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Framtidens viltförvaltning 
 
Den 15 december var det releaseparty för boken ”Vilt, människa, samhälle” på KSLA. 
Det är den första läroboken i Sverige som ger en helhetsbild av viltförvaltningen 
historia, biologi och lagstiftning. Boken tar upp såväl naturvetenskapliga som 
samhällsvetenskapliga aspekter.  
 
I samband med boksläppet hölls ett seminarium med titeln: ”Framtidens viltförvaltning”.  
 
Roger Bergström, Skogforsk, inledde med en historisk exposé: 500 år på 15 minuter, som 
han kallade det.  
 

• På 1500-talet har vi en stor export av pälsverk från Sverige. Gustav Vasa ser till att allt 
mer av exporten styrs från Stockholm. Han inför också skinnskatter. Djurgårdar och 
jaktparker börjar byggas.  

 
• På 1600-talet förlorar allmogen allt mer av sin jakt samtidigt som adelns intressen 

gynnas. Vi börjar se en ny yrkeskår: jagtbetjäning. Staten inrättar en Jägeristat, en 
föregångare till Skogsstyrelsen och Domänverket.  

 
• På 1700-talet får allmogen rätt att bära bössa. Kött från vilt blir en handelsvara in till 

de växande städerna. Jakttrycket ökar och viltet går tillbaka. 1789 ger Gustav III 
jakten tillbaka till allmogen.  

 
• 1800-talet är förfallets tid. De stora drevjakterna på rovdjur ger allt mindre resultat. 

Jägarna börjar organisera sig. Jaktvården tar form  
 

• 1900-talet är återhämtningens tid. Viltvård, djur- och naturskydd kommer starkt. Vissa 
arter fridlyses. 

 
Kjell Danell, SLU, berättade om viltförvaltningen utveckling. Länge var målet att utrota 
rovdjur. Metoderna var många, som varggårdar, vargskall, skottpengar, förgiftat kött. (s.k. 
luder), jakt vid lyor, saxar – ja, periodvis var det till och med löneavdrag för de tjänstemän vid 
jägeristaten som inte lämnade in ett visst antal rovdjur.  
 
Under 1800-talet gled viltförvaltningen alltmer över till att värna det nyttiga viltet. Vi fick 
jakttider och antalet totaltfredade arter ökade.  
 
Under min tid har vi sett en tydlig decentralisering av jaktfrågorna, sade Ulf Weinberg, f.d. 
jaktansvarig på Naturvårdsverket. Alltmer makt har gått från centrala myndigheter till 
viltvårdsområden och i dag viltvårdsdelegationer.  
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Vi fick också ett ökat djurskyddstänkande. Jakt med sax förbjöds, vi fick förbud mot jakt 
under djurens reproduktionstid och förbud mot jakt med skarpspringande hundar efter 
klövvilt.  
 
Negativa jakttider infördes, det vill säga alla arter som inte har en angiven jakttid är fridlysta.  
 
Och säkerhetstänkandet i jakten ökade också – vi fick förbud mot laddade vapen i bil, krav på 
röd klädsel och ökade krav på jaktledaren.  
 
Forskningen har gett oss nya verktyg, framförallt för inventering av vilt.  
 
Lars Carlsson Högskolan Kristianstad, berättade om trender i förvaltning av gemensamma 
resurser. Vi har gått från art- till ekosystemtänkande, sade han. Vi har också gått från 
centralstyrning och hierarkier till nätverk. Och vi ser en trend från piska till morot: med 
utbildning och propaganda ska medborgarna fås att fatta rätt beslut. Han berättade också om 
den adaptiva snurran som i dag blivit ett ledord i förvaltning av gemensamma resurser, t.ex. 
jaktbart vilt:  

1. Sätt upp mål. 
2. Gör något. 
3. Mät vad som händer i systemet. 
4. Utvärdera åtgärden. 
5. Sätt nytt mål. 

 
Gabriel Michanek, jurist vid Uppsala universitet såg två utvecklingstrender för 
jaktlagstiftningen i dag:  
 

1. EU får ökat inflytande. EU har satt upp ett mål att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald till 2020. De verktyg man arbetar med är Fågeldirektivet  tillsammans med 
Art- och habitatdirektivet – de är ryggraden i EUs arbete med biologisk mångfald. 
EUs kontroll av efterlevnaden kommer att öka, spådde han.  

 
2. Den andra trenden är att adaptiv ekosystemförvaltning nu utvecklas inom miljörätten. 

Hierarkiskt plansystem ger ramar för regional planering. Naturvården kommer med i 
planeringen 

 
Viltförvaltning är inte någon exakt vetenskap, sade Per Lundberg vid Lunds Universitet. Det 
är ett förhandlingssystem mellan olika intressen. Ser man det på det viset, väcks ett antal 
frågor: Vem bestämmer målet? Hur mäter vi våra åtgärder? Hur utvärderar vi?  
 
Vetenskap i sig kan inte ge målet underströk han – men den som är satt att förvalta älg eller 
rovdjur måste kunna räkna och begripa statistik, för vetenskap är ett av flera verktyg som man 
måste behärska.  
 
Jag ser en tydlig trend mot ökat regionalt ansvar, och där är de nya Viltförvaltnings-
delegationerna viktiga, sade Susanna Löfgren, Naturvårdsverket. Vår uppgift är att stödja 
den regionala förvaltningen med utbildning och att se till att vi får en likartad hantering av 
viltförvaltningen i hela landet.  
 
Hon kom också in på vargfrågan: Riksdagen har bestämt att vi ska ha 20 föryngringar med 
varg och max 210 individer. 
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Hon avslutade med en framtidsprognos: om tio år har vi 
• gynnsam bevarandestatus för alla arter; 
• respekt och förståelse mellan olika grupper i samhället; 
• en gemensam kunskapsbas; 
• ett hållbart brukande av naturen; 
• fler människor som är ute och upplever djur och natur.  

 
Seminariet avslutades med tre framtidsspaningar, en för vardera  för klövvilt, rovdjur och 
småvilt.  
 
Vildsvins- och kronhjortspopulationerna är på gång uppåt, inledde Göran Ericsson, SLU. 
Rovvilt har länge stått still – men börjar nu också att öka.  
 
Mufflon kan vara på väg – den finns i hägn i Sverige men också i frilevande grupper. 
”Nyttiga, fina och snygga arter åker gärna bil”, sade han med ett tvetydigt leende.  
 
Kanske får vi också in vitsvanshjort från Finland – ett djur lär redan vara skjutet i Sverige. 
Det är ett hjortdjur som i Amerika klarar allt från Mexikos öknar till arktiska Kanada.  
 
Rådjur kan expandera norrut om vi får ett varmare klimat – de reagerar snabbt på bra 
betingelser.  
 
Sverige är enda landet i världen som har årliga heltäckande inventeringar av stora rovdjur, 
sade Henrik Andrén, SLU. Det måste vi fortsätta med om vi ska kunna få en bra förvaltning 
av de stora rovdjuren.  
 
Ett problem är att förvaltning kräver prognoser, fortsatte han. Och det här blir ett 
kommunikationsproblem mellan forskare och de som är satta att förvalta vilt. För det är alltid 
en stor osäkerhet i alla prognoser. Hur kommunicerar man osäkerhet på ett trovärdigt sätt?  
 
Det finns fler fågeljägare än svenskar i EU, sade Johan Elmberg vid Högskolan Kristianstad. 
Jägarna är starka i EU och det kommer att påverka jakten och jägarkåren även i Sverige.  
 
Han pekade också på några andra strömningar:  
• Kanske får vi mer farmat vilt? 
• Kanske försvinner dykänder, sädgås, måsfåglar och kråkfåglar ur jakttabellerna?  
• Kanske får vi i stället jakt på sångsvan?  
• Kanske får vi jakt på bisam och mårdhund?  
 
Andra trender är att harstammen minskar, likaså fälthönsen, medan skogshönsen klarar sig bra 
nu.  
 
Hans avslutande ”spaning” var att de viktigaste arterna kommer att ha fortsatt goda stammar 
om 10 år. 
 
Och sedan, efter seminariet, avtäcktes bokbordet med den nya boken. 
 

Carl Henrik Palmér 
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