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Svar på Naturvårdsverkets brev 2019-06-27 nr: NV-03199-16, avseende Jaktkritikernas 
förfrågan om deltagande i beredningsgruppen för jakttider.  
 
 
 
Tack för ditt svar i detta ärende. 
 
I svaret framgår det att ni anser att den beredningsgrupp som är tillsatt är tillräckligt stor och 
representerar en bred grupp av olika intresseorganisationer. Naturligtvis är vi mycket besvikna över 
detta svar, eftersom de organisationer som ingår i beredningsgruppen huvudsakligen representerar 
stora kommersiella egenintressen inom jaktsektorn och som också framgår av ditt svar finns det många 
intressenter i jakt och viltfrågor. I svaret framgår det också att en ny representant 
 - Skogsindustrierna har valts in i beredningsgruppen. Jaktkritikerna ställer frågan - vad skall denna 
organisation tillföra beredningsgruppen vad det gäller jakt och viltfrågor? 
 
De två miljöorganisationer – Svenska Naturskyddsföreningen och BirdLife, som skulle kunna vara en 
röst för de vilda djuren och stå för en begränsning av utökade jakttider, samt jakt på fler arter 
representerar en minoritet i beredningsgruppen. De har svårt att hävda sig, när och om de försöker gå 
emot orimliga förslag, avseende utökade jakttider och jakt på fler arter.  Dessa föreningar står oftast på 
djurens sida, men det finns ingen specifik röst, som talar för djurvälfärden och inte heller någon, 
vad vi känner till, såsom föreningen Jaktkritikerna som fokuserar på djurvälfärd för samtliga djur- och 
fågelarter som utsätts för jakt.  
 
Vilken av de nu deltagande representanterna eller vem inom Naturvårdsverket tillför den kompetens 
och expertkunskap som krävs för att säkerställa djurvälfärd i beredningsgruppen, som till exempel 
veterinärexpertis på vilda djur och effekter av jakt, jakttider och jaktsätt?  
 
Jaktkritikerna är en miljöorganisation, som har talerätt och således enligt Århuskonventionen har rätt 
att delta i beslutsprocesser om miljön. Jaktkritikerna kan vara ett värdefullt komplement till 
beredningsgruppen och bidra med sakkunskap runt jaktetiska frågor, samt bidra till att ramen och 
visionerna för svensk viltförvaltning vidgas att omfatta även djurvälfärd. 
 
Vi har i ett tidigare brev till Naturvårdsverket föreslagit två representanter från Jaktkritikerna, 
nämligen Jaktkritikernas grundare Hans Ryttman och nuvarande ordföranden Richard Dehnisch.  
Hans Ryttman är f.d. universitetslektor i genetik/biologi och statistik och skulle med sina stora 
kunskaper även kunna bidra med sakargument avseende beredningsgruppens arbete med 
jakttidsändringar. Richard Dehnisch har också stora kunskaper inom skog och jordbruk –  Finsta 
lantbruksskola. 
 
Om du fortfarande anser att vi inte kan beredas plats i arbetsgruppen och samtidigt i ditt svar föreslår 
att "vi välkomnar Jaktkritikernas synpunkter" under berednings tidens gång - hur och när skall vi 
kunna komma in med våra synpunkter? 
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Avslutningsvis ser Jaktkritikerna fram mot att du/ni omvärderar ert tidigare ställningstagande 
angående vår begäran om att bli adjungerade till jakttidsberedningens arbetsgrupp.  
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