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Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets förskrifter om ämnesplan för ämnet
skog, mark och vatten samt kurser för Naturbruksprogrammet (Dnr 2016:268)
Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Skidskytteförbundet
(”förbunden”) får härmed avge följande remissvar.
Svenska Jägareförbundet är landets största intresseorganisation för jakt och viltvård och har
ca 155 000 medlemmar utav landets ca 300 000 jägare. Svenska Jägareförbundet
organiserar olika eftergymnasiala utbildningar i jakt och viltvård, i vissa fall i samarbete med
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Sökande till utbildningarna är ofta elever som genomgått
utbildning på naturbruksgymnasierna i jakt och viltvård. I genomsnitt utbildas ca 50 elever
årligen inom utbildningarna.
Svenska Skyttesportförbundet är landets största skytteorganisation med ca 92 000
medlemmar i 1 100 föreningar. Svenska Skyttesportförbundet är anslutet till
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. Svenska Skyttesportförbundet svarar
för idrottsgymnasium med skytteinriktning, ett Riksidrottsgymnasium (RIG) och två Nationellt
godkända idrottsutbildningar (NIU), i enlighet med kraven i 5 kap. gymnasieförordningen
(2010:2039). Verksamheten har sammanlagt 45 elever som i ämnet specialidrott läser upp
till 700 poäng. Förbundets utbildningsplatser finns idag inom gevär och pistolskytte.
Svenska Skidskytteförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) och
har det ideella uppdraget att verka för och utveckla skidskyttesporten. Svenska
Skidskytteförbundet är även anslutet till internationella skidskytteförbundet, (IBU). Skidskytte
är en olympisk vintersport som kombinerar fristilslängdskidåkning och finkalibrigt skytte (.22
LR) eller luftgevär. Svenska Skidskytteförbundet har 69 anslutna skidskytteföreningar, två

stycken Riksidrottsgymnasium (RIG), sex stycken Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt ett
Skidskytteuniversitet.
Svenska Skidskytteförbundets och Skyttesportförbundets ändamål är att bredda och
popularisera respektive idrotter, samt att skapa förutsättningar för eliten att nå internationell
toppklass. En del i detta är att kombinera elitidrott med utbildning. Elitidrott och utbildning
handlar om rätten att bedriva en seriös elitidrottssatsning med lika seriösa gymnasie- eller
postgymnasiala studier. Konceptet handlar om att bygga en blågul väg från förening och
idrottsklass till världsklass. Kombinationen elitidrott och utbildning är ett viktigt fundament i
den svenska idrottsmodellen. Träningsupplägget på våra olika gymnasier bygger på
gemensamma träningspass antingen på ortens anläggning eller vid annan anläggning i
samband med träningsläger. Tillgången till personliga vapen är en förutsättning för att
kunna bedriva en seriös elitidrottssatsning.


Förbunden anser att nuvarande utbildningar i jakt och även sportskytte/skidskytte
ska fortsätta i oförändrad form.



Förbunden ifrågasätter den korta remisstiden och det begränsade urvalet av
remissinstanser.



Rent principiellt anser förbunden att ska regler som de föreslagna eller annat införas
kan detta inte göras med kort varsel. Eleverna som redan sökt till utbildningar luras
då att börja på en utbildning som inte alls motsvarar den de ansökt till.

Vapen i gymnasieskolan m.m.
I konsekvensutredningen avseende rubricerade föreskrifter anges att samtliga moment som
har med jakt att göra ska utgå. Skälet uppges vara ”…eftersom den allmänna

samhällsutveckligen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och
vapenhantering…”.
Någon sådan samhällsutveckling föreligger inte och påståendet är direkt felaktigt. I Sverige
är det Riksdagen och Regeringen som råder över Vapenlagen och Vapenförordningen. Det
föreligger ingen utredning med uppdrag att begränsa användningen av vapen i skolornas
utbildningsverksamhet. Det finns ingen undersökning som visar att de elever som brukar
vapen i sin undervisning skulle ha missbrukat dem. Enligt förbundens uppfattning fungerar
den gymnasiala jakt- och skytteutbildningen utmärkt och eleverna lär sig tidigt att ta ansvar
och mogna som person.
Tvärtom arbetar Regeringen enligt ett tillkännagivande från Riksdagen på att motverka ett
förslag från EU-kommissionen att förhindra personer under 18 år att inneha vapen. Det
uttryckliga motivet från Svensk sida är att fortsatt göra det möjligt att bedriva gymnasial
utbildning som involverar användningen av vapen. Enligt vår uppfattning går således
Skolverkets förslag i direkt strid med Riksdagens och regeringens uppfattning. Förbunden är

därför av den bestämda uppfattningen att förslaget ska dras tillbaka och nuvarande
utbildningar i jakt alltjämt ska fortsätta i oförändrad form.
I konsekvensutredningen anges vidare att de som berörs av förändringarna är bl.a. framtida
arbetsgivare och intresseorganisationer. Det hade således varit lämpligt att inkludera fler
intressenter såsom förbunden på sändlistan för remissen. Även andra såsom representanter
för potentiella arbetsgivare, samt ansvariga myndigheter såsom Naturvårdsverket, borde
dessutom ha tillfrågats.
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