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Världsnaturfondens remissvar redovisning av regeringsuppdrag om kronhjort och
diverse hemställningar avseende jakt efter kron- och dovdjur (N2015/08683/FJR)

En rad remisser både från regeringen och från Naturvårdsverket rörande de stora rovdjuren och olika
däggdjur som kronhjort och sälar är nu ute under första halvåret 2016. Det finns ett systematiskt
systemfel som är drivande i alla dessa sakområden som remisserna behandlar och det är brister i den
förvaltande lagstiftningen. Världsnaturfonden WWF anser att det nu är dags att göra en genomgripande
förändring av förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar. Kronhjorten, som denna remiss behandlar, är en
del av denna. Att enbart söka en lösning för en art i taget blir inte bra och är inte långsiktigt hållbart.
WWF vädjade i en debattartikel den 18 augusti 2015 (http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/08/wwfrovdjurskonflikten-det-ar-dags-att-losa-den-nu) till politikerna i riksdagen samt till regeringen att
gemensamt, över partigränserna, söka en lösning i rovdjursfrågan och förvaltningen av vilda däggdjur
och fåglar. Vi föreslår en process och upprättandet av en handlingsplan för att komma vidare i dessa
frågor. Förslaget är i högsta grad aktuellt också för kronhjortens förvaltning.
Att bygga en förvaltning som inte är underbyggd i lag och där de olika aktörernas roller inte är fastlagda
samt att besluten saknar tydlig grund och avvägning i jaktförordningen är inte bra i längden. De viktigaste
ändringarna som behöver göras finns i jaktförordningen och beslutas av regeringen. Eftersom denna
förändring också gäller de stora rovdjuren skulle styrkan i ändringarna bli större om riksdagspartierna
stöttar en sådan förändring så att de står sig långsiktigt även om det sker politiska förändringar i
riksdagen. De mest nödvändiga ändringarna kräver i sig inte några riksdagsbeslut men på sikt måste den
förvaltande delen av jaktlagen göras om och då krävs sådana.
WWF väljer i detta remissvar att endast lämna några få kommentarer till det föreslagna med hänvisning
till det som anges ovan. Naturvårdsverkets förslag när det gäller förvaltningen av kronhjort är bra
genomarbetat och belyst från olika vinklar. Det finns ett antal förslag från Naturvårdsverket och även
från WWF om vad som behöver göras, men de går inte att genomföra på ett långsiktigt och tydligt sätt
och kommer bara att bli halvgjort så länge jaktförordningen inte är en förvaltande lagstiftning. Om en
grund skapas för att kunna genomföra detta på ett bra sätt kommer WWF att lämna mer handfasta
förslag.
Övergripande synpunkter på förslaget:
 Nationella och regionala förvaltningsplaner måste utarbetas för kronhjort.
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Förvaltningen byggs upp på samma sätt som för älg i älgskötselområdena. Förvaltningen skall
dock alltid anknyta till den regionala förvaltningsplanen då kronhjortens förvaltning måste ske
över större arealer.
Kronhjortsförvaltningen i Skåne har skett med stor framgång och det är viktigt att den får
fortsätta på samma sätt som tidigare.
Skador från kronhjort och konflikter omkring sådana skall förebyggas med stöd av
förvaltningsplanerna där jakt och skyddsjakt är några av de åtgärder som kan vidtas. Enligt
remissunderlaget är det skadeförebyggande arbetet litet och dessutom dåligt undersökt.
Jakttiden för kronhjort bör ses över och som för flertalet andra arter inte ske under
parningstiden. Att införa allmän jakttid för kronhjort är ej lämpligt då den kräver en övergripande
förvaltning både ur skadesynpunkt och ur biologisk grund då en ej kontrollerad jakt kan
missgynna kronhjorten allvarligt.
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