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Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.
I det remitterade dokumentet föreslår Naturvårdsverkets jakttider inom
ramen för sin översyn av desamma. Syftet med översynen är att
säkerställa en adaptiv viltförvaltning.
Kommerskollegium ser positivt på att det anges att målbilden för
jakttiderna har varit bland annat att säkerställa att de uppfyller nationell
lag, relevanta direktiv på området samt internationella överenskommelser
som Sverige förbundit sig att följa. I målbilden ingår även att jakttiderna
ska ligga i linje med Strategi för svensk viltförvaltning vilken anger att
brukande av vilt inte ska begränsas utan främjas samt att allt brukande
ska ske enligt de bestämmelser och internationella åtaganden som finns.
Kollegiet anser inte att de föreslagna jakttiderna i sig utgör någon
begränsning av den fria rörligheten, som i detta sammanhang främst
skulle handla om en eventuell påverkan på tjänster relaterade till jakten.
De förefaller heller inte vara diskriminerande mot jägare från andra
medlemsstater. Transparens är viktig och kollegiet ser därför särskilt
positivt på att Naturvårdsverket förespråkar nationella bestämmelser före
regionala eftersom de senare är besvärligare att kommunicera vilket
skulle kunna drabba utländska jägare negativt i förhållande till svenska.
En harmonisering av jakttider över hela eller delar av landet ger vidare en
förutsebarhet som reducerar risken för att utländska jägare hamnar i ett
sämre läge än svenska. Kollegiet vill slutligen understryka vikten av att
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de föreslagna jakttiderna inte sätts ur spel på ett sätt som äventyrar den
fria rörligheten, exempelvis genom lokala föreskrifter som skapar
utrymme för diskriminerande undantag.
I övrigt har kollegiet inga synpunkter på det remitterade förslaget.
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