Sidan 1 av 2

Skogsstyrelsen
registrator@skogsstyrelsen.se
Ert diarienummer 2017/1147

Remissvar Skogsstyrelsens reviderade viltpolicy, diarienummer 2017/1147
Sveriges Jordägareförbund har inbjudits att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens reviderade
viltpolicy.
Sveriges Jordägareförbund (härefter SJF) representerar 500 av de största privata
jordegendomarna i Sverige. Förbundets medlemmar skapar nytta för människor och miljö
genom ett långsiktigt förvaltande av förnyelsebara naturresurser. Vi står för ett
helhetsperspektiv på modernt landsbygdsföretagande eftersom våra medlemmar ofta
bedriver lant-, skogs- och vattenbruk i större skala på samma fastighet. Genom stärkt
landsbygdsföretagande och äganderätt vill vi utveckla näringslivet på den svenska
landsbygden. Jakt och viltförvaltning ingår som en viktig del i medlemmarnas
näringsverksamhet.
SJF har följande synpunkter:
Generellt avseende föreslagna ställningstaganden
SJF föreslår att de inledande styckena under rubriken ”Ställningstaganden” och
underrubriken ”ståndpunkter i enskilda frågor” kompletteras, så att det tydligt framgår att
både målbilder och ståndpunkter avses vara förenliga med såväl rådande skogspolitik som
gällande lagstiftning.
Synen på viltets värde
Dokumentet innehåller generellt sett en alltför ensidigt negativ syn på viltet. Viltet är en
tillgång för många markägare. Det bidrar inte enbart med sociala värden utan även reella
intäkter i form av jakt- och viltköttsförsäljning.
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Målbilder
Skogsstyrelsen föreslår att ett mål skall vara ”på marker lämpliga för både gran och tall
föryngras minst en fjärdedel med tall”. SJF anser inte att Skogsstyrelsen skall ha synpunkter
på markägarens trädslagsval, så länge föryngringen är ståndortsanpassad. SJF föreslår att
denna målbild stryks.
Ståndpunkter i enskilda frågor
SJF tycker att det är bra att det fastslås att skyddsjakt är en viktig säkerhetsventil, men det
gäller inte bara i älgförvaltningen utan även i förvaltningen av övrigt klövvilt - i synnerhet
kronhjort.
Skogsstyrelsen bedömer att de foderstimulerande åtgärder som inom skogsbruket är
ekonomiskt rimliga har en begränsad effekt på skog/vilt balansen. SJF ställer sig frågande till
syftet med denna ståndpunkt och till faktaunderlaget. SJF föreslår att ståndpunkten stryks.
SJF håller med om att avskjutning är ett viktigt och effektivt medel för att minska
oacceptable viltskador. Men, på längre sikt är skogsbrukets utformning lika väsentligt som
avskjutning.
Bakgrund till ställningstaganden
Förslagets sista mening har följande lydelse: "Mot bakgrund av att rätten till jakt ofta är
knutet till markägaren har denne därför ett viktigt ansvar för att även jaktpolitikens mål om
uthålligt bruk av viltstammarna uppfylls.”
SJF föreslår en tydligare skrivning, där Skogsstyrelsen fastslår att jakträtten är en del av
äganderätten och att det därför är viktigt att markägarnas ansvar för viltskador också åtföljs
av motsvarande inflytande över viltförvaltningen.
Avslutningsvis ställer sig SJF frågande till myndighetens bruk av ordet ”policy”. Det är mycket
oklart vilken juridisk status en myndighets ”policy” har. Är detta opinionsbildning, är det ett
styrinstrument för markägare eller ett styrinstrument för myndigheten? Detta bör klargöras.
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