
Sammanfattning av riksdagsledamöternas svar på Rättviks Jaktvårdskrets skrivelse angående 

Regeringens avveckling av det allmänna uppdrag Svenska Jägareförbundet innehaft sedan 1938. 

Vi i Rättviks JVK tillsände ledamöterna på dalabänken en skrivelse den 7 April i år. Svaren från dessa 

redovisas härmed. 

Lars Adaktusson (KD) (Kontakt från partiföreträdare 8/4. Skriftligt svar 12/4) 

Hejsan, tack för mejl och information om en viktig fråga. Vi följer med stort intresse de förändringar 

som har skett i jakt- viltvårdsuppdraget under vintern och våren och vi ställer oss skeptiska till stora 

delar av detta. Återigen verkar det som om regeringen gömmer sig bakom EU trots att beslutet helt 

ligger i regeringens hand. Det är också märkligt att all den kompetens som upparbetats under så 

många år inte längre spelar någon roll. Vår talesperson i jakt- & viltvårdsfrågor, Kjell-Arne Ottosson 

håller på at gräva mer i detta för att få klarhet i vad som faktiskt hänt och vad som ligger bakom 

dessa förändringar. Här spelar inte regeringen med öppna kort. När det gäller den ekonomiska delen 

är vi sedan flera år mycket tydliga i vår jakt- & viltvårdsmotion om att pengar från viltvårdsfonden 

bara ska gå till sådana projekt som främjar jakt och viltvård och inte till föreningar och projekt som 

motverkar jägarnas intressen. Självklart ska den lagstadgade avgift som jägarna måste betala 

komma jägarnas intressen till del! Vad gäller beslutet om inrättande av en viltmyndighet står vi 

fortfarande bakom det och driver det i riksdagen. Dock är det mycket tydligt att dagens regering 

vägrar följa riksdagens beslut i frågan. De övriga tillkännagivanden som nämns i brevet har 

Kristdemokraterna drivit och varit med om att rösta igenom så självklart ligger vi på även i dessa 

frågor så att regeringen effektuerar besluten. Tyvärr ser vi även här en senfärdighet och ett stort 

ointresse hos regeringen. Om det inte är genomfört den dagen vi kommer i regeringsställning 

kommer vi självfallet se till att besluten blir verklighet. För oss Kristdemokrater är landsbygdsfrågor 

mycket viktiga och där ingår i allra högsta grad frågor om jakt och viltvård! För ytterligare 

information och kontakter, välkommen att återkomma till Kjell-Arne eller mig.                                                                                                                                                                     

Mvh/ Lars Adaktusson  

Roza Güclü Wedin (S)(Svar 19/4) 

Hej Bengt, Tack för ert mail och era skrivelser. Jag har inte sett de förrän nu pga sjukdom. Jag har nu 

sett dom och tar med mig era synpunkter!                                                                                                    

Med vänliga hälsningar,                                                                                                                                    

Roza Güclü Hedin (S) 

Maria Strömkvist (S) (Påminnelse tillsänd 23/4) 

Ingen återkoppling. 

Patrik Engström (S)  (Påminnelse tillsänd 23/4) 

Ingen återkoppling. 

Carl-Oskar Bohlin, Ann-Britt Åsebol (M) (Svar via telefon 8/4. Skriftligt svar 14/4) 

Hej Bengt, vi har ju talat på telefon och jag har tidigare svarat kortfattat. Här kommer ett lite mer 

utbroderat svar från mig och Ann-Britt: Vår utgångspunkt är lika enkel som självklar – försök inte laga 

något som inte är trasigt. Jägareförbundets allmänna uppdrag måste rätteligen beskrivas som en 

förvaltningspolitisk succé. Genom ideellt arbete, stort engagemang och ett genuint intresse har 

jägareförbundet upprätthållit en viltförvaltning i världsklass till en mycket begränsad kostnad för 

avgiftskollektivet. Att regeringen nu gör bedömningen att detta bättre skulle skötas av 

myndighetsbyråkrater är en rätt anmärkningsvärd bedömning. Över 80 år av framgångsrik 

förvaltning borde vara ett CV gott nog för att låta jägareförbundet fortsätta med det allmänna 

uppdraget. Lägg därtill att det uppenbart är så att regeringens nu föreslagna ordning skapar 

oerhörda fördyringar och sannolikt en betydligt mer ineffektiv förvaltning. Kort sagt så ställer vi oss 



bakom de synpunkter som ni anför i dess huvuddrag.                                                                                   

Allt gott 

Moderaternas ledamöter på dalabänken. 

Daniel Riazat (V) (Påminnelse tillsänd 23/4) 

Ingen återkoppling. 

Peter Helander (C) (Svar 8/4) 

Hej Bengt och Anders! 

Vi som är ansvariga för Jakt och Vilt i respektive parti blev inbjudna av Landsbygdsministern till en 

information samma dag som regeringen fattade beslut. Bakgrunden känner ni säkert till. En person 

överklagade till EU att det allmänna uppdraget som legat på SJF sedan 1938 borde upphandlas trots 

att det har varit en mycket väl fungerande verksamhet. Att hävda att jägarnas egna pengar ska 

upphandlas strider mot de flestas uppfattning om vad som är rimligt. Regeringen borde ha tagit 

striden med EU i denna fråga. Landsbygdsministern sa att man haft en dialog med SJF om den lösning 

man beslutade om och att hon sa också att SJF tyckte förslaget är acceptabelt. Landsbygdsministern 

säger att SJF kommer att få ett generellt stöd i botten och sen ska trafikeftersök, viltövervakning och 

klövviltsförvaltning upphandlas. Det insinuerades att det bara är SJF som kommer att uppfylla kraven 

i upphandlingen. Jag är kritisk till att uppdraget att hantera viltvårdsfonden läggs på 

Naturvårdsverket. Förtroendet för denna myndighet är lågt från jägarhåll. Det hade varit bra om vi 

hade haft en viltmyndighet på plats för att ta hand om detta. Det finns en oro för att 

miljöorganisationer kommer att söka pengar från viltvårdsfonden eller delta i upphandling. Detta är 

mycket oroande och en sådan utveckling skulle förstöra förtroendet för systemet helt. Pengarna till 

viltvårdsfonden betalas in av jägarna själva genom det statliga jaktkortet. Att då dela ut pengar till 

organisationer som motarbetar jakt är helt orimligt. 

 https://svenskjakt.se/start/nyhet/allmanna-uppdraget-oppositionen-kritisk-till-nya-beslutet/ 

Med vänlig hälsning                                                                                                                                               

Peter Helander Riksdagsledamot (C)                                                                                                                       

Magnus Persson (SD) (Påminnelse tillsänd 23/4 svar samma dag) 

Jag är själv jägare och medlem i förbundet sen barnsben har Drever och stövare även aktiv som 

jaktprovsdomare inom svenska dreverklubben. Tidigare aktiv inom NVR Så dessa frågor är väldigt 

viktiga för mig . Jag har ställt frågan till ansvarig minister men ännu inte fått något svar. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/viltvardsfonden_H8112556 

Så både jag och mitt parti är oroliga för den utveckling vi nu ser både från EU och Regeringen och 

som är ett direkt hot mot den svenska allmogejakten. 

Mvh Magnus Persson  

Mats Nordberg (SD) (Påminnelse tillsänd 23/4) 

Ingen återkoppling. 

Dessa svar är skickade från officiella mejladresser från riksdagsledamöterna och således allmänna 

handlingar. Vi publicerar därför dessa för att man ska kunna bilda sig en egen uppfattning om 

intresset och uppmärksamheten i frågan från ledamöterna på dalabänken. 

För Rättviks JVK 

Bengt Stor 

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/allmanna-uppdraget-oppositionen-kritisk-till-nya-beslutet/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/viltvardsfonden_H8112556


 


