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Figur 4.
Den nationella utbredningen av besiktigade
skador sedan år 2000 orsakade av bläsgås.
Skador orsakade av bläsgås har främst
uppkommit på den sydvästra kusten i Skåne.

Figur 5.
Den nationella utbredningen av besiktigade
skador sedan år 2000 orsakade av sädgås.
Skador orsakade av sädgås har uppkommit
främst i södra och mellersta Sverige på större
rastlokaler (bland annat vid Kvismaren) och i
Skåne, där övervintring förekommer under milda
vintrar.
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Figur 6.
Den nationella utbredningen av besiktigade
skador sedan år 2000 orsakade av sångsvan.
Skador orsakade av sångsvan har uppkommit i
både södra och mellersta Sverige, men främst
i sydvästra Skåne där övervintring förekommer
under milda vintrar.
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Figur 7.
Den nationella utbredningen av besiktigade
skador sedan år 2000 orsakade av trana.
Skador orsakade av trana har uppkommit
över hela Sverige, till stor del på de större
rastlokalema (band annat Kvismaren,
Hornborgasjön, Umedeltat och Pulken).

Vitkindad gås
Antal
besiktningar:
636

Vete Baljväxter
Blandsäd
Bete
Havre
Höstvete

Sädgås
Antal
besiktningar:
14

Havre

Vete

Vall

Korn

Korn
Raps/rybs

Majs
Raps/rybs
Råg

Vall

Rågvete
Morötter
Bete

Grågås
Antal
besiktningar:
352

Baljväxter
Vete

Betor
Havre
Höstvete
Isbergssallad

Sångsvan

Vall

Antal
besiktningar:
41

Halm Havre
Korn

Korn
Vall

Sockerbetor
Rågvete

Bläsgås
Antal
besiktningar:
7

Morötter
Råg Raps/rybs

Raps/rybs

Potatis

Trana

Höstvete

Rödlök
Rågvete
Raps/rybs
Korn

Vall

Baljväxter Blandsäs
Vete
Halm
Havre

Höstvete

Potatis
Morötter
Majs

Raps/rybs
Antal
besiktningar:
745

Korn

Figur 8.
Andelen av antalet besiktningar per fågelart och gröda (bygger på data där arten
utgjort >50 % vid blandflockar). Figurerna visar inte bara vad fåglarna föredrar för gröda,
utan även vad lantbrukarna väljer att rapportera för skador. Grödor som potatis, morötter
och isbergssallad är extra värdefulla och kan därför vara mer angelägna för lantbrukarna
att rapportera. Av denna anledning blir troligen dyrare grödor överrepresenterade i de här
diagrammen, sett ur ett födovalsperspektiv för fåglarna. Huvuddelen av de besiktigade skadorna
orsakade av bläsgås och sångsvan är på raps och rybs. Huvuddelen av besiktigade skador
orsakade av grågås och vitkindad gås är på vall och spannmål. För tranor och sädgäss handlar
besiktade skador främst om spannmål, men de gör även skada på relativt dyra grödor som
potatis (trana) och morötter (sädgås).
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Nationellt ansvar
Naturvårdsverket har i detta sammanhang en vägledande och samordnande roll gentemot länsstyrelserna. Myndigheten beslutar om föreskrifter och allmänna råd rörande användningen av viltskadeanslaget
samt fördelar viltskadeanslaget mellan länen. Via anslaget för biologisk
mångfald finansierar Naturvårdsverket Viltskadecenters verksamhet
avseende problem med stora fåglar i jordbruket. Naturvårdsverket och
flera länsstyrelser finns med i Viltskadecenters brukarråd.
Naturvårdsverket har även tagit fram riktlinjer för länsstyrelsernas
beslut om skyddsjakt. De gäller alla djurslag och hanterar regelverket
generellt, även om de innehåller exempel som rör rovdjur och en särskild del om klövvilt. Riktlinjerna är ett viktigt stöd i arbetet med att
hantera skyddsjaktsärenden.
I sin roll som överprövningsmyndighet för länsstyrelsernas beslut om
skyddsjakt kan Naturvårdsverket beslut ses som vägledning i enskilda fall.
Regionalt ansvar
Det är länsstyrelserna som förfogar över de verktyg som finns för förvaltningen av aktuella arter, nämligen beslut om skyddsjakt, bidrag
till förebyggande åtgärder och ersättning för uppkomna skador. Viss
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skyddsjakt efter gäss får även bedrivas på enskilds initiativ med stöd av
bestämmelserna i jaktförordningens bilaga 4.
Genom att använda de olika verktygen kan länsstyrelserna rikta
åtgärderna för att motverka eller mildra effekterna av koncentrationer
av fåglar på känsliga områden.
Det är också länsstyrelserna som förvaltar skyddade områden.
I områden där man återskapat och restaurerat våtmarker skapas
förutsättningar för de stora betande fåglarna. Flera reservat och våtmarker har skapats innan populationerna började öka och det saknas ofta
en plan för hur en eventuell problematik med ökande fågelmängder ska
hanteras. Detta är något som man bör beakta i det vidare arbetet med
reservat och skötselplaner. Därutöver bör länsstyrelserna ha en god kännedom om vilka viltarter som finns i länet och vilka skador de orsakar.
En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik förvaltning
är samarbete mellan berörda grupper. I några län har man bildat
arbetsgrupper med representanter från berörda myndigheter och
organisationer. De samlade erfarenheterna från arbetet i sådana
grupper pekar på att det är ett fruktbart sätt att komma framåt i
arbetet med förvaltningen.
Juridiska ramar
Europeisk och svensk lagstiftning skapar gemensamt olika förutsättningar för olika arter och olika geografiska områden i landet. Svensk
lagstiftning anpassades till europeisk lagstiftning då Sverige blivit
medlem i EU 1995.
Fågeldirektivet
EU-rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar innehåller regler till skydd för samtliga naturligt
förekommande och vilt levande fågelarter inom EU. Skyddet gäller för
såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. Fågeldirektivet har
fem bilagor. Till exempel listas vilka arter som är särskilt skyddsvärda i
bilaga 1 och vilka arter som är tillåtna för jakt i bilaga 2. Vissa jaktmedel och jaktmetoder är också förbjudna. Fåglarnas livsmiljö ska bevaras
genom särskilda skyddsområden och genom generella förbud mot att
avsiktligt döda eller fånga fåglar eller förstöra bon och ägg.
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Jaktlagen
Jaktlagen (1987:259) beslutas av riksdagen och sätter de övergripande
ramarna för viltförvaltningen. Grunden är att alla vilda fåglar enligt
3 § är fredade och inte får ofredas om det inte medges undantag med
stöd av lagen. I 2 § definieras jakt som fångst eller dödande av vilt
(vilda däggdjur och fåglar). Till jakt räknas även ingrepp i fåglars bon
och att ta eller förstöra ägg och ungar. En viktig princip fastställs i 4 §
som anger att viltet ska vårdas i syfte att bevara de fågelarter som förekommer naturligt i landet samt att främja en lämplig utveckling hos
viltstammarna med hänsyn tagen till allmänna och enskilda intressen. I
4 § fastslås också att det är markägare och jakträttshavare som ansvarar för anpassningen.
I 5 § ges en möjlighet för markinnehavare att, trots förbudet att
ofreda vilt, vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador av vilt om
det inte kan göras på annat lämpligt sätt. 34 § ger utrymme för sådana
åtgärder även om de innebär att man skrämmer vilt från annans jaktmark, vilket annars är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att med
utfodring eller liknande locka vilt från annans mark om det sker i syfte
att jaga viltet.
Jaktförordningen
I jaktförordningen (1987:905) finns bland annat tiderna då jakt och
skyddsjakt på eget initiativ är tillåtna (Bilaga 1 & 4).
Länsstyrelsen kan med stöd av 29 § (1987:905) besluta om skyddsjakt efter samtliga berörda arter. I 23 a § samma förordning anges
villkoren för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om skyddsjakt.
Viltskadeförordningen
I viltskadeförordningen (2001:704) ges möjlighet att betala ut medel
för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för skador av vilt.
Länsstyrelserna ska beakta möjligheterna att förhindra skador med
jakt eller andra förebyggande åtgärder. Naturvårdsverket ges bemyndigande att besluta om föreskrifter om användning av medlen. Av 14 §
(2001:724) framgår att länsstyrelsens beslut om bidrag och ersättning
ur viltskadeanslaget inte kan överklagas.
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Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskadeanslagets användning
I Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskadeanslagets användning
(2008:16) regleras besiktningsverksamheten och i vilka fall länsstyrelsen kan betala ut medel. Bland annat framgår att medlen ska användas
för skador av fredat vilt och hur länsstyrelserna ska beräkna bidrag och
ersättningsbelopp.
Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt och statens vilt (2002:18)
Av Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt och statens vilt framgår att
gäss får jagas med hagelvapen kaliber 12, 16 och 20, samt med kulvapen avsedda för ammunition lägst klass 3.
Artskyddsförordningen
Enligt 4 § 2 punkten artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet
att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder.
En störning som har en negativ effekt på artens bevarandestatus
kan vara otillåten, även om den inte är betydande. Störningen bör alltså
kopplas till den påverkan den har på artens bevarandestatus såväl för
den lokala populationen som för den biogeografiska nivån i landet. Till
otillåten störning bör även räknas en aktivitet som innebär att fåglar
förhindras att utnyttja ett område av vital betydelse under flyttningen.
Om rastande gäss skräms från ett fält med gröda, men istället kan
landa på andra fält i närheten för att äta och vila, bedöms inte deras
bevarandestatus påverkas och därför anses inte heller en otillåten störning uppkomma.
Om gässen vid upprepade tillfällen skräms från platser de behöver,
till exempel rastplatser eller parnings- och uppfödningsområden, skulle
en störning kunna uppkomma. Exempel kan vara gäss som skräms
systematiskt och återkommande från alla de fält som finns i ett område.
Om en sådan åtgärd skulle anses vara nödvändig, krävs en dispens från
länsstyrelsen med stöd av 14 § artskyddsförordningen. Villkoren för
sådan dispens är i sak desamma som för skyddsjaktsbeslut.
En störning är alltså tillåten om den sker sporadiskt och inte
bedöms påverka artens bevarandestatus.
Man bör ha i åtanke att en störning som är tillåten för en art kan
innebära en otillåten störning för en annan art.
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Riktlinjer för förvaltning av
stora fåglar i odlingslandskapet
– åtgärder, ersättningar och bidrag
Naturvårdsverket har under hösten 2014 utformat nationella riktlinjer
för förvaltning av gäss, tranor och svanar. Riktlinjerna ska tjäna som
vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta
dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador. Riktlinjerna har
utarbetats på uppdrag av regeringen.
Uppdraget har genomförts i projektform på Naturvårdsverket.
Viltskadecenter vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet har bidragit
med texter, viltskadestatistik, figurer och som diskussioner.
Viltskadecenter är ett serviceorgan för myndigheter, organisationer,
enskilda näringsidkare och allmänheten. Centret arbetar på uppdrag
av Naturvårdsverket och tillhör SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Viltskadecenter bistår bland annat med information om förebyggande
åtgärder för att förhindra skador från fredat vilt.
978-91-86331-86-3
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