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Regeringskansliet
Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm

Uppdrag att övervaka effekterna av upplåtelsesystemet
för småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen
och på renbetesfjällen
I beslut den 19 april 2007 uppdrog regeringen åt Statens jordbruksverk att i
samråd med Naturvårdsverket, Sametinget, Länsstyrelserna i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län samt efter samråd med Svenska
jägarförbundet och Svenska Samernas Riksförbund följa hur ändringen av 3 §
rennäringsförordningen (1993:384) den 22 mars 2007 påverkar
småviltsstammarna, rennäringen, naturmiljön och den svenska jakttraditionen.
Vidare skulle Jordbruksverket enligt uppdraget också vid behov vidta de
ändringar som är erfoderliga eller föreslå sådana. En delredovisning av
uppdraget skulle lämnas senast den 1 april 2008.
En rapport har nu upprättats i samarbete med berörda myndigheter med
anledning av uppdraget. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att det inte
har varit möjligt att att dra några säkra slutsatser om hur ändringen av 3 §
rennäringsförordningen har påverkat småviltsstammarna, rennäringen,
naturmiljön och den svenska jakttraditionen (eller svenska jägares tillgång på
småviltsjakt mätt som andel utländska jägare). Detta främst med hänsyn till den
korta tid som har förflutit efter genomförandet av ändringen av den nämnda
paragrafen.
Med hänsyn till att inga säkra slutsatser kan dras föreligger inte heller
förutsättningar för Jordbruksverket att i enlighet med uppdraget för närvarande
föreslå eller vidta åtgärder med anledning av effekterna av denna ändring.
Svenska Samernas Riksförbund och Svenska Jägarförbundet har tagit del av ett
utkast till rapport och avgivit yttranden över detta utkast.
Svenska Samernas Riksförbund framhåller i huvudsak att förbundet och
Jägarförbundet har möjlighet att ta fram material som kan användas för en
utvärdering av systemförändringarna och att utvärderingar bör ske löpande.
Vidare tar förbundet upp rättsliga aspekter på den förändring som genomfördes
1993. Förbundet framhåller dessutom att det har fått en kort tid på sig för att
inkomma med synpunkter på ett utkast till rapport.
Svenska Jägarförbundet framhåller att det har fått en kort tid på sig att inkomma
med synpunkter. Förbundet anser att det av Jordbruksverket presenterade
materialet är ofullständigt samt att verket inte har redovisat exempelvis
polisanmälningar, polisingripanden och den enkätundersökning som gjorts och
presenterats på länsstyrelsernas hemsidor. Vidare anser förbundet att verket
ändrat frågeställningar i uppdraget. Denna uppfattning från förbundets sida torde
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främst gälla frågeställningar kring begreppet ”den svenska jakttraditionen”. Bl.a.
anser förbundet att det mot bakgrund av innehållet i 1864 års jaktstadga borde ha
undersökts hur de svenska jägarna har uppfattat regeringens beslut att ändra 3 §.
Vid framtagandet av rapporten har de berörda myndigheterna, bl.a. mot
bakgrund av att denna utgör en delredovisning, eftersträvat att så långt möjligt
grunda rapporten på objektiva och opartiska mätningar och därvid begränsa
rapporten till vad som anges i uppdraget. Detta arbete har ansetts kunna ske utan
exempelvis enkäter, genomgång av polisanmälningar eller undersökningar av hur
vissa intressegrupper upplever förändringarna av 3 §. Synpunkterna från Svenska
Samernas Riksförbund och Svenska Jägarförbundet har inte medfört några
ändringar i den av dem kommenterade texten. Det grundläggande konstaterandet
i delrapporten är, som framgått ovan, att det har förflutit en alltför kort tid efter
genomförandet av ändringen av 3 § för att det skall vara möjligt att dra några
säkra slutsatser om ändringens effekter. Det fortsatta arbetet med uppdraget bör
innebära förbättrade förutsättningar för att med en större säkerhet kunna göra
uttalanden om den eventuella påverkan ändringen av 3 § kan ha haft på de i
uppdraget utpekade fyra påverkansområdena.
Jordbruksverket överlämnar härmed rapporten till regeringen.
I detta ärende har stf generaldirektören Christina Huhtasaari beslutat. Tord
Constenius har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Niclas Purfürst, Agneta Bengtsson, Svante Nilsson och juristen Torkel Fagerlund
deltagit.
Christina Huhtasaari
Tord Constenius
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