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Remissyttrande angående rovdjursangrepps påverkan på landsbygdsföretagens
ekonomi

Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har tagit del av remissen och har följande
synpunkter att framföra.
Förbundet stödjer LRFs remissyttrande men vill även särskilt framhålla följande.
Förbundet är positivt till att frågan om hur de stora rovdjuren påverkar landsbygdsföretagens ekonomi utreds. Förbundet konstaterar dock att utredarna precis som Förbundet
anser att en djupare analys av själva rovdjursförekomsten och dess påverkan på både
“fritidsjakten” och den kommersiella jaktverksamheten behövs. Utredningens fokus på
enbart rovdjursangrepp är alltså för snävt.
Undersökningen har till stora delar missat det värde som viltet som ekonomisk resurs
representerar. Naturvårdsverket har i projektet ”Skogens guld” som mål att fastställa viltets
sammanlagda värde. Siffrorna från detta projekt bör inkluderas i bedömningen av hur stora
rovdjur påverkar viltförvaltningen ekonomiskt.
Undersökningen gör även ett systemfel i sitt fokus på större gårdar som erbjuder
jaktarrangemang. En stor del av dessa befinner sig i områden utan förekomst av stora
rovdjur. Med en minskad vilttillgång blir det naturligt att jaktturism styrs mot egendomar
utan förekomst av stora rovdjur och därmed med större vilttillgång.
Undersökningens tendentiösa påstående att djurhållning ökar i vargrevir tack vare ersättning
och bidrag bygger på ett cyniskt och okunnigt resonemang. Även om full ersättning för
värdet av rovdjursdödade djur lämnas, så lämnas långt från full ersättning för alla de
indirekta kostnader som rovdjursförekomst och rovdjursangrepp medför, exempelvis
eftersök och avlivning av skadade djur, veterinär- och destruktionskostnader samt extra
tillsyn, flytt av djur osv.
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Förbundet konstaterar avslutningsvis att det inte inbjudits att medverka i arbetet med
uppdraget och detsamma gäller det flesta andra markägarorganisationerna. En nära dialog
och samverkan med markägare är en förutsättning för en fungerande rovdjursförvaltning.
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