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Yttrande på remiss om Naturvårdsverkets förslag till nya 

föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för 

jakt 

Ert dnr: NV-04496-18 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med 

synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om vapen, 

vapentillbehör och ammunition för jakt och önskar framföra följande synpunkter. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET 

SVA anser att förslaget generellt innebär en förbättring och att det förtydligar 

föreskrifterna på ett positivt och väl balanserat och motiverat sätt.  

SPECIFIKA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET 

Definitioner 5 §  

Eftersök Jakt som innebär sökande efter vilt som skadats vid jakt eller i 

trafiken i syfte att döda det.  

Här anser SVA att det även skulle behövas en definition och ett förtydligande av 

om den jakt som kan behövas för att förkorta lidandet av ett allvarligt sjukt eller 

skadat vilt som inte uppenbarligen skadats vid jakt eller i trafiken, dvs inte är ett 

eftersök enligt nuvarande förslag. Ett flertal medialt uppmärksammade fall av 

uppenbart lidande hos vilda djur, särskilt när det rört sig om varg eller annat stort 

rovdjur, har förekommit där lidande onödigt har förlängts p g a tolkning av 

regelverket. Lämpliga myndighetspersoner har vid flertal tillfällen inte velat eller 

fått avliva uppenbart lidande djur. Inte heller lämplig person i allmänheten har 

fått förkorta lidandet om det inneburit att personen först måst söka upp ett 

anmält lidande djur, då detta anses som jakt. Regelverket behöver vara tydligt att 

det är tillåtet för var och en, även för en anställd på en myndighet, att på ett 

snabbt, säkert och korrekt sätt förkorta lidandet hos ett sjukt eller skadat vilt djur 

som upptäckts, även om det innebär att man varit tvungen att åter söka upp 

djuret efter att exempelvis först hämtat ett lämpligt vapen för ändamålet. 
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8 kap. Kemisk immobilisering av vilt 

Tillåten jakt 

6 § Jakt i syfte att kemiskt immobilisera vilt får ske på uppdrag av 

6. veterinär inom djurpark och 

7. den som har tillstånd att hålla vilt i vilthägn enligt 41 a § jaktförordningen 

(1987:905). 

Jakt enligt första stycket punkt 6 får endast ske i vilthägn och om det krävs av 

veterinärmedicinska skäl eller för annan nödvändig hantering av viltet. 

 

SVA undrar om hänvisning till punktnumreringen i tredje stycket stämmer, då det 

hänvisar till jakt i vilthägn (punkt 7), inte i djurpark (punkt 6).   

 

SVA stöttar skrivningen i 8 kap. 10 § om hantering av djur som förolyckas under 

kemisk immobilisering av vilt, för att försöka utreda händelseförlopp och möjlig 

orsak till varje sådan oönskad händelse. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit biträdande avdelningschefen Erik Ågren, 

föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Ann Lindberg 

     
         Erik Ågren 

 


