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Till
Ledamöterna i riksdagens
Miljö- och jordbruksutskott

Ang upplåtelse av rätt till småviltjakt på statens marker i fjällområdet
Det är Svenska Jägareförbundets bestämda uppfattning att regeringens beslut den 22
mars 2007 att ändra rennäringsförordningens § 3 var felaktigt. Jägareförbundet är
också av den uppfattningen att konsekvenserna av beslutet kommer att kunna få stora
konsekvenser för såväl enskilda jägares jakt som jaktturismverksamheten i
fjällområdet.
Svenska Jägareförbundet vill med denna skrivelse delge er syftet med vårt arbete i
fjälljaktsfrågan samt ge er kännedom om det rättsutlåtande som Jägareförbundet
uppdragit till oberoende juridisk expertis i EG rätten att utarbeta och som
presenterades för regeringen före dess beslut i ärendet.
Under de senaste månaderna har frågan om utformningen av regelverket för upplåtelse
av småviltjakt på statens marker i fjällområdet debatterats livligt såväl i riksdag och
regering som i media och annorstädes. Grunden till denna uppståndelse har varit
regeringens hantering av en skrivelse från EU kommissionen. I november 2006
tillskrev EU kommissionen den svenska regeringen och efterfrågade i mycket
hovsamma ordalag regeringens syn på det då gällande regelverket för småviltjakt på
statens marker i fjällområdet. Regeringen valde i detta läge att, istället för att motivera
och förklara den svenska lagstiftningen, ge svenska myndigheter i uppdrag att ändra
regelverket för att undvika eventuell framtida kritik från EU kommissionen. Den 22
mars ändrade därefter regeringen lydelsen i Rennäringsförordningen vilket innebär att
svenska myndigheter inte längre kan begränsa jakten för olika kategorier av jägare.
Regeringen har vid ett flertal tillfällen efter sitt beslut försvarat nödvändigheten av att
”lägga sig” för EU kommissionen i denna fråga, dock utan att någon gång redovisa
något faktaunderlag, konsekvensutredningar eller annat beslutsunderlag som legat till
grund för beslutet.
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Svenska Jägareförbundet anser att regeringen har fattat ett felaktigt och helt onödigt
beslut i denna fråga och att konsekvenserna av regeringens beslut riskerar att helt
spoliera syftet med riksdagens beslut 1992 om småviltjakten i fjällområdet.
Jägareförbundet stödjer sin uppfattning dels på jaktliga, förvaltningsmässiga och
viltbiologiska fakta och dels på juridiska fakta (se bifogat rättsutlåtande).
Jägareförbundet kommer att fortsätta sitt arbete med att få tillstånd ett
upplåtelsesystem i fjällområdet som ger garantier för att jakten dels ska bedrivas på ett
uthålligt och miljövänligt sätt samt leva upp till riksdagens intentioner om att jakten i
första hand ska tillgodose behovet att småviltjakt för jägare bosatta i Sverige. För att
uppnå denna målsättning är det, enligt Jägareförbundets mening, nödvändigt att
ansvariga myndigheter ges möjlighet att vid behov införa begränsningar för olika
kategorier jägare. För att myndigheterna ska få denna möjlighet krävs att regeringens
beslut den 22 mars om ändring av Rennäringsförordningens § 3 upphävs.
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