Remiss nr 6133-10923-05
Yttrande angående utvärdering av Tåssåsenförsöket
Svenska Jägareförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över det s.k. Tåssåsenförsöket
och vill framföra följande synpunkter. Småviltjakten ovan odlingsgränsen och på
renbetesfjällen i Jämtland är en fråga som engagerar och berör en stor del av våra 200 000
medlemmar. När det gäller de lokala förhållandena i Jämtland är det förstås länsföreningen
och personalen inom verksamhetsområdet som kan förhållandena bäst. Länsföreningen
lämnar också ett eget remissyttrande.
Förbundets erfarenheter från projektet kan sammanfattas enligt följande:
Förbundet ser positivt på att Länsstyrelsen i sin utvärdering även tittat på frågan ur ett mer
vetenskapligt perspektiv. Att låta Tomas Willebrand med flera göra en ordentlig undersökning
var bra.
Förbundet kan konstatera att försöket på lokalplanet lett till utökade motsättningar mellan
myndigheten, jägarorganisationer och rennäringen. Detta kanske inte omedelbart påverkar
jakten men det kommer alldeles säkert att skada såväl samarbetet som jakten på sikt.
Att priset på jaktkort har höjts och att bokningen av jakt blivit betydligt krångligare är
naturligtvis en stor nackdel.
Försöket har inneburit att årskortslösare missgynnats. Att på det här sättet missgynna
årskortslösare på bekostnad av andra är inte vad vi anser var syftet med fjälljaktsreformen.
Detta blir också en bidragande orsak till onödiga motsättningar mellan länsbor och den
myndighet som är satt att tillvarata deras intressen.
Utifrån angivna mål och motiv för Tåssåsenförsöket anser vi att bland annat Willebrands
undersökning inte kan påvisa några betydande skillnader, när det gäller kontakt mellan jägare
och ren. Inte heller när det gäller möten mellan jägare verkar försöket ha varit framgångsrikt.
Som tidigare nämnts organiserar Jägareförbundet den absoluta majoriteten av den svenska
jägarkåren. Det är därför förvånande att man från flera länsstyrelser framhåller jägarintresset
som argument för förändringar. En sådan argumentation blir inte särskilt trovärdig i våra öron.
Principerna för jakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen är genom demokratiska
processer väl förankrade inom förbundet. De som ihärdigast propagerar för andra lösningar
(egna jaktområden) företräder snarast den kommersiella delen av jakten. Vi har i princip
inget emot kommersiella inslag i jakten men den får inte sättas före den vanlige jägarens jakt
när det gäller jakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Så är heller inte riksdagens
beslutet om jakten utformat.
Vi kan inte se någon anledning till att Tåssåsenförsöket ska fortsätta eller att det ska utökas
till fler samebyar. Erfarenheterna från de här åren ger inte tillräckligt med stöd för det.
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