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BESÖK : STO CKHO LM –  V IRKE SVÄ GEN 2 

Ö STERSUND –  FO RSK AREN S VÄ G 5,  HUS UB 

POST : 106  48  STO CKHO LM 

TE L: 010-698  10  00 

E -PO ST : RE GISTRATO R@NATU RVA RDSVE RKET .SE  

INTERNET : W WW .N ATURVA RDSVERKET .SE  

 
REMISS 

2022-07-05
Helena Busk 

Tel: 010-698 16 90 

helena.busk 

@naturvardsverket.se 

Ärendenummer 

NV-04496-18 

Enligt sändlista 

Utskick endast per e-post 

Föreskrift om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt, kapitel om 

avlivning av vilt vid eftersök. 

Ni ges härmed möjlighet att senast den 1 oktober 2022 lämna synpunkter på 

förslag till föreskrifter om avlivning vid eftersök och utkast till 

konsekvensutredning i frågan. 

Sammanfattning 

Viltföreskriftsprojektet arbetar med att se över föreskrifter inom jakt- och 

viltområdet, bl.a. föreskriften (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt, som 

kommer att delas upp i flera. Bestämmelser om vapen, vapentillbehör och 

ammunition för jakt, föreslås samlas i en egen föreskrift. Föreskriften har 

remitterats vid två tillfällen. Vid det senaste tillfället lämnades förslag på ett nytt 

kapitel om eftersök. Nio remissinstanser lämnade synpunkter, varav sex var 

positiva och tre var negativa till förslaget. Viltföreskriftsprojektet har fört en 

konstruktiv dialog med de remissinstanser som förhöll sig negativa till en 

reglering av vapen, vapentillbehör och ammunition vid eftersök. Kapitlet har 

därefter omarbetats i grunden, det omfattar bl.a. mer än bara vapen, 

vapentillbehör och ammunition, varför det vidare begreppet jaktmedel används 

istället. Ni har nu möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget. 

Synpunkter på förslaget 

Synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning 

lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 oktober 2022. Synpunkter skickas med 

e-post till registrator@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-04496-18 i 

ämnesraden.  

Kontakt  

Den som har frågor om remissen kan vända sig till Helena Busk, 010-698 16 90. 
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Beslut om denna remiss har fattats av tillförordnade avdelningschefen Maano 

Aunapuu. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit projektledaren 

Helena Busk, föredragande, juristen Emil Ekström, vilthandläggaren David 

Bruun och vilthandläggaren Nils Mårtenson. 

 

För Naturvårdsverket 

 

 

 

Maano Aunapuu  

Helena Busk 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Sändlista: 

 

Samtliga länsstyrelser 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Kammarrätten i Sundsvall 

Polismyndigheten 

Statens Jordbruksverk 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Sametinget 

Skogsstyrelsen 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Viltskadecenter 

Allmogejägarna 

Birdlife Sverige 

Djurens rätt 

Djurskyddet Sverige 

Jaktkritikerna 

Jägarnas Riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund 

Svenska Djurskyddsföreningen 

Svenska Jägareförbundet 

Svenska kennelklubben 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Svenska Samernas Riksförbund 

Svenska Rovdjursföreningen 
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Svenskt forum för jakt, skytte och vapenfrågor 

Sveriges jordbruksarrendatorers förbund 

Sveriges Jordägareförbund 

Sveriges Vapenägares Förbund 

Trafikverket 

Viltmästareförbundet 

Världsnaturfonden 
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