ÖPPET BREV TILL ESKIL ERLANDSSON, REGERINGEN

Det är mycket tyst om att du planerar att installera en ny myndighet i Sverige, en
”Jaktmyndighet”! Då kanske vi skall installera myndigheter för andra hobbyutövare också
såsom Ridmyndighet, Golfmyndighet, Fotbollsmyndighet med flera.
Vi befarar att din intension är att det ska ske före höstens val och att det ska bli ditt sista s.k.
”stordåd” för att blidka jägarna som potentiella (c)-väljare. Vi ser ditt agerande med förvåning
och bestörtning och undrar hur det kan vara möjligt att en (c) minister med så lågt väljarstöd
bakom sig, under 4 %, ta sig friheten att försämra så mycket för de vilda djuren och deras hem
naturen.
En jaktmyndighet kommer inte att minska på förödelsen och dödandet i naturen, du gör alltså
detta för att locka väljare och ge dig själv egenpositionering i jaktsamhället, vilken då även
sträcker sig utomlands, eftersom du välkomnar 30 000 utländska jägare/år för att nöjesskjuta
svenska folkets vilda djur. Vi har idag en jaktsäsong som varar från 1 juli - 30 juni.
Forskare konstaterar att de vilda djuren är mycket stressade, jakt förekommer t o m under
parningstid – inte en lugn stund finns i våra skogar. Alla vet, förhoppningsvis även du, att hela
världen står inför stora utmaningar som klimatförändringar och pågående utarmning av
biologisk mångfald – då vill du göra hela den svenska naturen till ett ”kom och skjut tivoli”.
Det går inte en dag utan debatten om jämställdhet – att den feministiska sidans uppfattning
kring liv också skall råda – ändå håller du benhårt fast vid 1800 / 1900-tals patriarkala
strukturer – vad anser din partiledare om det?
Vi undrar också, vad har du gjort för att få bort den omfattande illegala jakten på
varg/rovdjur? Jo, du ger två ideella jägarföreningar tillsammans ca 60 miljoner för att bl.a.
stoppa den illegala jakten - det har inte lyckats eftersom de vägrar! Däremot används
pengarna till att öka jägarkårens medlemsantal – man söker nya medlemmar bland ungdomar,
kvinnor, och utlandsfödda svenskar. Vilka andra naturorganisationer får dessa summor för att
öka sitt medlemsantal? INGA! Vi uppmanar dig att lägga de 60 miljonerna på effektiva
poliser/tjänstemän som lagför de jägare som begår grova jaktbrott. Många jägare känner till
vilka brottslingarna är.
Ditt/regeringens värsta brott är att ni inte har införlivat EU´s Art- och habitatdirektiv som den
lagen är skriven, ni har tagit lösryckta stycken/ord och placerat dem på så sätt att de får annan
innebörd, det är förvanskning av fakta. På grund av detta centerpartistiska förfarande har EUkommissionen ett pågående ärende mot Sverige – du har ställt Sverige i skamvrån genom
brott mot gemensamma europeiska överenskommelser och lagar.

Vi har läst betänkandet Viltmyndigheten – Jakt och viltförvaltning i en ny tid SOU2013:71
och även remissvaren och vi finner att 85 % av dessa är emot förslaget om ny myndighet.
Vi kräver nu att du lägger ner planerna på en jaktmyndighet och istället förbereder ett ärende
för att Sverige på ett aktivt sätt arbetar med att införliva ”Rewilding Europe” även i Sverige –
ett klart vinnande koncept, för alla!
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