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 YTTRANDE  

 Naturskyddsföreningen	  
	   Jan	  Terstad	  

 
Synpunkter	  på	  Naturskyddsföreningens	  förslag	  till	  policy	  för	  Jakt	  och	  viltförvaltning	  

Naturskyddsföreningen	  Gotland	  har	  följande	  synpunkter	  på	  Naturskyddsföreningens	  remissupplaga	  av	  Policy	  
för	  jakt	  och	  viltförvaltning.	  

Policyn	  skulle	  tjäna	  på	  att	  textomfånget	  minskade,	  alternativt	  att	  man	  gjorde	  en	  mer	  tydlig	  sammanfattning.	  Vi	  
börjar	  våra	  synpunkter	  med	  att	  föra	  fram	  några	  övergripande	  ståndpunkter	  som	  vi	  anser	  bör	  vara	  
Naturskyddsföreningens	  policy:	  
	  
•	  För	  att	  göra	  jakten	  mer	  hållbar	  och	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  jaktens	  påverkan	  på	  populationer	  krävs	  en	  
noggrann	  statistik	  över	  antal	  skjutna	  djur	  av	  alla	  jaktbara	  arter.	  En	  sådan	  jakt	  statistik	  finns	  i	  flera	  länder	  bl.a.	  
Danmark,	  Tyskland,	  USA.	  
	  	  
•	  Jakt	  ska	  inte	  tillåtas	  på	  arter	  som	  inte	  kan	  nyttjas	  som	  mat	  eller	  som	  inte	  orsakar	  allmän	  skada	  
på	  näringsverksamheter,	  till	  exempel	  bör	  det	  inte	  vara	  jakt	  på	  arter	  som	  trutar,	  måsfåglar,	  björktrast	  m.fl.	  
	  	  
•	  Jakt	  på	  andfåglar	  ska	  koncentreras	  till	  en	  bestämd,	  kort	  jakttid	  som	  ska	  gälla	  för	  alla	  änder	  (som	  det	  är	  jakttid	  
på)	  för	  att	  begränsa	  jaktens	  störningar	  i	  vatten-‐	  och	  våtmarksområden.	  (Som	  kommentar	  till	  er	  som	  handlägger	  
ärendet	  kan	  vi	  berätta	  att	  det	  är	  inte	  ovanligt	  på	  Gotland	  att	  man	  vid	  jakt	  på	  änder	  låter	  bli	  att	  ta	  hand	  om	  de	  
nedlagda	  fåglarna.)	  
	  	  
•	  Uppfödning	  av	  vilda	  djur	  för	  utsättning	  och	  därpå	  följande	  jakt	  ska	  förbjudas.	  
	  	  
Här	  följer	  specifika	  kommentarer	  på	  delar	  av	  förslaget:	  

Sid	  3	  p	  16	  introduktion	  av	  främmande	  arter:	  Hur	  ställer	  sig	  föreningen	  till	  utplantering	  av	  arter	  med	  samma	  
genotyper	  som	  redan	  befintliga	  individer	  har	  i	  jaktändamål	  så	  som	  utplantering	  av	  t.ex.	  gräsand?	  En	  sådan	  
förändrar	  genfrekvenserna	  i	  den	  naturliga	  populationen	  och	  det	  finns	  också	  andra	  konsekvenser	  av	  en	  sådan	  
utplantering.	  (Vi	  menar	  att	  utsättning	  för	  jakt	  ska	  vara	  förbjuden.)	  

Sid	  5	  övre	  4	  punkter	  sista	  punkten:	  Jakttiderna	  bör	  även	  anpassas	  till	  friluftslivets	  intressen	  där	  så	  kan	  behövas.	  

Sid	  4	  ”främmande	  arter”:	  Vi	  delar	  inte	  synsättet	  i	  detta	  stycke.	  En	  art	  som	  funnits	  frilevande	  i	  landet	  i	  snart	  100	  
år	  som	  t.ex.	  minken	  och	  som	  till	  sin	  biologi	  liknar	  en	  art	  flodillern	  som	  blivit	  bortträngd	  av	  människor	  norra	  
Europa	  bör	  inte	  ses	  som	  ”främmande”.	  Naturaliserade	  arter	  ska	  inte	  generellt	  kategoriseras	  som	  främmande.	  
Det	  finns	  en	  mängd	  aktioner,	  typ	  ”minkkampanjer”,	  som	  har	  negativa	  effekter	  för	  det	  djurliv	  man	  säger	  sig	  vilja	  
skydda.	  Det	  är	  viktigt	  att	  Naturskyddsföreningen	  i	  en	  jaktpolicy	  tar	  tillfället	  i	  akt	  att	  nyansera	  bilden	  av	  minken	  
som	  marodör	  och	  problem.	  Minkens	  eventuella	  effekter	  på	  naturmiljön	  i	  skärgården	  torde	  t.ex.	  i	  hög	  grad	  likna	  
de	  effekter	  uttern	  ger.	  

Sid	  5	  jakt	  i	  skyddade	  områden:	  Jakt	  bör	  vara	  förbjuden	  i	  alla	  skyddade	  områden	  som	  ägs	  av	  staten	  eller	  
kommun/landsting.	  Jakt	  i	  områden	  som	  ägs	  av	  privatperson	  och	  som	  avsätts	  som	  naturreservat	  får	  bedömas	  
från	  fall	  till	  fall	  där	  syftet	  med	  skyddet	  ska	  vara	  avgörande.	  

Sid	  7	  punkt	  1	  licensjakt:	  Otydligt	  formulerat	  då	  marginal	  inte	  innebär	  att	  det	  ska	  vara	  marginal	  åt	  just	  det	  ena	  
hållet.	  Därtill	  innebär	  försiktighetsprincipen	  att	  man	  just	  ska	  tillämpa	  en	  marginal	  till	  GyBs	  och	  då	  innebär	  ett	  
sådant	  förslag	  att	  man	  ska	  applicera	  försiktighetsprincipen	  dubbelt	  upp	  I	  förhållande	  till	  GyBs…	  Det	  är	  nog	  inte	  
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ett	  rimligt	  ställningstagande	  och	  svårt	  att	  definiera	  vad	  det	  egentligen	  betyder.	  Man	  bör	  överväga	  andra	  
formuleringar	  som	  “väl	  tilltagen..”	  eller	  liknande.	  

Sid	  7	  punkt	  2	  bevarandestatus:	  Det	  känns	  fel	  att	  man	  hänvisar	  till	  EU-‐domar	  och	  lagstiftning	  istället	  för	  att	  själv	  
ha	  en	  policy	  oavsett	  vilken	  politik	  som	  förs	  i	  Sverige	  eller	  på	  EU-‐nivå.	  Man	  bör	  istället	  definiera	  vad	  föreningen	  
tycker	  och	  hur	  föreningen	  anser	  att	  det	  ska	  beräknas	  Man	  kan	  avsluta	  med	  att	  det	  samstämmer	  med	  
nuvarande	  tolkning	  av	  GyBs	  på	  EU-‐nivå	  samt	  EU-‐lagar	  och	  direktiv.	  

Sid	  8	  punkt	  4	  licensjakt:	  Ska	  skyddsjakt	  på	  kungsörn	  kunna	  ske	  mot	  bakgrund	  av	  att	  vi	  vet	  att	  den	  som	  mest	  
orsakar	  mycket	  ringa	  skada	  för	  djurägare	  och	  ingen	  skada	  för	  tamdjursnäringen?	  Kungsörnen	  borde,	  likt	  
havsörnen,	  inte	  ingå	  i	  rovdjurspolitiken	  och	  därtill	  vara	  helt	  fredad.	  

Sid	  9	  skyddsjakt:	  Ska	  inte	  kungsörnen	  ingå	  här	  om	  föreningen	  anser	  att	  skyddsjakt	  på	  den	  ska	  kunna	  ske?	  Och	  
bör	  det	  också	  inte	  ligga	  på	  de	  som	  fattar	  beslut	  om	  skyddsjakt	  på	  en	  eller	  flera	  individer	  att	  de	  också	  kan	  
bekräfta	  att	  rätt	  individer	  skjutits?	  (Det	  skulle	  i	  majoriteten	  av	  fallen	  vara	  en	  omöjlighet	  för	  t.ex	  eventuellt	  
beslut	  om	  skyddsjakt	  på	  kungsörn.	  En	  jakt	  på	  andra	  individer	  är	  både	  oetisk	  och	  uppfyller	  inte	  syftet	  med	  
skyddsjakten.)	  

Sidan	  10	  bly	  i	  ammunition:	  Användning	  av	  blyhaltig	  ammunition	  (hagel	  och	  kula)	  ska	  helt	  förbjudas.	  Det	  finns	  
redan	  tillräcklig	  erfarenhet	  med	  blyfri	  ammunition	  i	  andra	  länder	  t.ex.	  USA	  och	  Tyskland.	  Utannonseringen	  av	  
ett	  förbud	  skulle	  dessutom	  skynda	  på	  utvecklingen	  i	  detta	  område	  samt	  öka	  kunskapen	  om	  alternativ.	  

Sid	  11	  drivande	  hund:	  Jaktformen	  är	  ovanlig	  utanför	  Sverige	  och	  har	  många	  uppenbara	  nackdelar	  för	  djurliv	  och	  
friluftsliv.	  Vi	  menar	  att	  Naturskyddsföreningen	  bör	  ha	  en	  mer	  restriktiv	  inställning	  till	  denna	  typ	  av	  jakt	  och	  
kanske	  till	  och	  med	  i	  en	  jaktpolicy	  uttala	  att	  man	  är	  emot	  den	  och	  vill	  att	  den	  förbjuds	  alternativt	  på	  sikt	  
förbjuds.	  	  

Vår	  erfarenhet	  från	  Gotland	  är	  att	  hundar	  släpps	  ut	  på	  morgonen	  med	  halsband	  med	  GPS-‐sändare.	  Sedan	  kör	  
jägarna	  runt	  med	  bil	  för	  att	  lokalisera	  hunden	  och	  ställer	  sig	  på	  pass	  där	  det	  är	  lämpligt.	  Jakt	  med	  bil,	  GPS-‐
försedd	  hund	  och	  jägare	  kan	  sedan	  pågå	  dag	  efter	  dag.	  De	  ständigt	  skällande	  hundarna	  stressar	  djurlivet	  och	  är	  
störande	  för	  dem	  som	  vill	  vistas	  i	  naturen.	  En	  hel	  del	  skador	  på	  får	  inträffar.	  Jägarna	  åker	  ut	  på	  jakt	  när	  de	  inte	  
har	  andra	  sysslor.	  Det	  förekommer	  naturligtvis	  även	  att	  jägare	  går	  ut	  med	  drivande	  hund	  på	  ”gammalt”	  sätt,	  
men	  det	  beskrivna	  tillvägagångsättet	  förefaller	  vara	  det	  som	  är	  vanligast.	  Om	  föreningen	  accepterar	  en	  mer	  
restriktiv	  hållning	  till	  jakt	  med	  drivande	  hund,	  bör	  man	  kanske	  föreslå	  dispensmöjlighet	  för	  bruk	  av	  raser	  av	  
lantrastyp	  med	  tydliga	  direktiv	  för	  jakten.	  

Sid	  12	  fällor:	  Namn,	  adress	  och	  koordinater	  bör	  finnas	  på	  alla	  fällor.	  

	  

Naturskyddsföreningen	  Gotland	  

	  

Anncatrin	  Hjernquist	  

ordförande	  	  	  


