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Inledning 

Svenska Fåravelsförbundet är en medlemsorganisation med strax över 2 
500 medlemmar, där problematiken med rovdjur och annat vilt har hög 
prioritet. Detta då näringen baseras på djurhållning med omfattande betes- 
och foderproduktion.  Fårnäringen är den hårdast drabbade inom den 
svenska lantbruksnäringen, då 95 % av skadorna årligen drabbar fårnäring-
en. Att jakt- och viltförvaltningen fungerar på ett tillfredsställande sätt är 
därför av yttersta vikt för att svensk fårnäring ska ha möjlighet att fortsätta 
existera. Svenska Fåravelsförbundet har i detta yttrande valt att lämna syn-
punkter på delar av delbetänkandet, och ställer oss i övrigt bakom LRFs ytt-
rande. 

Synpunkter 

Svenska Fåravelsförbundet instämmer med utredaren i att myndighetsan-
svaret på jakt- och viltförvaltningsområdet behöver såväl en nystart, som en 
kraftsamling och en anpassning till dagens förändrade situation. 

Svenska Fåravelsförbundet bejakar inte det huvudförslag som anges i ut-
redningen – att bilda en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning.  Svenska 
Fåravelsförbundet ser stora risker med att denna process är alltför tidskrä-
vande. Detta kan innebära att frågor som redan i dagsläget inte löses inom 
rimlig tid, under en tid framöver ska försenas ytterligare på grund av inkör-
ningsproblem med en ny myndighet. Vi ser också problem med en uppdelad 
myndighet, vi anser inte att detta ger goda förutsättningar för tydliga signa-
ler och strukturerat arbetssätt vilket är särskilt viktigt mot bakgrund av de 
frågor som denna myndighet ska hantera. 

Vad gäller förslaget med att flytta frågorna till Skogsstyrelsen instämmer vi i 
LRFs yttrande. Tidsaspekten för hur snabbt arbetet kan flyttas över och 
komma igång, är viktig då det inom jakt- och viltförvaltningen ofta inbegri-
per frågeställningar som måste hanteras löpande och snabbt. En annan fak-
tor som påverkar vår inställning till att flytta ansvaret till Skogsstyrelsen, är 
personalrekryteringsfrågan. Det blir då större utrymme att rekrytera perso-
nal hemmahörande på landsbygden vilket vi anser är en situation som är 
positiv.  
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Huruvida myndigheten är stor eller liten tror vi är av mindre betydelse, så 
länge jakt- och viltfrågorna får den fokus som behövs för att en tydlig, förut-
sägbar och rimlig situation ska kunna skapas för oss som bor och driver fö-
retag på landsbygden. Det behövs ett konkret och tydligt uttalat målmed-
vetet uppdrag för myndigheten i fråga. Förvaltningsfrågan är avgörande och 
det är av yttersta vikt att frågorna hanteras med balans – balans måste fin-
nas mellan viltstammar och mellan miljö- och produktionsintressen samt 
mellan bevarande och förvaltning. 

Det för fårnäringen mest oroande förslaget i utredningen, är där Viltskade-
center (VSC) föreslås bli en del av den nya myndigheten. VSCs arbete är till 
stor hjälp i den situation fårnäringen befinner sig och näringen och hyser 
stor respekt för de insatser som görs. VSCs ställning idag bygger på ett se-
dan många år upparbetat förtroende, vilket skulle förändras i en situation 
där VSC istället utgör del av en myndighet. Det är avgörande för fårnäringen 
att vi kan behålla den kompetens och de resurser som VSC idag utgör, och 
dessa måste fortsätta separat från myndighetsarbete då en koppling både 
riskerar att undergräva förtroendet samt innebära förlorad kompetens från 
dagens verksamhet då resurser flyttas över till myndigheten. VSC verkar 
idag i en väl fungerande rådgivande roll till såväl näring som länsstyrelser i 
olika jakt- och viltförvaltningsfrågor, denna roll har vi svårt att se kommer 
att fungera om VSC blir myndighet. 

Vi instämmer med utredaren om att ett nationellt jakt- och viltförvaltnings-
råd bör inrättas, och detta bör ske oavsett vilket beslut som tas gällande 
framtida myndighetsansvar. Vi anser att fårnäringen ska vara representerad 
i ett sådant råd.  
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