservatsplanerna visades där Hammarö
jaktvårdsklubb i samråd med kommunen för närvarande bestämt
att inte jaga aktivt, samt där Karlstad kommun tillåter drivning
för jakt men endast med brutet vapen (grönmarkerat på kartan
nedan; mark ägd av Naturvårdsverket markerat med blå linje):

•

Förslag till ändrade föreskrifter presenterades som innebar
tillståndsplikt för fågeljakt, övrig jakt styrs av markägarna dvs till
stor del av de båda kommunerna, samt tillståndsplikt för att
uppföra nya skjuttorn
o På vilket sätt begränsar tillståndsplikten eventuell fågeljakt?
– Det är många olika intressen vid bildande av reservat, till
exempel markägares intressen och friluftslivets. Vi ska väga
samman olika intressen utifrån ett långsiktigt perspektiv. Med
tillståndsplikt har myndigheten möjlighet att sätta villkor för
jakten som är starkare än jaktlagstiftningen, så att jakten inte
stör menligt, eller att inte ge tillstånd om förutsättningarna
inte bedöms vara goda nog; om tillstånd inte ges kan det vara
skäl till ersättning eftersom det kan bedömas vara en
betydande inskränkning för jakträttsinnehavaren.
o Hur ger syftet underlag för förbud mot fågeljakt? – Syftet för
reservatet är ännu inte slutgiltigt formulerat, men eftersom
området är ett mycket viktigt födosöksområde för häckande
och rastande fåglar och dessutom är utpekat i Natura 2000
enligt fågeldirektivet för långsiktigt skydd för att gynna
fågellivet, så är Länsstyrelsens bedömning att fågeljakt inte är
lämpligt eller ska ske restriktivt.
o En jakträttsinnehavare tror att det bara är gräsand och
kanadagås som är aktuellt att jaga i området. Hur går det till
att söka tillstånd? – Man vänder sig till Länsstyrelsens enhet
för Miljöskydd och förvaltning.
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o Hammarö kommun anser att skyddsjakten är viktig och vill
lyfta vildsvinsfrågan. – Med nuvarande förslag kan vildsvin
jagas enligt jaktvårdstabellen och arrendeavtal, med
nödvändig hänsyn till närboende, friluftsliv och djurliv.
o Karlstad kommun anser att det är bra att förslaget om förbud
mot jakt förutom drivning har tagits bort, med tanke på risk
för trafikolyckor, det är bättre att jaga i de här markerna än
där det är mer tätbebyggt och mycket vägar. Kommunen
anser också att det är bra med tillståndsplikt för fågeljakt. Ett
alternativ till att förbjuda jakt hade i stället kunnat vara att
reglera jakten tidsmässigt.
o Karlstad kommun vill ta upp frågan om hur vi ska hantera
jakt på bäver. Turisterna vill gärna se bäver. Idag jagas
bäver och skyddsjakt på bäver med bäverfällor är väldigt
otrevligt och kan väcka obehag hos besökare. – Vi funderar
vidare på den frågan.
o En markägarföreträdare trycker på att trafikfaran är viktig
att beakta.
o Deltagande markägare är nöjda med det ändrade förslaget
med tillståndsplikt för fågeljakt. Någon påpekar att skyddsjakt
är viktigt och någon att även korna utgör en fara för
fågellivet då de trampar sönder bon på mark.
o Boende i området vill kunna uppleva djurlivet. För några år
sedan inträffade en incident där jakträttsinnehavaren
tillsammans med inbjudna jaktkamrater drev av och sköt alla
djur som fanns inom området, vilket flera boende reagerade
på.
o En jakträttsinnehavare reserverar sig mot generell
tillståndsplikt på fågeljakt eftersom han anser att jakt redan
är hårt reglerat och att konflikt sällan uppstår.
o Frågan kom upp om varför man ska jaga fågel i området och
om det är logiskt att jaga fågel i ett reservat under
flyttningstid.
o Åsikten lyftes att det är obehagligt att ha friluftsliv i samma
område som älgjakt bedrivs.

•

o Inga synpunkter kom på förslaget om tillståndsplikt på
uppförande av skjuttorn.
Förslag till föreskrift kopplingstvång
o Hur fungerar det vid jakt med hund? – Det blir ett undantag
från kopplingstvånget vid den jakt som är tillåten i reservatet.
o Hur blir det för de som tränar jakthundar? – Jaktträning med
hund likställs inte med jakt med hund. Fågelhundsträning kom
upp, mötesdeltagarna visste inte om någon fågelhundsklubb
men det finns folk i Hammarö jaktklubb som tränar jakt med
fågelhund, klubben kollar vidare när/var/hur och återkommer.
Om fågelhundsträning förekommer får vi diskutera om det kan
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•

•

lösas. Jaktträning med hund kan om det är lämpligt lösas med
ett särskilt undantag.
o Diskussion kring om annan lagstiftning är tillräcklig gällande
uppsikt över hund, här gick åsikterna isär, vissa tyckte att
annan lagstiftning bör räcka, att vissa har tillräckligt god
uppsikt över sina hundar och då räcker annan lagstiftning,
andra tyckte att kopplingstvång är bra. Någon betonade att
vissa har hundskräck oberoende av hur hunden beter sig. –
Inkallning av lösgående hund är ett återkommande
störningsmoment i reservat med många besökare.
Länsstyrelsens syn är att ett förbud mot okopplad hund i
sådana områden är befogat då det tydliggör så att frågan om
tillräcklig uppsikt eller ej blir ett icke-problem och skyddar
hundrädda samt värnar mot störande inkallning.
o Hammarö kommun har inget emot förslaget på
kopplingstvång.
Förslag till föreskrift om skottförbud utom vid jakt
o Ingen såg några problem med ett sådant förbud. – Tänkvärt är
att en stor andel av Sveriges befolkning är utrikes födda och
många av dem har med sig traumatiska upplevelser av krig och
skottlossning.
Förslag till föreskrift om förbud mot terrängkörning, både för
markägare vid brukande och för allmänheten
o Ett önskemål kom upp om att kunna nyttja snöskoter för att
köra upp skidspår och för att underlätta för viltet. – Enligt
Terrängkörningsförordningen finns vissa begränsningar, man
får köra snöskoter på snötäckt mark endast om man inte gör
skada på marken eller skogen. Om ett förbud införs så krävs
dispens för att få köra. Vid en eventuell tillståndsplikt blir det
en enklare hantering med tillståndsansökan. Vi funderar mer
över det.
o Terrängkörning kan behövas för att underhålla
friluftsanläggningar.
o Cyklister kan komma mycket fort på stigar. Ska cykel omfattas
av förbudet i terräng, dvs även på markerade vandringsleder?
– Terrängcykling blir en allt populärare sport. Vi ska fundera
över om vi bör/kan anvisa cykelleder som kanaliserar cykling.
o Hur ökar vi attraktiviteten för motionscykling och för cykel
mellan Hammarö och Karlstad? – Vid formulering av
skötselplanen kan vi eventuellt arbeta med främjande åtgärder
genom att överväga skötsel för vattenkontakt och andra
estetiska överväganden.
o Räknas båt som fordon? – Vi har kontrollerat och båt räknas
inte som fordon. Ett fordon är enligt lagen om
vägtrafikdefinitioner ”en anordning på hjul, band eller medar
eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på
marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna
fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon
och övriga fordon” (2001:559).
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o Hastighetsgränsen på 5 knop hålls inte ens av båtbussarna.
Planeras regleringar för båttrafik? – Det behöver vi se
närmare på.
Frågor om andra eventuella regleringar kom upp eftersom även
andra intressen än jakt deltog vid mötet
o En viktig del av det blivande reservatet är ju strandängar med
rikt fågelliv, många ankrar vid Knappstadviken. Kommer det
att vara okej att ankra mot strandkanten i fortsättningen? – I
fågelskyddsområden är det restriktioner mot att vistas inom
vissa områden, vilket även gäller delområden i vissa
naturreservat. Det gäller ofta öar där känsliga rovfåglar häckar.
I det här reservatet ser vi just nu inte någon anledning till
landstigningförbud eller förbud mot tillfällig ankring, förutom
vad som redan gäller.
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