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Motionens innehåll
Motionen lyfter problematiken med stora skador som äventyrar möjligheter att
bedriva hållbar livsmedelsproduktion. Det får konsekvenser både ekonomiskt
och miljömässigt. Motionären yrkar att LRF ska jobba för - Att man alltid ska
ha laglig rätt att få skyddsjaga på de gärden man har jakträtt på, både dag och
natt med alla på marknaden tillbudsstående hjälpmedel tex värmesikte. Detta
skall gälla alla viltslag, älg undantaget.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Södermanland är särskilt viltrikt och många geografiska områden är i det läge
som beskrivs i motionen. Skador av vilt resulterat i att prima jordbruksmark tas
ur produktion och att lantbruk avvecklas med stora konsekvenser för både
näringen och miljön. Det ökande antal skyddsjaktsansökningar på klövvilt är
ett tydligt bevis på stor obalans mellan mängden vilt och produktionsintressen.
Det visar även på den frustration som finns hos lantbrukare. Många får dispens
för hjälpmedel som rörlig belysning och tillstånd till jakt dygnet runt även
under ordinarie jakttid. Under 2020 års Riksförbundsstämma behandlades
motioner på temat från Södermanland med flera om ytterligare möjligheter till
att effektivisera skyddsjakt på hjortvilt, det beslutades bland annat:
•
•
•

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att jakt under hela
dygnet ska tillåtas vid jakt och skyddsjakt på dovhjort och kronhjort
att rörlig belysning, mörkerriktmedel och termiska riktmedel även ska
vara tillåten vid jakt och skyddsjakt på dovhjort och kronhjort,
att arbeta för att Länsstyrelsernas tillämpning av
skyddsjaktsbestämmelser medger mer effektiv skyddsjakt, genom att
arbeta för att Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt revideras vad
gäller hjortdjur.

Under 2021 kommer viltfrågor att vara ett prioriterat område för LRF och det
sker nu en utökad samordning mellan riksförbundet och regionerna för att få
ökad effekt på de insatser som görs. LRF tog under 2020 fram en
handlingsplan mot viltskador som också tydliggör utmaningar som finns. LRF
Södermanland har dessutom yttrat sig internt inför remissvar angående
reglering av utfodring och påtalat problemen med att locka/låsa vilt under
ordinarie jakttid vilket försvårar förvaltning på angränsande skadedrabbade
fastigheter.
LRF har nyligen uppdaterat mallar för jordbruksarrenden. Det är viktigt att
man avtalar om vem som ska ha jakträtt och hur skador av vilt ska värderas och
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hanteras. Medlemsförmånen juridisk vägledning har nu förstärkt resurserna att
vägleda medlemmar i arrendefrågor.
För närvarande för regionen diskussioner med Länsstyrelsen om förutsättningar
och effektivitet för skyddsjakt och behov av populationssänkande åtgärder.
Skyddsjakt är en möjlighet att skydda grödor från pågående eller förestående
skador, men i områden med för stora populationer krävs ytterligare åtgärder.
LRF driver nu att Länsstyrelsen ska hunna besluta om dispenser för
jakthjälpmedel för populationssänkande jakt även under ordinarie jakttid. Det
kan även vara aktuellt att Länsstyrelsen ska kunna ålägga markägare inom
geografiskt särskilt utsatta områden att bedriva populationssänkande jakt. Detta
med stöd i att produktion av livsmedel och skog samt biologisk mångfald ska
anses vara så samhällsviktiga att de tolkas som allmänt intresse när det gäller
viltförvaltning.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

regionstyrelsen får i uppdrag att särskilt följa upp riksförbundets
uppdrag från riksförbundsstämman 2020 enligt ovan

att

motionen därmed anses vara besvarad.

