Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna
Växel: 08 624 74 00
Direkt: 08 624 74 00
Fax: 08 85 13 29
Allmänt: info@wwf.se
www.wwf.se

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
n.registrator@regeringskansliet.se
Ulriksdal 26 januari 2016

Världsnaturfondens remissvar regeringsuppdrag strategi för svensk
viltförvaltning (N2015/05179/FJR)
Världsnaturfonden WWF välkomnar den strategi som Naturvårdsverket arbetat fram för förvaltningen av
vilda däggdjur och fåglar. Strategin kommer att vara ett viktigt redskap i den framtida förvaltningen och
vi föreslår att denna utvecklas ytterligare och fastställs. Förslaget är väl genomarbetat med hänsyn till
den korta tid som stod till förfogande. Den lyfter sammanhangen på ett sätt som inte gjorts tidigare.
WWF anser att strategin måste för att vara effektiv, genomförbar och trovärdig vila på en grund och det
är i det här fallet jaktlagstiftningen. Det blir då samma lagstiftning som beslutande myndigheter
använder som grund för beslut. Där det är nödvändigt ska strategin hänvisa till den lagstiftning som de
olika delarna av strategin grundar sig på. Som Naturvårdsverket påpekar på sidan 12 så är
jaktlagstiftningen omodern vilket kan göra ovanstående svårt att förankra. Det blir därför en uppgift för
regeringen och riksdagen att tillse att lagstiftningen innehåller de delar som behövs för en effektiv,
lånsiktig och tydlig förvaltning av vilda däggdjur och fåglar.
Strategin är idag femårig och det är en alldeles för kort tid. WWF anser att en strategi bör i sin vision ha
ett mål som ligger minst 20 år framåt. Det är viktigt ut förvaltningssynpunkt, för människorna som lever
med viltet och för att ge en tydlig bild av hur framtiden för djurarternas utbredning och tätheter kan se
ut i ett längre perspektiv. Det saknas i förslaget ett eget avsnitt som tydligt pekar ut hur det strategiska
tänket är för djurarterna. Det bör där utformas övergripande mål för de olika arternas utbredning och
tätheter (numerär) på kort och lång sikt.
En strategi ger en både kort- och långsiktig stabilitet i arbetet. WWF anser att den skall vara fastställd av
Naturvårdsverket, gärna med ett nyinfört stöd i jaktlagstiftningen!
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