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Yttrande över remiss rörande Naturvårdsverkets hemställan om ändring av
paragraf 28 b, jaktförordningen (1987:905)
Naturskyddsföreningen (riksföreningen) har givits tillfälle att yttra sig över remiss
dnr 2017/07924/FJR från Näringsdepartementet gällande Naturvårdsverkets
hemställan om ändring av 28 b, jaktförordningen (1987:905). Yttrandet har utformats
efter hörande av de länsförbund som bedriver föreningsverksamhet inom eller i
direkt anslutning till renskötselområdet. En sammanfattning av föreningens samlade
synpunkter finns nedan.
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen (riksföreningen) avstyrker förslaget om ändring av 28 b § i
jaktförordningen dels a) mot bakgrund av de synpunkter ett antal länsförbund har
lämnat till riksföreningen, och dels b) med hänvisning till att riksföreningen inte
anser att frågan har belysts tillräckligt brett. Skälen till det sistnämnda är följande:
-

Det framgår inte klart i underlaget hur nödvärnsrätten och den föreslagna
ändringen förhåller sig till urfolksrätten och samernas rätt - som urfolk - till
användning av mark och vatten enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter
(UNDRIP) från 2007. Samer har rätt att bedriva renskötsel, och inom
renskötseln används även hundar. Den föreslagna förändringen omfattar
enbart renar. Det är inte heller belyst hur nödvärnsrätten i jaktförordningen
förhåller sig till reglerna i EU:s art- och habitatdirektiv.

-

Enligt 3 § djurskyddslagen (1988:534) har tamdjursägare ansvar för att djur
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I
renskötselrätten ingår även jakt- och fiskerättigheter. Vid jaktutövande
används i regel jakthundar. Riksföreningen menar att det måste belysas
bättre om det är möjligt att generellt undanta endast vissa tamdjursslag från
bestämmelserna i jaktförordningen med hänvisning till att jakt, eller annan
verksamhet (t.ex. fäbodbruk), inom ett område som är nationalpark. Vi ser
framför oss att det nu remitterade förslaget, om det beslutas i föreliggande
utformning, kan komma att bana väg för en betydligt bredare utvidgning av
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nödvärnsrätten i nationalparkerna. Vi konstaterar dock att det inte är ett
sådant förslag som nu remitterats.
-

Härutöver anser riksföreningen att den föreslagna förändringen endast skulle
utgöra en smärre del av alla de förändringar i flera olika författningar som
behöver göras för att förtydliga och stärka den samiska befolkningens
rättigheter och inflytande över markanvändning och andra, för samerna,
viktiga frågor i enlighet med Sverigas internationella åtaganden gällande
urfolks rättigheter. Naturskyddsföreningen riks anser att samernas rättigheter
behöver behandlas i ett samlat sammanhang.

Länsförbunden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län
har som underlag till riksföreningen lämnat ett gemensamt yttrande, internt inom
vår organisation. I detta avstyrks regeländringen bl.a. med hänvisning till att det
det redan i dag förekommer en förhållandevis hög dödlighet bland de stora
rovdjuren inom nationalparker. Det motiveras bl.a. med hänvisning till de
resultat som framhålls i en forskningsrapport från 2015 om illegal jakt som en
betydande orsak till ökad mortalitet inom nationalparkerna i Laponia jämfört
med utanför (hänvisning finns i länsförbundens yttrande). Vidare framför
länsförbunden att medel istället bör avsättas för att höja rovdjursersättningarna i
Sápmi samt för utökade forskningsinsatser kring konflikter mellan renskötsel och
rovdjursförekomst.
Därutöver anser de berörda länsförbunden att samernas ställning som urfolk i
Sverige inte ger skäl att utifrån renskötselrätten urholka skyddet för
nationalparkerna. Länsförbunden hänvisar till en dom som Högsta
Förvaltningsdomstolen avkunnat den 1 mars 2018, mål nr 1018-17 rörande
skyddsjaktsbeslut och bland annat relationen till bestämmelser i art- och
habitatdirektivet. Riksföreningen har tagit del av denna dom, och konstaterar att
detta är en fråga för domstolarna, och ytterst för EU-domstolen som är det organ
som ytterst uttolkar EU-rätten (se vidare nedan).
För riksföreningen utgör riksdagens mål om bevarande av livskraftiga
populationer av de stora rovdjuren en mycket viktig utgångspunkt i detta
sammanhang, liksom efterlevanden av EU:s regelverk på detta område (art- och
habitatdirektivet).
Länsförbundens underlag/yttrande har starkt bidragit till att riksföreningen
sammantaget avstyrker den föreslagna ändringen.
Specifika synpunkter
Naturvårdsverket har hemställt att regeringen ska ändra 28 b § jaktförordningen till
att även gälla inom nationalparker men endast vid rovdjursangrepp på renar. I
nuvarande bestämmelser är nationalparker undantagna inom vilka områden
bestämmelserna i 28 b § får användas. Naturvårdsverket motiverar sin hemställan
med att bestämmelsen använts mycket sparsamt och att ett införande av rätten för
enskilda att på eget initiativ att förebygga och avbryta rovdjursangrepp på renar även
inom nationalparker skulle underlätta det pågående och framtida arbetet med bilda
nationalparker inom renskötselområdet. Vidare framhåller Naturvårdsverket att
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svenska staten har erkänt samerna som urfolk. I regeringsformen anges att det
samiska folkets möjligheter att behålla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
Naturskyddsföreningen har sedan 2014 en, av riksföreningen, fastställd jakt- och
viltvårdspolicy (se vår webb). Av den framgår att licensjakt inte bör bedrivas i
skyddade områden men att skyddsjakt kan genomföras efter skadegörande individer
efter det att andra lösningar prövats. Av policyn framgår också att även FN:s
deklaration om urfolksrättigheter ska gälla som en av flera utgångspunkter i
ställningstaganden om viltförvaltning. I deklarationen framhålls att världens urfolk
har rätt till sin kultur, identitet och språk. Mot bakgrund av detta anser riksföreningen
att det borde ha belysts bättre huruvida den föreslagna regeländringen är förenlig
med Sveriges internationella åtaganden i detta avseende.
Riksföreningen menar att det också måste belysas bättre om det är möjligt att ”dela
upp” den enskildes rätt att freda tamdjur på det föreslagna sättet, oavsett
förutsättningar i övrigt, med hänvisning till bestämmelser om djurskydd.
Beträffande den rapport om illegal jakt i Laponia som publicerades för något år
sedan vill riksföreningen påpeka följande. Forskningsresultaten i denna speglar
förhållandena endast i Laponia. Det är inte beforskat vem eller vilka som utför det
illegala dödandet av de stora rovdjuren. Det går inte att, utifrån denna rapport,
förutsätta att förhållandena skulle se likadana ut i andra nationalparker.
Naturskyddsföreningen (riksföreningen) inledde under 2017 ett samarbete med
organisationen Civil Rights Defenders och en samisk expertgrupp. Samarbetet rör det
samiska folkets rättigheter som urfolk och hur dessa rättigheter kan tydliggöras bl.a. i
samband med utvinning av naturresurser och annan markanvändning i Sápmi. När
det kommer till den dom om avkunnats av Högsta förvaltningsdomstolen (som
nämnts ovan) anser riksföreningen att det behöver göras en djupare analys av
förhållandet mellan nödvärnsrätten och urfolks rättigheter. I den aktuella domen
fastställs ett förhållande mellan ett enskilt myndighetsbeslut som baserats på art- och
habitatdirektivets krav på skydd för rovdjuren och samers ställning som urfolk
generellt. Riksföreningen efterlyser därför en djupare analys av hur nödvärnsrätten,
som i detta fall bygger på ett generellt undantag, förhåller sig till urfolksrätten.
Riksföreningen anser vidare att regeringen bör ta ett samlat grepp om de
frågeställningar som är mest angelägna för den samiska befolkningen. Exempel på
dessa är ett omarbetat förslag till konsultationsordning som ger ett reellt inflytande i
processer som påverkar samers levnadssätt och kultur, inklusive de kritiska
synpunkter som har lämnats på detta förslag av bl.a. vår förening och Civil Rights
Defenders. Naturskyddsföreningen har redan tidigare lyft frågan om att Sverige bör
påbörja en process för att ratificera konvention ILO 169 och gör det nu igen. Andra
exempel på behov är av en översyn är rennäringslagen, rovdjurspolitiken och
ersättningsbestämmerserna för den skada som renskötseln åsamkas vid
rovdjursförekomst i renskötselområdet.
Sammantaget avstyrker Naturskyddsföreningen, riksföreningen, den föreslagna
ändringen i 28 b § jaktförordningen.
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