
Sveriges Ornitologiska Förenings valenkät 2010 
När opinioninstitut publicerar undersökningar om vad det är som svenska folket uppskattar mest i Sverige kom-
mer ofta naturen mycket högt upp på listan. De allra flesta svenska har också nära till naturen samtidigt som 
naturen spelar en betydande roll i vårt kulturarv.

I det perspektivet är det märkligt att naturen i synnerhet men även miljöfrågor i allmänhet spelat en så obetyd-
lig roll i årets valrörelse. Denna blygsamma roll blir än märkligare när vi sätter in vår natur och miljö i ett mera 
globalt perspektiv. Klimatfrågan har ju från och till funnits på de flestas läppar under året. I det sammanhanget 
har olika forskningsrapporter pekat på att ett av de allra bästa sätten att stå emot allvarliga skador på grund av 
förändrat klimat är livskraftiga och naturliga ekosystem. En frisk och livskraftig natur är således något som borde 
vara eftersträvansvärt!

Ännu märkligare ter sig naturvårdsfrågornas blygsamma ställning i samhällsdebatten med tanke på att såväl EU 
som Sveriges riksdag faktiskt beslutat att förlusterna av biologisk mångfald skall ha upphört i år, dvs. 2010. Detta 
klarar vi inte, varken i Sverige eller inom EU. Tvärtom är vi idag långt från målet.

Vi har ställt ett antal frågor till de sju riksdagspartierna. Centerpartiet svarade betydligt senare än de övriga 
(efter utsatt tid), vilket innebär att föreliggande version utgör en andra upplaga av denna rapport.

1) I år, 2010, skulle förlusterna av biologisk mångfald ha upphört enligt ett beslut vid EU-toppmötet i 
Göteborg 2001. Så blir det inte. Skall vi sätta upp ett nytt mål med denna innebörd? När bör det målet 
vara nått i så fall?

Moderaterna:
I mars 2010 så beslutade Sverige och EU om en ny vision om att hejda förlusten av biologisk 
mångfald och utarmning av ekosystemtjänster i EU till år 2020, och återställa dem i den utsträck-
ning som möjligt, samtidigt som man trappar upp EU:s bidrag till att avvärja den globala biolo-
giska mångfaldens förlust. Moderaterna står självklart bakom regeringens linje i denna fråga.
Nytt i beslutet är att vi tar med restaurering av ekosystemtjänster samt får med den globala biolo-
giska mångfalden och hur vi ska hejda förlusten av den.

Alliansregeringen har under mandatperioden höjt anslaget till Biologisk mångfald från 6 miljar-
der till 7,5 miljarder för 2007–2010, Moderaterna prioriterar frågor som rör förlust av biologisk 
mångfald.

Kristdemokraterna:
Snarast. Det är inte acceptabelt att förlusten fortsätter.

Centerpartiet:
Centerpartiet och Sverige har varit drivande i arbetet med biologisk mångfald. Vi hoppas och 
kommer att arbeta för att CBD:s (The Convention on Biological Diversity) tionde partsmöte i 
oktober 2010 ska leda till en ny strategisk plan, en vision och mål för biologisk mångfald efter 
2010. Sverige och EU arbetar för att formulera ett nytt mål som är mer operativt och mer kopplat 
till internationella åtgärdsplaner. Målår för detta nya mål kommer att bli 2020. Centerpartiets 
anser att prissättning av ekosystemens tjänster skulle kunna bidra till att det blev ekonomiskt 
fördelaktigt att nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt.
Hur detta arbete ska fortsätta diskuterades på ministermötet i Strömstad under Sveriges ordfö-
randeskap i EU under ledning av Andreas Carlgren. Där initierades en viktig diskussion om det 
ekonomiska värdet av naturresurserna och biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Folkpartiet:
2010 är internationella året för biologisk mångfald, vilket ställer krav på såväl ambitiösa mål och 
långtgående åtaganden som konkreta åtgärder för att skydda, bevara och restaurera ekosystem. Det 
viktiga nu är att ha fokus på de processer som är igång. Under FN:s konvention om biologisk mång-
fald ska världens länder besluta om en ny global vision. EU:s långsiktiga vision för biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster till 2050 måste följas upp av en detaljerad strategi med tydliga delmål.



Miljöpartiet:
Vi har inte tagit ställning till frågan om ifall det ska bli ett nytt övergripande målår, och i så fall 
vilket. Vi är mer inne på att driva på åtgärder som behövs för att nå målen. Se t.ex. vår motion 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=MJ502. 
Vi satsar också på biologisk mångfald i våra budgetmotioner.

Socialdemokraterna:
Vi människor är helt beroende av de nyttigheter som naturen förser oss med; fungerande krets-
lopp, vattenrening, biologisk mångfald m.m. Detta är en insikt som ökar, allt eftersom ekosys-
temtjänsterna minskar. Nya målsättningar krävs, men vi är inte beredda att ange årtal än.

Vänsterpartiet:
Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och utarmningen måste bromsas snarast 
möjligt. Vi är beredda att anta nya målsättningar men har inte formulerat förslag till årtal. Ett 
trendbrott måste ske snarast möjligt.

Kommentar från SOF:
Uppenbarligen är man inom samtliga dessa sex partier medvetna om att läget är allvarligt, men frågan är vad som 
egentligen döljer sig bakom de fagra orden. Moderaterna svarar redan här (och återkommer till det längre fram) 
att man höjt anslagen till biologisk mångfald. Samtidigt hävdar flera oberoende utvärderingar (bl.a. av Natur-
skyddsföreningen och SOF) att anslagen snarare minskat, dessutom kraftigt sett till deras relativa värde. Det 
framstår som viktigare än någonsin att vi inom den ideella naturvården verkligen driver frågorna om biologisk 
mångfald. Annars är nog risken stor att de får träda tillbaka för andra frågor.

2) Av Sveriges 32 fågelarter med allmän jakttid är 23 flyttfåglar som helt eller delvis lämnar landet vinter-
tid. För några gäller dessutom att de helt eller delvis häckar i andra länder och passerar vårt land på flytt-
ningen. Anser ni att flyttfåglar, som årligen rör sig mellan flera olika länder, är att betrakta som en gemen-
sam resurs eller kan varje enskilt land förfoga över denna resurs enligt egna önskemål?

Moderaterna:
Nej, det är en gemensam resurs. De vilda fågelarter som förekommer naturligt inom medlemssta-
ternas europeiska territorium är till största delen flyttfågelarter. Sådana arter utgör ett för med-
lemsstaterna gemensamt arv. Ett effektivt skydd av fåglar är ett typiskt gränsöverskridande miljö-
problem som medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för. Dock måste ett land eller region ha 
möjlighet att vidta åtgärder när negativ påverkan blir för stor. 

Kristdemokraterna:
Varje land ska få besluta i jaktfrågor. Det kan dock behövas samarbete över gränserna när det gäl-
ler flyttfåglar som rör sig över gränserna.

Centerpartiet:
EU:s fågeldirektiv är en överenskommelse som ska följas av alla länder som berörs, dvs ingen jakt 
under flyttning till eller under häckningsperioden. Dock efterlyser Centerpartiet större flexibilitet 
och möjlighet att bättre kunna möta nationella förhållanden.

Folkpartiet: 
Vi har inte föreslagit några utvidgningar av Fågeldirektivet i den riktningen.

Miljöpartiet:
En gemensam resurs. Fast vi ser fåglar i första hand som ett viktigt inslag i naturen, inte som en 
resurs. Vi tycker att EU har sin viktigaste roll i miljöarbete just när det gäller gränsöverskridande 
miljöeffekter. Därför har EU en viktig roll i skyddet av flyttfåglar.



Socialdemokraterna:
Vi anser att viltvårdsfrågorna till stor del ska skötas nationellt eftersom förutsättningarna inom 
EU-området är så olika.

Vänsterpartiet:
De ska betraktas som en gemensam resurs.

Kommentar från SOF:
Dessa svar är intressanta, och det framstår som uppenbart att såväl kristdemokraterna som socialdemokraterna 
ännu inte satt sig in i frågan. Fåglar är ofta internationella och rör sig obehindrat över gränser. Det innebär också 
att de måste betraktas som en gemensam angelägenhet. Bakgrunden till att EU:s fågeldirektiv skapades 1979 var 
just att man då såg så olika på en och samma art i olika medlemsländer. Medan exempelvis Nederländerna och 
Tyskland satsade stora summor på att skydda en viss art, jagades samma art utan några begränsningar i Italien 
och Frankrike. Det var naturligtvis ohållbart i längden. Det finns anledning för oss inom SOF (och den övriga 
ideella naturvården) att ta upp denna fråga med socialdemokraterna och kristdemokraterna.

3) EU:s fågeldirektiv säger att alla fåglar skall vara skyddade under flyttningen tillbaka till häcknings-
platserna (vårflyttningen) samt under häckningstid. Anser ni att alla fåglar i grunden skall vara skyddade 
under denna tid eller ni beredda att öppna för jakt under vårflyttning och häckningstid?

Moderaterna:
Vi står bakom EU:s fågeldirektiv. Vi inväntar forskning och de ändringar som kommer att ske 
utefter nya situationer som kan uppstå, såsom klimatförändringarnas påverkan.

Kristdemokraterna:
Vi är beredda att diskutera frågan.

Centerpartiet:
Centerpartiet anser att det viktigaste är att arterna har bra förutsättningar att fortsatt ha ett starkt 
bestånd. Centerpartiet anser att fågeldirektivet i grunden är bra men efterlyser större möjligheter 
att kunna anpassas efter nationella förhållanden.

Folkpartiet:
Vi menar att, i enlighet med EU:s fågeldirektiv, flyttande fåglar ska vara skyddade såväl under 
vårflyttningen som under häckningstid.

Miljöpartiet:
Vi är inte beredda att öppna för jakt under vårflyttning och häckningstid. Vi tycker generellt att 
jakt under vår och sommar, då djuren flyttar och reproducerar sig, inte ska vara tillåten.

Socialdemokraterna:
Generellt ska fåglarna vara skyddade under vårflyttning och häckningstid.

Vänsterpartiet:
Vi anser att de ska vara skyddade under vårflyttning och häckningstid.

Kommentar från SOF:
I denna fråga är det bara kristdemokraterna som skiljer ut sig och tydligen är beredda att öppna för jakt även under 
vårflyttning och häckningstid, men se även nedan under frågorna som rör morkulla. Man kan också undra över 
hur moderaterna tror att klimatförändringar skall kunna påverka denna grundläggande fråga. Att inte jaga under 
vårflyttning och häckningstid har ju framför allt en rent etisk bakgrund, men det handlar ju också om att man inte 
skall tära på kapitalet (fåglar som skall häcka) utan kanske snarare ta av räntan (dvs. av årets reproduktion).



4) Anser ni att morkullan även framöver skall skyddas under häckningstid? (Det bör noteras att alla svens-
ka jägare kan jaga morkulla under hela hösten.)

Moderaterna:
Den jakttradition som svenska jägare har varit vana vid när det gäller sommarjakt på morkulla 
har uteslutande riktats mot hanar eftersom det endast är hanarna som flyger och eftersom de inte 
medverkar till matningen av fågelungarna efter parningen.  

Vi står dock bakom EU:s fågeldirektiv där det står att alla EU:s fåglar ska skyddas under häck-
ningstid, medlemsstaterna är även skyldiga att höra av sig till EU:s institutioner när något inte går 
rätt till eller behöver ändras på. Exempelvis så ändras med tiden fågelstammarna, direktivet skrevs 
1979 och mycket har hänt sedan dess. Därför vill vi medverka till att modernisera fågeldirektivet 
då vi också kommer att överväga sommarjakt på morkulla.

Kristdemokraterna:
Vi är beredda att diskutera frågan.

Centerpartiet:
Vi följer noga den prövning som just nu sker i EU av morkullejakten i övriga länder. Vi vill 
grunda vår politik på vetenskap och forskning och vill naturligtvis inte äventyra beståndet av 
morkulla, vi avvaktar resultatet av prövningen.

Folkpartiet:
Det är viktigt att jaktreglerna utformas så att de garanterar starka och jaktbara bestånd. EU:s få-
geldirektiv förbjuder jakt av fågel under häckningsperioden, och Sverige har inte något undantag 
från EU-reglerna på denna punkt. En försöksverksamhet i slutet av 1990-talet gav inte tillräckligt 
stöd för att fortsätta sommarjakt på morkullssträck. Vi har inte sett något underlag som ger oss 
skäl att ompröva förbudet mot jakt på morkulla före häckningstidens utgång.

Miljöpartiet:
Ja, morkullan skall vara skyddad under häckningstid.

Socialdemokraterna:
Vi kan tänka oss att utreda frågan igen eftersom det bland jägare och experter råder viss oenighet 
om jakttiderna och om vårjakten påverkar biologin. Den svenska morkullestammen ska inte ta 
skada. 

Vänsterpartiet:
Ja, morkullan skall vara skyddad under häckningstid.

Kommentar från SOF:
Se nedan under punkt 5.

5) Det var i första hand de spelflygande, dominanta morkullehannarna som sköts när sommarjakt var till-
låten i Sverige. Denna jakt kan således jämföras med en älgjakt där man enbart jagar de största och domi-
nanta tjurarna. Om ni säger ja till morkullejakt på sommaren, vill vi att ni motiverar detta. Både morkulla 
och älg har polygama system där den dominante hannen/tjuren parar sig med flertalet honor/kor i ett visst 
område. Med andra ord: Varför kan en jakt av detta slag accepteras på morkulla men inte på älg?

Moderaterna:
Frågan blir svår att svara på då vår bedömning är att jämförelsen haltar för mycket. 

Kristdemokraterna:
En eventuell sommarjakt på morkulla måste anpassas efter att bl.a. bevara kvaliteten på arten.



Centerpartiet:
Vi avvaktar den prövning som sker inom EU och kommer att ta ställning när vi vet resultatet.

Folkpartiet:
Det har funnits en diskussion om morkullehanens sommarspelflykt har med häckning att göra, 
men de senaste forskningsresultaten pekar på att de spelflygande hanarna har en viktig roll för 
häckningsresultaten. Se vidare svar på fråga 4.

Miljöpartiet:
Vi är inte beredda att acceptera denna jakt på morkulla.

Socialdemokraterna:
Vi vill utreda, se svaret ovan under punkt 4.

Vänsterpartiet:
Morkullan skall inte jagas under häckningstid.

Kommentar från SOF:
Det finns naturligtvis ingen grundläggande skillnad i morkullans och älgens fortplantningsbiologi. I båda fallen 
är det honan/kon som tar hand om avkomman. Hannen/tjuren bidrar inte på något sätt för avkomman mer än 
med kvaliteten på sina gener. Det är en självklarhet för jägare att man inte skall inrikta älgjakten enbart på de 
största och mest livsdugliga tjurarna, men när det gäller morkulla ser man (märkligt nog) inte detta samband. All 
forskning som bedrivits på morkulla visar att hannen är polygam. De mera noggranna studier som gjorts visar 
dessutom att det är de dominanta hannarna som står för flertalet parningar (precis som hos älgen). Dessutom 
kvarstår det faktum att jakt under sommaren anses som både oetisk och störande av de allra flesta.

6) En återinförd sommarjakt i Sverige kräver långtgående undantag från fågeldirektivet, alternativt att 
fågeldirektivet görs om. Kan detta få följder i andra EU-länder? Vilka i så fall?

Moderaterna:
Ja det kommer få följder i de EU-länder som idag tillåter sommarjakt såsom exempelvis Öster-
rike.

Kristdemokraterna:
Redan idag tolkas fågeldirektivet olika i olika länder. Det är svårt att säga hur andra länder kom-
mer att påverkas.

Centerpartiet:
Som sagt avvaktar vi den prövning som sker inom EU, vi vill inte spekulera i vilka följder det kan 
få i andra EU-länder. Det kommer vi att beakta när vi vet resultatet av prövningen.

Folkpartiet:
Se svar på fråga 4.

Miljöpartiet:
Många europeiska miljövänner såg fram emot svenskt medlemskap inom EU och hoppades att 
Sverige skulle spela en ledande roll i miljöarbetet där. Detta skulle naturligtvis uppfattas som ett 
svek från miljöintressets sida. Det skulle underminera Sveriges möjligheter att jobba för biologisk 
mångfald eller miljön mer generellt. Det öppnar också för att andra länder ska kräva undantag 
eller uppluckring av EU-reglerna. Det samma kan för övrigt sägas om den licensjakt på varg som 
regeringen infört och som allmänt anses strida mot EU:s regler till skydd för biologisk mångfald.



Socialdemokraterna:
Fågeldirektivet har sina brister, och vi måste fundera över hur dessa brister ska kunna åtgärdas 
utan att öppna hela direktivet.

Vänsterpartiet:
Det riskerar att äventyra fågelpopulationer som inte har långsiktigt hållbara bestånd i ett flertal 
EU-länder.

Kommentar från SOF:
Visst försöker olika länder tillämpa undantag från (eller bryta mot) fågeldirektivet. Tendensen är dessutom 
ökande; Många lokala politiker i t.ex. Frankrike, Spanien och Italien försöker vinna folkligt stöd genom att 
släppa fram sedan länge förbjudna (och ofta brutala) jaktmetoder eller genom att förlänga jakttiderna. Men fak-
tum är att när ett enskilt fall väl hamnar i EU:s domstol är tillämpningen konsekvent. Att vissa delar av Österrike 
fortfarande tillåter jakt på morkulla under häckningstid beror på att deras fall ännu inte prövats klart. Snarare 
är det så som miljöpartiet svarar, dvs. att svenska initiativ till uppluckring kommer att innebära att andra länder 
kräver liknande undantag. Det är mycket oroande att flera av de övriga partierna inte ser denna koppling, trots 
att de är mycket väl insatta i hur EU:s regelverk fungerar. Det hade också varit intressant om socialdemokraterna 
gett exempel på vad de menar med brister i fågeldirektivet.

7) Vad anser ni om den småfågeljakt och rovfågeljakt som pågår i vissa länder runt Medelhavet? Är det en 
enskild fråga som skall lösas i varje land eller berör den även oss?

Moderaterna:
Vi moderater är starkt emot illegal jakt på alla djur men står givetvis bakom att jaktbara stammar 
förvaltas med jakt.

Kristdemokraterna:
EU-länderna har ett gemensamt ansvar för bevarande av den biologiska mångfalden, vilket bl a 
tar sig uttryck i EU:s art- och habitatdirektiv. Samtidigt anser Kristdemokraterna att varje land 
ska få besluta över jaktpolitiken i största möjliga utsträckning.

Centerpartiet:
Det är främst en fråga som ska lösas i varje land, de länder som är medlemmar i EU ska följa 
unionens överenskommelser. Centerpartiet ställer sig positiva till framtida stärkta internationella 
avtal gällande biologisk mångfald och hotade arter.

Folkpartiet:
Vi har i vårt förslag till naturvårdsprogram pekat på de stora bekymmer jakt på flyttande fågel 
framför allt kring Medelhavet är för både enskilda arter och för fågelbeståndet totalt.

Miljöpartiet:
Vi anser att biologisk mångfald är ett centralt och gränsöverskridande intresse. Särskilt när det gäller 
gränsöverskridande populationer som flyttfåglar eller vissa fiskebestånd. I båda fallen är det dessut-
om viktigt att ha en ”ekosystemansats”, att ta hänsyn till artens roll i ekosystemet. Man får se till att 
hålla livskraftiga bestånd, men också bestånd som klarar att fullgöra centrala ekosystemtjänster.

Socialdemokraterna:
Vi anser att jakt- och viltvårdsfrågor till stor del är nationella och att geografiska förutsättningar 
och mångåriga traditioner ska kunna hävdas.

Vänsterpartiet:
Många av de arter som berörs av dessa jakter runt Medelhavet är häckfåglar hos oss och berör 



sålunda även vår fauna. Självfallet berör således jakten oss. Vi anser att varken småfågeljakten eller 
rovfågelsjakten är acceptabel.

Kommentar från SOF:
Precis som i fråga 2 skiljer kristdemokraterna och socialdemokraterna ut sig från de övriga genom att de anser att 
varje enskilt land bör ha stort inflytande på vilka arter som jagas, jaktmetoder och jakttider. Centerpartiets svar 
öppnar för olika tolkningar. Det kan läsas som att man ansluter sig till samma synsätt som Kd och S, men det 
kan också läsas som att EU:s regelverk (främst Fågeldirektivet) är överordnat nationella regler. Det är inte utan 
att man anar lite flirtande med jägarna i dessa svar. Vad menar t.ex. socialdemokraterna? Läser vi bokstavligt, kan 
vi tolka deras svar som att de accepterar att den mångåriga och ”traditionella” jakten på bivråkar i södra Italien 
och på Malta är OK trots att denna jakt inte avser konsumtion (snarare är den någon sorts mandomsprov) och 
att den med stor sannolikhet påverkat bestånden i norra Europa negativt? 

8) Skall EU:s fågeldirektiv bevaras i den form det har eller ändras? I så fall hur?

Moderaterna:
EU:s fågeldirektiv är från 1979, mycket har hänt sedan dess. Direktivet behöver förnyas i och 
med att fågelstammarna ändras, det finns klimatförändringar att ta ställningar till. Vissa arter som 
tidigare sågs som utrotningshotade finns det nu väldigt många och vissa av dessa bedrivs det även 
skyddsjakt på i Sverige. Vi behöver se över direktivet så det även blir mer regionalt anpassat och 
detta anser vi även stämmer in på art och habitat-direktivet.

Kristdemokraterna:
Det bör revideras, bl a för att underlätta jakt på skarv.

Centerpartiet:
EU:s fågeldirektiv är bra och har gynnat många hotade fågelarter. Det är ett viktigt instrument för 
skydd av fåglar inom EU. Men direktivet är också ett exempel på att det är svårt för 25 medlems-
länder med sina specifika förutsättningar att leva upp till alla detaljerade EU-direktiv som till-
kommit av ett fåtal länder. Ett för Sverige aktuellt exempel är skarven som mestadels är en plåga 
för fiskare och skärgårdsboende. Arten är inte hotad i ett EU-perspektiv och är ett exempel på att 
medlemsländer i vissa fall borde ha rätt att fatta beslut utifrån nationella förhållanden.

Folkpartiet:
Fågelskyddsdirektivet har i stort fungerat väl. Det kan finnas skäl att kontinuerligt se över direkti-
vet i takt med att verkligheten förändras, till exempel med anledning av klimatförändringar.

Miljöpartiet:
Nej. De krafter som vill ändra direktivet vill i första hand försvaga det.

Socialdemokraterna:
EU:s fågeldirektiv bidrar stort till att skydda hotade fågelarter. Vi har inga planer på att helt för-
ändra direktivet.

Vänsterpartiet:
EU:s fågeldirektiv har haft stor betydelse för att värna hotade fågelarter och vi har inga planer på 
att försvaga det.

Kommentar från SOF:
Det verkar uppenbart att det finns ganska starka krafter i Sveriges riksdag för att förändra fågeldirektivet. Samti-
digt måste det konstateras att även om direktivet stadfästes för drygt 30 år sedan är det ett direktivt som präglas 
av modernt naturvårdstänkande. Det är väldigt sällan som dess kritiker är konkreta i sin kritik, möjligen med 



undantag för skarven. I det sammanhanget kan det noteras att den skyddsjakt som tillämpas i Sverige idag är 
betydligt mera omfattande än vad en allmän jakt skulle kunna bli. Kritiken mot fågeldirektivet är med andra ord 
tämligen ihålig i fallet skarv. När kritiken konkretiseras i andra länder handlar det alltid om att försvaga direk-
tivet, vilket kommer att innebära ett sämre fågelskydd för att exempelvis gynna exploateringsintressen. Det bör 
också poängteras att direktivet ofta har visat sig vara svagt när det ställts mot andra EU-direktiv. Ett exempel på 
detta är den svenska hanteringen av vattenskotrar, där fri handel (utan begränsande inskränkningar) ansetts väga 
tyngre än det generella skydd fågeldirektivet ger t.ex. storlom och fiskgjuse.

9) Tjuvjakten i Sverige är omfattande enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet? Denna illegala 
jakt drabbar även skyddsvärda rovfåglar. Hur skall vi komma till rätta med tjuvjakten?

Moderaterna:
Moderaterna tar starkt avstånd till den illegala jakten. Den illegala jakten bör motverkas genom 
ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen och genom förbättrad information. Just nu så hål-
ler regeringen på att undersöka om försök och förberedelse till grovt jaktbrott bör kriminaliseras, 
detta arbete stödjer Moderaterna. Dessutom har vi stärkt hela rättskedjan

Kristdemokraterna:
Det behövs tydligare arbete med samhällets värdegrund i skolan. Respekten för lagarna ska sitta i 
ryggmärgen. Polisen måste också ha resurser för att utreda brott.

Centerpartiet:
Centerpartiet anser att även förberedelser och försök till illegal jakt ska kriminaliseras, det kom-
mer att ge polisen bättre möjligheter att förebygga den här typen av brott. Det gäller också att 
långsiktigt jobba med attityder till tjuvjakt, såväl bland dem som håller i vapnet och de som vet 
att det förekommer.

Folkpartiet:
Illegal jakt är ett svårt problem. De största hoten mot rovdjursstammarna har varit och är sanno-
likt fortfarande förföljelse och illegal jakt, och antalet fällande domar är mycket litet i relation till 
det antal misstänkta jaktbrott som begås. Dels behövs ett aktivt arbete för att förändra allmänhe-
tens attityd till dessa brott, dels ska förstås Polisen och åklagarmyndigheten allmänt ha de resurser 
som krävs för att bekämpa och utreda brott. Alliansregeringen har under mandatperioden kraftigt 
byggt ut både polisen och åklagarväsendet, vilket skapar bättre förutsättningar för att jaktbrott 
utreds och lagförs. Något som skulle kunna vara ett verktyg i bekämpandet av den illegala jakten 
men som i dag inte är tillräckligt utrett är kriminalisering av försök och förberedelse till grovt 
jaktbrott.

Miljöpartiet:
Vi vill kriminalisera förberedelse till jaktbrott. Vi vill att myndigheterna generellt ska prioritera 
miljöbrotten viktigare.

Socialdemokraterna:
Förberedelse till illegal jakt ska självklart kriminaliseras.

Vänsterpartiet:
Förberedelse till illegal jakt måste kriminaliseras.

Kommentar från SOF:
Det är bra att det verkar finnas en närmast total samstämmighet vad gäller att förberedelse till illegal jakt skall 
kriminaliseras eller åtminstone prövas. Samtidigt har det visat sig att jägarnas argumentation inte alls håller. Det 
sägs ju ofta att acceptansen för rovdjur ökar om man får möjlighet att jaga djuret i fråga. När det nu under senare 



tid getts betydligt ökade möjlighet till jakt på de stora rovdjuren, har detta inte inneburit att den illegala jakten 
minskat. Den har tvärtom ökat. De ökade resurser som polisen och åklagarna har fått, enligt moderaternas och 
folkpartiets svar, har inte inneburit att fler fall av illegal jakt lett till fällande dom. Det är i stället fortfarande så 
att de allra flesta utredningarna läggs ner redan innan de lett till åtal.

10) En av de viktigaste dödsorsakerna hos svenska örnar är blyförgiftning. Fåglarna får i sig bly i form av 
kulfragment eller hagel efter att ha ätit skadskjutna djur/fåglar eller ätit slaktavfall från jakt. Bör bly för-
bjudas i jaktammunition?

Moderaterna:
Nej. Användningen av bly ska minska genom förbud för bly i ammunition där det är miljömäs-
sigt motiverat, till exempel vid jakt med blyhagel på våtmark. Vår inställning är att det är först 
när det finns ett godtagbart alternativ inte minst ur ett jaktetiskt perspektiv. Regeringen vill även 
komma överens med jägarnas och skyttarnas organisationer om hur användningen av bly i am-
munition kan minska ytterligare. Lokalt anpassade åtgärder ska vidtas på skjutbanor så att män-
niskors hälsa eller miljön inte kommer till skada. I vissa fall är det lämpligt att installera så kallade 
miljökulfång, i andra fall att kontrollera att bly inte läcker från befintliga kulfång.

Från jägarorganisationerna pågår det för närvarande information till jägarna att inte lämna 
slaktavfall som har blyrester tillgängligt i naturen.

Kristdemokraterna:
Nej, bly behövs för att minska onödigt lidande hos de skjutna djuren. Däremot behövs bättre 
informationsinsatser bland jägarna så att de tar hand om slaktavfallet på ett annat sätt.

Centerpartiet:
Lämplig blyfri ammunition finns tyvärr inte ännu för alla jaktsituationer. Det är viktigt att även 
fortsättningsvis samarbeta med jägarnas och skyttarnas organisationer för att se hur användningen 
av bly i ammunition kan minska ytterligare på frivillig väg. Det pågår ett flertal projekt med 
jägarorganisationer som syftar till att minska spridningen av bly i naturen.

Folkpartiet:
Eftersom bly i ammunition totalt sett har liten miljöpåverkan tog Alliansregeringen bort det 
totalförbud som tidigare var på väg. Detta beslut stöder vi. Än så länge finns det ingen av djur-
skyddsskäl godtagbar ersättningsammunition. Viktigt är fortsatt förbudet mot bly i ammunition 
där det är miljömässigt motiverat, som vid jakt på våtmarker, samt möjligheten att vidta miljö-
skyddsåtgärder vid skjutfält och skjutbanor.

Miljöpartiet:
Ja, där det finns alternativ. Där det inte finns alternativ bör alternativ utvecklas.

Socialdemokraterna:
Vår strävan är att användningen av bly i ammunition ska fasas ut. Så länge godtagbara alternativ 
saknas får dock blyammunition användas, med undantag för jakt på våtmarker och över grunda 
delar av öppet vatten.

Vänsterpartiet:
Ja.

SOF:s kommentar:
Allianspartierna hänvisar alla till jaktetik för att behålla bly i ammunition. Vad det handlar om är att man accep-
terat jägarnas argument att ett förbud mot blyhagel skulle innebära flera skadskjutningar eftersom alternativen 
inte anses ha samma kraft i anslaget (och alltså inte döda lika effektivt). Men det är knappast detta som är pro-



blemet utan snarare att många jägare skjuter på alldeles för långa håll. Det måste också poängteras att en bättre 
hantering av slaktrester i naturen inte alls påverkar blyspridningen via skadskjutningar. Just denna fråga är f.ö. ett 
exempel på där jägarna, bl.a. via Riksdagens jaktklubb, har ett fullkomligt obefogat stort inflytande på politiken. 
Om svenska folket varit medvetet om att ett betydande antal kungsörnar och havsörnar dör varje år på grund av 
att de fått i sig blyhagel från skadskjutna djur, hade kravet på blyförbud sannolikt varit mycket starkt. 

Det bör också noteras att det förbud mot blyhagel, som sedan länge finns vid jakt i våtmarker och grunda vat-
ten, under lång tid motarbetades kraftigt av jägarna.

11) Anslagen till naturvård har skurits ned under den senaste mandatperioden. Samtidigt har mark-
priserna stigit ganska kraftigt, vilket inneburit att anslagen urholkats ytterligare. Hur ser ni på dessa anslag 
framöver? Skall de minskas, ökas eller ligga kvar på dagens nivå?

Moderaterna:
Alliansregeringen har ökat anslaget till biologisk mångfald från 6 miljarder till 7,5 miljarder för 
2007–2010. Ambitionen är fortsatt att skydda olika slags skogstyper, från fjällnära skog
och gammelskogar till artrik ädellövskog i Syd- och Mellansverige. Alliansregeringens
beslut att överföra 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog till staten för
att användas som ersättningsmark bidrar kraftfullt till att vi ska nå miljökvalitetsmålet
Levande skogar. Vi har ökat takten i skyddet av mark.

Kristdemokraterna:
Anslagen till naturvård har ökat under alliansregeringens tid, från 15 till 20 miljarder årligen. 
Regeringen uppnår det mål, som tidigare ansetts onåbart, om att ge formellt skydd åt 900 000 
hektar skogsmark.

Centerpartiet:
Där håller vi inte med frågeställaren, Centerpartiet och Alliansen har höjt anslagen för
biologisk mångfald från 6 till 7,5 miljarder kronor under mandatperioden, trots ekonomisk
kris, där många regeringar i världen har fått satsa på mycket annat än miljö- och naturvård.
Regeringen prioriterar delaktighet, lokal förankring, personligt ägande och effektivt
utnyttjande av skattebetalarnas pengar i naturskyddet. Det är viktigt att ta till vara de många
människornas lokala engagemang. Centerpartiet har i regeringen säkrast att anslaget kommer att 
ligga kvar på minst samma nivå de kommande åren.

Folkpartiet:
Folkpartiet har en lång historia av engagemang för naturvård och biologisk mångfald, och vi har 
medverkat till att regeringen har skyddat mer skog än vad som skyddats totalt under de två se-
naste mandatperioderna. Riksdagens delmål om att totalt 900 000 hektar skogsmark ska få skydd, 
som tidigare bedömts omöjligt att nå, kommer nu att nås. Fortsatta avsättningar av skyddsvärd 
skog är en viktig miljö- och klimatåtgärd, och ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ska 
ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl. Ett nytt etappmål för skydd av skog ska sättas upp till 
2020 och de nationella anslagen för säkerställande av biologisk mångfald ska ligga kvar minst på 
dagens nivå.

Miljöpartiet:
Anslagen till naturvård ska höjas. Vi har föreslagit det i en rad budgetmotioner under mandatpe-
rioden, senast i en gemensam rödgrön motion våren 2010.

Socialdemokraterna:
En rödgrön regering vill höja anslaget till naturvården med en halv miljard per år 2011 och 2012.



Vänsterpartiet:
Anslaget till naturvård måste höjas kraftigt. Vi i de rödgröna vill höja anslaget med en halv mil-
jard per år.

SOF:s kommentar:
Det är märkligt att svaren kan bli så olika. Medan moderaterna och centerpartiet hävdar att anslagen till natur-
vård har ökat från 6 miljarder till 7,5 miljarder, hävdar kristdemokraterna att de ökat från 15 till 20 miljarder 
(en anmärkningsvärd skillnad när det gäller tre allianspartners). Ser vi till de mera oberoende utvärderingar som 
gjorts (t.ex. av Naturskyddsföreningen, av Skogsstyrelsens förre chef Göran Enander samt av oss i SOF) är bilden 
snarare att anslagen både minskat och urholkats. 

Statens totala anslag till biologisk mångfald har enligt dessa utvärderingar (som granskats av expertis) minskat 
från ca 2 miljarder per år till ca 1,8 miljarder per år, dvs. med ca tio procent. Vidare har dels markpriserna stigit 
ganska kraftigt, dels har förändringar i expropiations lagen i praktiken inneburit en ytterligare sänkning av värdet 
på anslagen med ca 20 procent. Detta innebär att budgeten för inköp av mark till reservat räcker till 50 procent 
mindre än vad den gjorde vid mandatperiodens början 2006.

Det är alltså uppenbart att allianspartierna även räknar in helt andra pengar (kristdemokraterna dessutom 
mycket andra pengar) när man talar om begreppen naturvård och biologisk mångfald. De intervjuer vi inom 
SOF gjort med företrädare för länsstyrelser och naturvårdsverk, dvs. de personer som jobbar med att avsätta nya 
skyddade områden, ger ett entydigt resultat: Klimatet för naturvård har blivit mycket tuffare under den senaste 
mandatperioden.

Samtidigt är det naturligtvis mycket bra att alliansregeringen beslutat överföra 100 000 hektar produktiv 
skogsmark från Sveaskog till staten för att använda som utbytesmark vid reservatsbildning, något som faktiskt 
naturvårdsrörelsen krävt länge. Vi har dock ännu inte sett mycket till konkreta resultat av detta beslut. Dessutom 
handlar det till över vägande delen om skogsmark i norra Sverige. Vi kan knappast räkna med särskilt stora följder 
av beslutet när det gäller södra Sverige (där behoven också är stora). 

Försöken (enligt finsk modell) med en ny typ av naturvårdsavtal där markägarna får större in flytande, har inte 
heller lett till några väsentliga resultat. Centerpartiet skriver att det är viktigt att ta till vara de många människor-
nas lokala engagemang. Det är utmärkt, och det fungerar bra i många fall. Men det finns också många exempel 
på motsatsen. Följer man debatterna om naturvård på centerns återkommande stämmor, får man lätt intrycket 
att den genomsnittlige centerpartisten sätter likhetstecken mellan brukande och naturvård. Visst har vi ofta tidi-
gare generationers brukande att tacka för t.ex. hagmarker, men på senare decennier har brukande (i alla fall i den 
intensiva form som normalt skogsbruk eller jordbruk är) inneburit mycket tuffa tider för växt- och djurliv.

Sammantaget måste sägas att naturvården har försvagats kraftigt under alliansregeringens tid.



Sammanfattning

Vi har i denna enkät valt ett ganska snävt spektrum av frågor som rör naturvård och fågelskydd. Vi skulle natur-
ligtvis kunna bredda enkäten väsentligt, t.ex. genom att även ta med frågor som rör energiproduktion, malm-
letning, transporter och annat som har direkt påverkan på naturen. Det skulle dock föra för långt. Samtidigt tror 
vi att dessa frågor ger en representativ bild av de olika partiernas naturvårdspolitik.

Det skall också konstateras att, förutsatt att man värderar naturvårdsfrågorna högt i sitt partipolitiska val, innebär 
den cementerade blockpolitiken att man har ändan bak hur man än vänder sig: 

Inom alliansen finns folkpartiet som ett klart lysande föredöme med en bra naturvårdspolitik. Väljer man att 
lägga sin röst på folkpartiet, måste man ta med i beräkningen att det är alliansens politik som kommer att styra. 
Under den gångna mandatperioden har folkpartiets inflytande när det gäller natur- och miljöfrågor varit synner-
ligen blygsamt (i stället har centern fått styra naturvården nästan helt efter eget program). Dessutom kan både 
krist demokraterna och moderaterna ses som direkta motståndare till folkpartiet i några viktiga naturvårdsfrågor.

På motsvarande sätt finns inom den rödgröna oppositionen två partier med bra naturvårdspolitik, miljöpartiet 
och vänsterpartiet, medan socialdemokraterna i flera frågor intar en betydligt sämre hållning. Väljer man att 
lägga sin röst på miljöpartiet eller vänsterpartiet, måste man räkna med attsocialdemokraterna är betydligt större 
än dessa båda tillsammans och att (s) därigenom väger tyngre. 

En röst på bra naturvård riskerar således att väga lätt vilket block man än väljer.

Mera information:

Anders Wirdheim, informationschef inom SOF: 035-374 53 alt. 070-513 75 76


