Generellt om Moderaternas syn i jakt och viltfrågor
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jakt-och-viltvard_H5023348
För att förenkla läsningen klipper jag ut de delar som har bäring på Skarv och Säl nedan
Förstärka viltförvaltningsdelegationerna
Alliansregeringen beslutade att införa viltförvaltningsdelegationer i varje län, som ett led i att flytta
beslut närmare dem som berörs och för att möta de ökande utmaningarna när det gäller
viltförvaltning. Olika delar av landet har olika sammansättning av viltstammarna. I en del län utgör
ökande viltstammar den största utmaningen, medan andra känner av ökade rovdjursstammar och
deras effekter på tamboskap och klövvilt.
Genom inrättandet av viltförvaltningsdelegationer har en del beslutsmakt flyttats över till detta
organ, i vilket representanter från de politiska partierna, myndigheter och intresseorganisationer
sitter. Viltförvaltningsdelegationerna har beslutanderätt i övergripande frågor om viltförvaltningen.
Dock är det inte tydligt definierat vad dessa övergripande frågor innebär.
Riksdagen tillkännagav i april 2015 för regeringen att viltförvaltningsdelegationerna ska stärkas
(2014/15:MJU12): [att det bör] ”göras en översyn av huruvida det är möjligt att förtydliga
viltförvaltningsdelegationernas mandat och beslutanderätt samt om möjligt förstärka deras
befogenheter som ett steg i arbetet med decentralisering och delegering av beslut”. I skrivelse 75
har regeringen hänvisat till att en genomlysning av viltförvaltningsdelegationerna görs, men insynen
i det arbetet har varit mycket begränsad.
Vid regeringens sammanträde den 23 februari 2017 beslutades om förändring av förordningen
(2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Beslutet innebär att viltförvaltningsdelegationernas
sammansättning förändras, så att det så kallade miljö- och naturvårdsintresset får ett ökat mandat i
viltförvaltningsdelegationernas beslut samt ytterligare ett mandat bereds åt naturturismen. Det
ökade inflytandet för miljö- och naturvårdsintresset orsakar en skev proportionalitet gentemot
äganderätten samt jakt- och viltvårdsintresset, som fortsatt bara har en representant i
viltförvaltningsdelegationerna. Det är i grunden orimligt med tanke på att jakt- och
viltvårdsintresset är den grupp som lever närmast viltet och också ansvarar för att förvalta det.
Syftet med att inrätta viltförvaltningsdelegationerna var att stärka den lokala förankringen i beslut
om jakt och viltvård bland de människor som berörs av framför allt rovviltet. Genom regeringens
agerande kommer viltförvaltningsdelegationernas mandat och beslutanderätt att bli mindre tydlig
och steg mot ökad centralisering tas, i direkt strid med riksdagens tillkännagivande.
Viltförvaltningsdelegationerna blir genom regeringens agerande mer av diskussionsklubbar, i vilka
samsyn och pragmatiska lösningar för beslut om viltförvaltning knappast kommer att kunna fattas.
Förändringar med följande inriktning bör därför genomföras av regeringen:
Viltförvaltningsdelegationerna måste kunna fatta beslut och inte bara fungera som rådgivande
instans åt landshövdingen. De måste ha både befogenhet och förmåga att kunna fatta riktiga beslut
om skydds- och licensjakt, i syfte att värna både viltstammarnas gynnsamma bevarandestatus och ta
hänsyn till socioekonomiska aspekter. För det krävs en återgång till den tidigare, mer balanserade
sammansättningen. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.
Jaktinsatser för att minska fiskets förluster
Yrkesfiskarna i Sverige verkar i en kraftigt konkurrensutsatt bransch. Dessutom är fiskbestånden i

många av de svenska fiskevattnen svaga. Det beror till stor del på ett alltför intensivt fiske och
andra mänskliga verksamheter som skadar fiskbestånden. Dock har de väl etablerade stammarna av
säl och skarv i Östersjön också en betydande verkan på fiskbestånden. Dels äter säl och skarv stora
mängder av den fisk som även yrkesfiskare fiskar efter. Dels orsakar säl och skarv skador på
redskap, som måste lagas eller ersättas, vilket medför extra kostnader för yrkesfisket. Dessutom
innebär stora skarvkolonier att växtligheten lokalt kan ta stor skada. För att komma tillrätta med
detta problem anser vi att jakten på säl och skarv måste utökas.
Sälprodukter
Säljakt har i Sverige bedrivits sedan urminnes tider och pågår fortfarande idag. Dagens jakt är
begränsad och är inriktad på att begränsa sälarnas skador på fisket. En viktig del av jakten är
tillvaratagandet av sälen. Kött, späck och skinn är de delar som främst tas tillvara och används för
eget bruk eller saluföring. Tillvaratagandet är en del i det hållbara nyttjandet och det har även
genomförts EU-finansierade projekt för att ytterligare utveckla tillvaratagandet. Det nyttjandet är
idag dock hotat. År 2008 infördes ett förbud mot handel med sälprodukter men genom ett undantag
kunde handeln fortsätta i Sverige. Det svenska undantaget är dock avskaffat eftersom det anses
strida mot WTO-lagstiftning och EU har uppmanats av WTO att ändra sin lagstiftning.
Avsaknaden av ett ändamålsenligt undantag utgör ett etiskt problem eftersom jakten efter säl
kommer att fortsätta, men däremot kommer saluföringen av sälprodukter att förbjudas och därmed
blir det även problem att nyttja de sälar som jagas. Vidare växer sig sälpopulationerna i de svenska
vattnen än starkare och behovet av jakt och viltvårdsinsatser kommer bara att öka. Jakten behövs för
att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel. Regeringen bör därmed
ta fram en strategi för hur den har tänkt agera för att säkerställa att handeln med sälprodukter ska
tillåtas igen.
För att sammanfatta
Skarvfrågan borde få bestämmas över regionalt och då via de lokala viltförvaltningsdelegationerna
där representanter från näring, sportfiske och politik kan mötas runt samma bord. Skarven borde
inte heller räknas som rödlistad i Sverige och vi vill gärna få bort den från EUs fågeldirektiv och
göra den till ett jaktbart vilt.
Skarven är ett oerhört lokalt och regionalt problem, den håller på att utrota redan hotade bestånd av
Ål och havsöring. Som bekant är den inte helt lätt att skjuta eftersom den lever och förflyttar sig i
kolonier. Det effektivaste sättet att minska stammen är att picka ägg och det vill vi gärna se mer av.
Sälen är en nationell angelägenhet och är problematisk ut fler aspekter. Vi vill att det ska skjutas
mer säl i både östersjön och på västkusten, gråsälen är inte längre utrotningshotad utan riskerar
snarare att utrota andra arter.
Om det ska skjutas fler sälar krävs det att någon gör detta och då måste jägarna få avsättning för
skinn, olja och kött vilket de inte kan idag tack vara WTO som förbjudit handeln med dessa
produkter. Enligt en etisk princip vill vi att hela djuret tas om hand som vid annan jakt.
Det är glädjande att Naturvårdsverket i veckan tagit beslutet om ökad skyddsjakt på just gråsäl. Vi
önskar självklart en högre kvot men det kräver också att någon skjuter sälen.
Moderaterna driver denna fråga i miljö- och jordbruksutskottet samt näringsutskottet. Vi fortsätter
även att ställa regeringen till svars i dessa frågor och via riksdagens hemsida kan ni hitta ett flertal
skriftliga frågor och interpellationsdebatter i frågan.
Resurser till fisket

Det finns idag hårda regler kring trålarafisket i Gävlebukten på samma sätt som i hel östersjön.
Näringen arbetar ständigt med att ta fram bättre redskap för att minska skadorna av trålningsfisket.
Moderaterna har varit tydliga med att kvoterna i Östersjön ska följas och att de länder som bryter
mot dessa ska straffas. Det finns ingen mening med att ha ett gemensamt EU regelverk om bara
Sverige uppfyller kraven.
Lagbrott
Idag räcker inte polisens resurser till för allt som behöver göras men alla brott ska uppmärksammas
och utredas. Moderaterna föreslår därför fler poliser och högre anslag till polisen mot vad de har
idag.
Brott rörande fiske, oavsett om det rör sportfiske eller yrkesfisket är mycket allvarligt och vi tar
detta på största allvar.
Hoppas detta hjälper er något, behöver ni mer är ni alltid välkomna att höra av er till mig igen.
(I utskottet är Jesper Skalberg Karlsson en tillgång i dessa frågor också)
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