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Svenska Jägareförbundet (”Jägareförbundet”) får efter att ha tagit del av rubricerad remiss 
anföra följande. 
 
 
Inledning 
 
Jägareförbundet får för ordningens skull påpeka att vi med stor förvåning konstaterade att 
Jägareförbundet inte stod med på listan över remissinstanser, utan vi fick kännedom om 
remissen och fick begära att få den översänd till oss. Jägareförbundet har sedan 1938 ett 
allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige. Om 
Naturvårdsverket avser att införa någon form av jaktförbud i någon av de föreslagna 
Nationalparkerna, torde det av uppenbara skäl därför vara en skyldighet för Naturvårdsverket 
att även inbjuda Jägareförbundet att vara med i den referensgrupp som arbetat med den nya 
planen, och definitivt att på eget initiativ översända förslaget till Jägareförbundet på remiss. 
Jägareförbundet förutsätter att så sker i framtiden, för det fall inte Naturvårdsverket fattar det 
principbeslut Jägareförbundet hemställer om nedan. 
 
 
Allmänt om jakt i nationalparker m.m. 
 
I gamla nationalparker såsom Sarek gäller föreskrifter om ett totalt jaktförbud. Jaktförbud 
förekommer också i någon form i samtliga nationalparker. Företrädare för naturvårdsverket 
har i mediadebatten med personer som värnat om jakten och varit negativa till den nya 
nationalparksplanen pekat på nyare nationalparker som Fulufjället och angivit detta som ett 
exempel på att det inte behöver bli något jaktförbud. Ser man till just Fulufjället så framgår av 
Naturvårdsverkets beslut den 22 maj 2002 att endast älgjakt, och då endast på en mindre del 
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av nationalparkens yta, får bedrivas. Småviltsjakt i form av viss fågeljakt samt jakt på hare 
skall fasas ut under en övergångsperiod på 10 år. Ingen annan jakt är tillåten, t.ex. efter 
rovdjur som rödräv. Att endast i princip tillåta älgjakt på nya nationalparker skulle medföra en 
oerhört omotiverad begränsning av småviltjakt efter t.ex. ripa och annat fågelvilt men även 
annan jakt som idag bedrivs på i princip samtliga ifrågavarande områden.  
 
Som nationalpark kan enligt 7 kap. 2 § Miljöbalken förklaras ett större sammanhängande 
område av viss landskapstyp i syfte att bevara det i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen 
oförändrat skick. 7 kap. 25 § Miljöbalken förskriver vidare att en intresseprövning alltid skall 
ske vid inrättande av samtliga olika typer av skyddsområden enligt Miljöbalken. Hänsyn skall 
vid en sådan prövning tagas till enskilda intressen, såsom rätten till jakt, och en inskränkning 
av enskilda rättigheter får inte gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med 
skyddet.  
 
Jakt är en form av naturlig hushållning med naturresurserna och har sedan urminnes tider 
bedrivits av människan, särskilt på sådana områden som kan komma ifråga för att bli 
nationalparker. Jakten påverkar i princip inte naturen annat än vad gäller vissa större viltarter 
såsom älg, och detta endast tillfälligt beroende på rådande jakttryck och beslutade 
förvaltningsplaner för det jaktbara viltet. Fridlysning av viltarter sker genom att dessa inte 
omfattas av jaktlagstiftningen, inte genom jaktförbud i nationalparker eller andra skyddade 
områden. Eftersom syftet med inrättandet av en nationalpark inte motverkas av jakt finns 
således inte skäl att införa jaktförbud i nationalparker.  
 
Avseende så kallade ”Natura 2000” områden som inrättats inom EU med stöd av rådets 
direktiv 79/409/EEG samt 92/43/EEG, har EU-kommissionen utfärdat ett ”guidance 
document” rörande jakt i sådana områden. Av dokumentet framgår att jakt endast kan 
förbjudas för att förhindra störningar på de djurarter som avses skyddas med det ifrågavarande 
området. Det krävs i så fall att den jaktliga aktiviteten är så omfattande att den väsentligen 
påverkar möjligheten för området att skydda ifrågavarande djurart. 
 
Jägareförbundet hemställer därför att Naturvårdsverket fattar ett principbeslut om att jakt inte 
skall förbjudas i kommande nationalparker.  
 
 
Allmänt om Naturvårdsverkets beskrivningar av områdena 
 
Inom i princip samtliga föreslagna områden anges att jakt bedrivs. Till skillnad från olika 
rovdjur, småfåglar och sälar, nämns de flesta jaktbara viltstammarna och deras förekomst 
dock endast sporadiskt, trots att de förekommer på i princip alla områden i mer eller mindre 
höga populationer. Inget nämns om de tänkta konsekvenserna för jakten om respektive 
område blir en nationalpark. Jägareförbundet förutsätter därför, mot bakgrund av vad som 
anförts ovan, att inga restriktioner införs vad gäller jakt i något område. Skulle så ske kommer 
Jägareförbundet och berörda inom respektive område att aktivt verka, såväl rättsligt samt 
politiskt, för att ingen ny nationalpark inrättas. I de områden där mark finns i privat ägo, 
förutsätter bildandet av en nationalpark att sådan egendom inlöses av staten med stöd av 
expropriationslagstiftningen, om inte markägaren frivilligt säljer marken till staten. Sådan 
frivillighet kan inte påräknas om jakten beläggs med restriktioner. Förklaring enligt 7 Kap. 2§ 
Miljöbalken om att område skall klassas som nationalpark förutsätter beslut av regering och 
medgivande av riksdagen. 
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Sammanfattning 
 
Jägareförbundet hemställer att Naturvårdsverket fattar ett principbeslut om att jakt inte skall 
förbjudas i kommande nationalparker. Jakt är en form av naturlig hushållning med 
naturresurserna och har sedan urminnes tider bedrivits av människan, särskilt på sådana 
områden som kan komma ifråga för att bli nationalparker. Jakten påverkar i princip inte 
naturen annat än vad gäller vissa större viltarter, och detta endast tillfälligt beroende på 
rådande jakttryck och beslutade förvaltningsplaner för det jaktbara viltet. Fridlysning av 
viltarter sker genom att dessa inte omfattas av jaktlagstiftningen, inte genom jaktförbud i 
nationalparker eller andra skyddade områden. Således finns inte skäl att införa jaktförbud i 
nationalparker.  
 
 
SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET 
 
 
 
Håkan Weberyd   Ola Wälimaa 
Generalsekreterare   Förbundsjurist 
 
 


