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Remiss angående delbetänkande från Jaktlagsutredningen Viltmyndigheten 
– jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71) 
 

Jägareförbundet Dalarna har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 

internremiss angående delbetänkande från Jaktlagsutredningen. 

 

Ärendets beredning i Dalarna 

Jägareförbundet Dalarna har utarbetat ett förslag till yttrande. Detta förslag har 

remitterats till länets jaktvårdskretsar. Synpunkter har inkommit från XX av länets 

jaktvårdskretsar. Utifrån inkomna svar lämnar Jägareförbundet Dalarna nedanstående 

synpunkter på rubricerade remiss. 

 

Inledning 

Den svenska så kallade allmogejakten har en lång historia. Från det att jakten var en i 

det närmaste avgörande faktor för överlevnad fram till idag vara en verksamhet där alla 

samhälls- och yrkesgrupper möts tillsammans i jaktutövningen. Denna svenska jakt- 

och kulturtradition är mycket viktig att ha i åtanke då myndighetsansvaret avseende 

jakt- och viltförvaltning skall beslutas. Denna centrala princip behöver dock inte stå i 

motsats till att jaktutövningen utvecklas ytterligare som en betydelsefull 

landsbygdsnäring. Jakten har också stor positiv effekt på andra omkringliggande 

näringar såsom exempelvis handel och boende. 

Som mycket riktigt påtalas med eftertryck i utredningen är att den svenska jakt- och 

viltförvaltningen nu måste gå från bevarande till förvaltande. De allra flesta viltarter har 

haft en gynnsam utveckling i form av allt större stammar. Detta ger goda 

förutsättningar för jakt men skapar också problem av olika slag. Den stora ökningen av 

de stora rovdjurens numerär skapar i delar av landet oacceptabla problem då jakt i det 

fallet inte får bedrivas i den omfattning som är önskvärd. 

 

Nystart för svensk jakt- och viltförvaltning 

Jägareförbundet Dalarna är positiv till en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning – 

Viltmyndigheten. Den allt överskuggande orsaken är Naturvårdsverkets bristande 

förmåga att se förvaltande utan istället fortsätter med bevarandeperspektivet. Det 



 

 

fanns en tid då flera viltarter krävde ett bevarandeperspektiv och i den ansatsen har 

Naturvårdsverket varit framgångsrikt. 

Även om Naturvårdsverket ges nya riktlinjer etcetera är det Jägareförbundet Dalarnas 

uppfattning att nödvändig förändring kommer bli svår att genomföra. Vidare finns risk 

att den förtroendeklyfta som idag finns för Naturvårdsverket kommer att kvarstå. 

Den nya Viltmyndigheten måste självklart ha en bra naturvetenskaplig kompetens men 

minst lika viktigt är kompetens från andra vetenskapliga discipliner. 

Utredningens förlag om att den nya myndigheten också skall ha ett gynnandeuppdrag 

är enligt Jägareförbundet Dalarnas uppfattning positivt. Naturligtvis måste 

viltstammarnas storlek balanseras mot andra näringar och intressen men viltet som en 

ekosystemtjänst får inte förringas. Det är då inte bara i form av klimatsmart livsmedel 

utan också det kanske lite mera svårdefinierbara rekreationsvärdet som måste 

värdesättas. 

 

Finansiering 

Jägareförbundet anser inte att myndigheten skall delfinansieras via viltvårdsfonden. 

Jakt- och viltförvaltning är inte bara en angelägenhet för de (jägarna) som bidrar till 

viltvårdsfondens uppbyggnad. Viltförvaltning är ett samhällsintresse och den 

myndighet som hanterar vilt- och viltförvaltning skall uteslutande finansieras via 

allmänna skattemedel. Viss överföring via Naturvårdsverkets- och Viltskadecenters 

resurser enligt utredningens förslag är riktigt men de ytterligare medel som behövs 

skall inte tas från viltvårdsfonden. 

Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag skall inte dräneras utan istället bör 

förbundets allmänna uppdrag preciseras så att det harmoniserar med viltmyndighetens 

uppgifter. Stora samhälleliga vinster kan erhållas genom det ideella engagemang som 

finns bland Svenska Jägareförbundets medlemmar och förtroendevalda på lokal- och 

regional nivå avseende praktisk förvaltning, utbildning och information. 

 

Lokalisering 

Jägareförbundet Dalarna anser att en utlokalisering från Stockholm är att föredra. 

Fördelen med en utlokalisering är förstås mest av känslomässig karaktär men skall inte 

förringas. Däremot anser Jägareförbundet Dalarna inte att denna, förhållandevis, 

personalmässigt lilla myndighet skall splittras upp på tre verksamhetsorter. Även om 

jakt- och viltförvaltningsförhållandena varierar i landet måste detta kunna hanteras från 

en och samma ort. Vad avser val av placering i landet är Jägareförbundet Dalarna inte 

övertygad om att Östersund är den mest lämpliga orten. Utredarens argument om 

jakten stora betydelse i norra Sverige kan lika väl gälla för landets sydligare delar. 

 

Skogsstyrelsen 

Jägareförbundet Dalarna anser inte att Skogsstyrelsen är lämpad att hantera jakt- och 

viltförvaltningsfrågor. Jägareförbundet Dalarnas ställningstagande grundar sig främst 

på att Skogsstyrelsen skulle ha svårt att hantera jakt- och viltförvaltningens 

gynnandeperspektiv. Det handlar i hög grad om klövviltet och dess påverkan på den 



 

 

växande skogen. Här finns risken, enligt Jägareförbundet Dalarna, att de rena 

skogsproduktionsfrågorna ges oproportionell stor betydelse. Jakt- och viltförvaltning 

sker också i stor grad på annan mark än skogsmark vilket också är ett område som 

traditionellt ligger långt från Skogsstyrelsens kompetensområde. 

 

Nationellt jakt- och viltförvaltningsråd 

Jägareförbundet Dalarna är positiv till inrättandet av ett nationellt jakt- och 

viltförvaltningsråd. Däremot anser länsförbundet att det skall inrättas ett råd i landet 

oavsett om den nya myndigheten lokaliseras på en eller flera orter. 

 

 

Jägareförbundet Dalarna 

 


