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Svenska Jägareförbundet har tidigare yttrat sig i ärendet till Miljö-
departementet och förutsätter att Naturvårdsverket tagit del av detta. 
Jägareförbundet har med anledning av den nu aktuella remissen tagit del av 
yttrande från Kosterhavets Jaktvårdsförening. Svenska Jägareförbundet 
ställer sig helt bakom Jaktvårdsföreningens uppfattning i ärendet samt de 
förslag som framförs i yttrandet. 
 
Jägareförbundet vill särskilt understryka kravet på att jakten ska bedrivas på 
samma premisser som fisket d.v.s. i enlighet med jaktlagstiftningen och 
med det tillägg som förbundet anser relevant – i enlighet med fastställd 
viltvårdsplan. Det senare torde motsvaras av Jaktvårdsföreningens 
formulering angående ”överenskommelse mellan parkförvaltande organ 
och jaktlig intresseorganisation inom ramen för s.k. adaptiv förvaltning”. 
 
Svenska Jägareförbundet kan inte se några som helst biologiska motiv till 
att i skötselplanen lägga fast hur och i vilken omfattning jakten ska 
bedrivas. Jakttider m.m. bestämmelser grundas på biologiska 
förutsättningar för respektive art. De arter som bedöms jaktbara enligt 
jakttidsförordningen bör således i grunden vara tillåtna för jakt inom 
nationalparken. Om och när det finns behov av att införa begränsningar i 
jakten för att tillgodose syftet med den marina nationalparken Kosterhavet 
bör detta tveklöst regleras i någon form av viltvårdsplan som är ”adaptiv” 
och inte stelbent fastställt i en skötselplan.  



 

Till yttermera visso innehåller förslaget till skötselplanen rena felaktigheter 
vad gäller ett par arter. Någon jakttid för korp i syfte att begränsa predation 
på ägg och ungar finns inte. Ej heller är mård som förekommer på ö, holme, 
eller skär tillåten att jaga hela året. Vidare kan det ifrågasättas om 
skyddsjaktsmöjligheten på räv och grävling hela året gäller i detta avseende 
då dessa arter torde förekomma mer än ”tillfälligt” inom det aktuella 
området.  
 
Det nyss nämnda visar, tillsammans med det faktum att det sker 
förändringar i såväl faunan som jakttidsbestämmelserna att en reglering av 
jakten i skötselplanen endast leder till oklarheter om vad som egentligen 
gäller. En följsamhet är nödvändigt vilket samtidigt kräver en kontinuerlig 
dialog mellan förvaltaren och berörd jaktvårdsförening.  
 
Jägareförbundet får även erinra om att Naturvårdsverket nyligen medgivit 
skyddsjakt på 30 knubbsälar bl.a. inom Tanums kommun. Förbundet 
förutsätter att denna skyddsjakt vid behov även får genomföras inom den 
tilltänkta nationalparkens område. 
   
I detta fall är det uppenbarligen frågan om att bilda en nationalpark med det 
uttalade syftet att slå vakt om unika marina värden i första hand under 
vattenytan.  På samma sätt som att man har ambitionen att visa på att fisket 
i alla dess former kan fortgå i området bör man givetvis ta tillfället i akt att 
påvisa att även jakten och viltvården kan bedrivas utan att komma i konflikt 
med syftet för nationalparken. Detta är en unik chans för Sverige att slå in 
på en – efter svenska förhållanden – ny väg att nationalparker eller andra 
former av områdesskydd inte per automatik är liktydigt med inskränkningar 
i jakten.  
 
Svenska Jägareförbundet får avslutningsvis särskilt framhålla kravet på att 
Kosterhavets Jaktvårdsförening givetvis bör beredas plats i Kosterhavs-
delegationen vilket är den bästa garantin för att skapa en samsyn omkring 
förvaltningen av nationalparken samt att uppnå delegationens ändamål. 
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