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Världsnaturfondens remissvar om Naturvårdsverkets föreskrifter om användande
av fångstredskap; (NV-06688-13).
Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om föreskrifter om användande av
fångstredskap.
WWF anser att det är bra att föreskrifterna om fällfångst av djur och fåglar ses över och samlas i en egen
föreskrift.
Synpunkter på förslaget:
 WWF anser att djurskyddsaspekterna vid fällfångst nu är bättre belysta och mer lättöverskådliga
än de tidigare varit. Dock finns en del olikheter i förslaget om hur ofta fällor för levande fångst
behöver kontrolleras. Exempelvis för räv där kontroll ska ske morgon och kväll medan de för
råttor och möss ska kontrolleras var 5:e timma. Visserligen behöver råttor och möss äta oftare
än en räv för att överleva men det kan lösas genom att fällorna betas med mer mat. I praktiken
kommer kontroll var 5:e timma vara svårt följa då det är omöjligt att både sova normalt och att
gå till arbetet för den som har uppsikt över fällan. WWFs förslag är att fällor för råttor och möss
ska kontrolleras morgon och kväll och att god tillgång på föda finns i fällan.


Det är tillåtet att fånga räv med fotsnara. Metoden känns omodern och hur en räv egentligen
känner sig när den fastnar med benet i en fotsnara och kan bli sittandes där i upp till 10 - 12
timmar är förstås omöjligt att säga. Jägarna som använder fotsnaror anger att rävarna uppträder
till synes lugnt och ligger still när de skjuts samt att skador på benen är ovanliga. WWF har stora
negativa erfarenheter av omfattande fångst med snaror både från Afrika och Asien. Många djur
får omfattande skador av vajrarna och kämpar hårt för att komma loss. WWF anser att det är
otidsenligt att använda fotsnaror i Sverige idag och att denna fångsmetod bör utgå.
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WWF konstaterar att det i föreskriften finns utbildningskrav, etiska och djurskyddsmässiga
regleringar, allmänna krav, krav på selektiv fångst samt krav på tillstånd och tillsyn vilket är bra.
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