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Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9
Eventuellt regeringsbeslut om licensjakt på säl
Jaktkritikerna skickade en skrivelse (dnr: N 2019/01957/FJR) till landsbygdsminister Jennie Nilsson
den 10 maj 2019, angående Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9. Jaktkritikerna
riktade där en uppmaning till regeringen om att inte införa licensjakt på säl, som riksdagen (miljö- och
jordbruksutskottet) röstade igenom den 4 april 2019, eftersom detta riksdagsbeslut bygger på oriktiga
grunder, på okunskap och missförstånd.
Ytterligare en skrivelse (dnr: 2019/01957) skickades den 18 juni 2019 till landsbygdsminister Jenny
Nilsson där Jaktkritikerna bifogade ytterligare ny fakta/forskning runt de argument, som ligger till
grund för riksdagens beslut om licensjakt på säl.
Jaktkritikerna skickade den 3 juli 2019 nedanstående meddelande till Jenny Nilsson:
”Att: Landsbygdsminister Jenny Nilsson
Jaktkritikerna skickade 2019-06-18 en skrivelse ( 2019/01957) till Näringsdepartementet, avseende ett
klargörande angående det regeringsbeslut om licensjakt på säl, som det ännu inte formellt är beslutat
om. Det är av stor vikt att den information vi vill förmedla i vår bifogade skrivelse tas på allvar och att
en ny remissomgång måste gå ut före regeringen tar ett beslut om licensjakt på säl.
Föreningen Jaktkritikerna önskar snarast ett svar”.
Trots att vi via telefonkontakter försökt få veta var ärendet ligger har vi alltså ännu inte fått svar, vilket
kan tolkas nedslående för en natur- och djurvärnande organisation som seriöst lagt ner mycket olönat
arbete på en sammanställning om ny information från forskare i säl- och havsmiljöfrågor. Att belysa en
avvikande mening i frågan om jakt på säl borde tas mera på allvar av regeringsrepresentanterna inför
det paradigmskifte, vad gäller bland annat djurvälfärd, etik och biologisk mångfald som manifesterat
sig i omvärlden. Själva frågan om bristen på djurvälfärdshänsyn i förslag och beslut om jakt på
högtstående marina däggdjur är allvarlig och kan inte förbises med tystnad.
Jaktkritikerna har således begärt ett skriftligt svar från Näringsdepartementet och landsbygdsminister
Jenny Nilsson, något sådant har tyvärr inte erhållits. Med hänvisning till Förvaltningslagen §33
anmodas Näringsdepartementet att skriftligen meddela Jaktkritikerna snarast - beslut och motiv, samt
besvärshänvisning.
Med vänlig hälsning
Föreningen Jaktkritikerna
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