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Hemställan om ändring i 3 § rennäringsförordningen.
Svenska Jägareförbundet hemställer med stöd av nedanstående om att regeringen
snarast ändrar lydelsen av 3 § rennäringsförordningen från ”Rätt till sådan
småviltjakt och sådant handredskapsfiske på statens mark ovanför odlingsgränsen
och på renbetesfjällen som inte bedrivs yrkesmässigt skall upplåtas under
förutsättning att …” till ”Rätt till sådan småviltjakt och sådant handredskapsfiske
på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som inte bedrivs
yrkesmässigt skall till den som är bosatt i Sverige upplåtas under förutsättning att
…..”
Våren 2007 ändrade regeringen lydelsen av 3 § rennäringsförordningen med
motiveringen att den stred mot EU-rättens krav om fri rörlighet för varor och
tjänster. Resultatet av ändringen blev att länsstyrelserna inte längre kunde
använda bosättningskravet som ett medel för att styra jakttrycket. Trots
regeringens beslut vidhöll dock länsstyrelserna möjligheten att positivt
särbehandla de boende i fjällkommunerna genom att medge dessa rätten att lösa
årsjaktkort inom den egna kommunen.
De två gångna höstarna med ett förändrat regelverket har visat att länsstyrelserna
inte längre har erforderliga medel för att styra och reglera jakten tillfyllest,
framförallt har problemen varit stora i samband med jaktpremiären och inom
attraktiva områden.
Missnöjet bland de jägare som jagat i fjällområdet de senaste höstarna är stort.
Bland dessa blir också kravet allt starkare på att den svenska staten, liksom många
andra europeiska stater, i första hand ska prioritera det egna landets innevånares
tillgång till småviltjakt.
Det nya regelverket har inte heller gynnat turismnäringen. Turistentreprenörerna
ser istället trängseln av jägare som ett hot mot deras möjlighet att erbjuda en
produkt av hög kvalité.

Sommaren 2008 svarade EU-kommissionen på en klagan riktad mot de jaktliga
regelverk i Finland som positivt särbehandlar finska medborgare vid lösande av
jakträttsupplåtelse på statligt land och vatten i Finland. EU-kommissionen anger i
sitt svar att ”När det gäller de finska myndigheternas utfärdande av jaktlicenser
till de licensansökande går det inte att fastställa att det i detta fall är fråga om
tillhandahållande av tjänster som skulle kunna omfattas av friheten att
tillhandahålla tjänster”. Kommissionen avslutade därmed ärendet. (Klagan och
kommissionens svar bifogas).
Jägareförbundet anser att de myndigheter under regeringen, i synnerhet
länsstyrelserna, som enligt gällande föreskrifter har att besluta om åtgärder för att
anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och tillse att jakten inte ska
inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen, ges möjlighet att
begränsa jakten på lämpligt sätt. Detta kan nu ske genom att man återinför
jakttids- och jaktansvarighetskravet. Jägareförbundet uppmanar därför regeringen
att med en återgång till den tidigare formuleringen av 3 § rennäringsförordningen
klargöra för myndigheterna att denna utväg står öppen nu när de EU-rättsliga
begränsningarna inte längre kvarstår.
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