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Information från FACE medlemsmöte
Den europeiska jägarfederationen FACE samlades i Warszawa den 5-7 april för sitt årliga
medlemsmöte och en konferens på temat ”En stark framtid för jakten”. Jägareförbundet
representerades av Peter Eriksson, förbundsordförande, Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent och
Johan Svalby som samordnar den internationella intressebevakningen. Behovet av ett starkt FACE
har sällan varit så påtagligt som idag, då en stor del av jakten och viltvården bestäms i Bryssel och
händelseutvecklingar i ett land tenderar påverka de övriga.
Medlemsmötet fokuserade på de gemensamma politiska utmaningar som jägarkåren möter på EUoch internationell nivå.
• Stora rovdjur, i synnerhet vargfrågan, fick ett betydande utrymme. Många
jägarorganisationer runt om i Europa vittnar om liknande utmaningar som Sverige
möter vad gäller förvaltningen av varg – med växande populationer, vargattacker
på hundar och boskap, påverkan på jakten och utmaning vad gäller social
acceptans. FACE:s arbete att påverka Bryssel har lett till välkomna uttalanden från
Europaparlamentet, Regionkommittén och en växande skara medlemsstater att
vargens skyddsstatus bör ses över då det har skett en stark återhämtning och att
mer hänsyn måste tas till lokalbefolkningen som drabbas av vargen. Det återstår
dock att få gehör för dessa ståndpunkter i den mäktiga EU-kommissionen. Nyligen
gjorde FACE ett uttalande tillsammans med flera jordbruks- och
markägarorganisationer, där de kräver förändringar i art- och habitatdirektivet
eftersom situationen bland viltstammarna nu är en helt annan än när direktivet
antogs för 30 år sedan.
• Fågelförvaltningen är ett annat område som engagerar jägarkåren i Europa. En
alltför strikt tolkning av EU:s fågeldirektiv leder till utmaningar både vad gäller jakt
på växande gåspopulationer som för förvaltningen av fåglar som inte har gynnsam
populationsstatus som ejdern.
• Andra frågor som diskuterades var:
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samordning av jägarkåren för hanteringen av viltsjukdomar, såsom
afrikansk svinpest som nu finns i 10 medlemsstater, däribland i vårt
närområde i Tyskland, Polen och de baltiska länderna,
invasiva arter och jägarna viktiga roll att hantera dessa,
EU:s strategi för biologisk mångfald och jakt i skyddade områden, där
jägarkåren genom samordning inom FACE lyckats få bort skrivningar om
jakt- och fiskeförbud på 10 % av EU-territoriet i strikt skyddade områden,
EU:s översyn av blyammunition, där ett yttrande från Europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA) om ett förbud väntas under sommaren
2022 och ett skarp förslag från kommissionen under hösten,
djurvälfärdsdiskussioner i samband med jakten som tjänar på jägarnas
utbyte av vetenskaplig data i Europa.

Medlemsmötet följdes av en konferens på temat ”En stark framtid för jakten”.
• De olika länderna delade erfarenheter av hur acceptansen för jakten i
samhället kan mätas och förstås samt hur den öka genom att jaktens fördelar görs
förståeliga för allmänheten. Svenska Jägareförbundets Daniel Ligné gav en
presentation om arbetet i Sverige sedan 70-talet fram till idag och som lett till att
Sverige nu anses ha den högsta acceptansen för jakt av alla Europas länder.
• Ett särskilt fokus under konferensen låg på barn och ungas kontakt med och
deltagande i jakten. Denna session var extra viktig för mötets värdland Polen, som
2018 införde som enda europeiskt land en lägsta åldersgräns på 18 år för att vara
med vid jakt. Mötet var överens om att denna farliga restriktion som slår direkt
mot jaktens framtid och föräldrars rätt att själva uppfostra sina barn måste
avskaffas och FACE:s medlemmar stödjer därför de polska jägarna i deras arbetet
mot lagen.
• Generellt kan man säga att östeuropeiska länder inte jobbat så hårt som
exempelvis Sverige på att öka den jaktliga acceptansen i samhället och att detta
ibland fått negativa konsekvenser. De har därför efterfrågat stöd från Sverige och
de övriga nordiska länderna för att förbättra situationen, vilket i förlängningen
även gagnar jaktens position som helhet i Europa och bland beslutsfattare i Bryssel
då beslut fattas som även påverkar Sverige.
• Konferensen avslutades med rörande presentationer om hur jägarna i solidaritet
ställer upp i tid av kris, både under coronapandemin och med konkret stöd för
flyktingar från kriget i Ukraina.
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