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Remiss: Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 
 

Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029  

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av 

vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och 

skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. I akademiens uppdrag ingår att avge 

yttranden beträffande utredningsförslag.  

 

Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029 har remitterats av 

Naturvårdsverket. KSLA har följande synpunkter på remissversionen.   
 

Sammanfattning 

KSLA instämmer i vikten av att skapa en långsiktig strategi som kan ligga till 

grund för mål, prioriteringar och samverkan mellan berörda aktörer. KSLA kan i 

stort ställa sig bakom strategins utgångspunkter. Det är emellertid av vikt, precis 

som framgår av strategin att visionen tar sin utgångspunkt i ett 

ekosystemperspektiv. I den nuvarande skrivningen är det emellertid lätt att få 

uppfattningen att det enbart är viltförvaltningen som utgår från ekosystemansatsen 

(s.4), och att de som förvaltar eller brukar ekosystemen är separerade från själva 

ekosystemet. Det är en olycklig separering av natur och kultur som inte rimmar 

med ett helhetsperspektiv och bör om möjligt justeras.  

 

Vad gäller visionen för svensk viltförvaltning framhålls att viltförvaltningen ska 

vara i balans för att alla ska uppleva viltets värden. Det är förvisso en lovvärd 

hållning, men alltför statisk, givet utgångspunkten i ekosystemansatsen och att 

samhällets målsättningar kan förändras över tid. KSLA förordar snarare att 

viltförvaltningen ska vara adaptiv för att på så sätt kunna anpassas till 

förändringar och bättre ta hänsyn till viltets positiva och negativa aspekter.  

 

Ett avsnitt i strategin hanterar så kallade ”vägval”. KSLA anser att det är ett 

olyckligt ordval. Få av punkterna redovisar något vägval, KSLA förordar att 

punkterna kallas inriktningsmål såsom de anges under Strategins uppbyggnad och 

Fokusområden (s.3 och 13). 

 

KSLA anser att flertalet av de vägval som listats är vällovliga och kan bidra till att 

uppfylla strategin, men har synpunkter på de vägval som listas nedan. 
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Vägval 

Vägval 1: KSLA instämmer i att en hållbar viltförvaltning innebär ständiga 

avvägningar mellan olika behov och intressen. I likhet med den övergripande visionen 

anser KSLA att det är olyckligt att använda balansbegreppet eftersom det innebär 

strävan efter ett statiskt tillstånd som inte rimmar särskilt väl med 

ekosystemperspektivets behov av ständig anpassning/adaptivitet. 

 

Vägval 4: KSLA instämmer i vikten av att fatta beslut på rätt nivå. Här är det 

emellertid av vikt att matcha beslutsstruktur med den art som ska förvaltas för att på 

så sätt kunna ta utgångspunkt i ekosystemperspektivet.  

 

Vägval 6: Är inte detta en del av utgångspunkterna? KSLA föreslår att detta 

inriktningsmål stryks. 

 

Vägval 11: Den här punkten är väldigt operativ och inte särskilt strategisk. KSLA 

föreslår att den stryks eller omformuleras för att möta framtidens utmaningar som 

sannolikt innebär att man aktivt behöver rekrytera fler jägare om målen i strategin ska 

uppnås. 

 

Vägval 14: Byt ut ordet stam mot population. 

 

Vägval 16: Även denna punkt är operativt formulerad. Här är det av vikt att byta ut 

ordet skador mot begreppet påverkan. Det handlar inte enbart om skador utan snarare 

om en mer allmän påverkan på olika näringar. Punkten är också alltför vag när det 

gäller toleransnivåer. Beslut som riksdagen har fattat vad gäller toleransnivåer ska 

skyndsamt implementeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

Vägval 17: Under denna punkt saknas behovet av utvecklade foderskattningar och 

foderskapande åtgärder i landskapet för att kunna ge vägledning vid 

flerartsförvaltning. 

 

Vägval 18: Vägval 16 och 18 kan med fördel slås samman till en punkt. 

 

Vägval 19: Mening 3 är svår att förstå. KSLA föreslår att den stryks eftersom den 

delvis motsäger de två första meningarna.   

 

Fokusområden 

KSLA föreslår att mening 3 stryks. Det viktiga budskapet är sista meningen i samma 

stycke. 

 

Strategiska arbetssätt 

Stycket om Helhetssyn är snarare en utgångspunkt än ett arbetssätt och kan flyttas 

fram till Utgångspunkter. 

 

Vem gör vad? Mer information än ett strategiskt arbetssätt. Snarare en faktaruta. 
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