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Yttrande på förslag till strategi för svensk viltförvaltning 
2022 – 2029 

Ert dnr. NV-07785-21 

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med 

synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till strategi för svensk viltförvaltning 

2022 – 2029 och önskar framföra följande synpunkter. 

GENERELLA SYNPUNKTER 

SVA ser positivt på att Naturvårdsverket gör en långsiktig strategi för svensk 

viltförvaltning som kan ge en förutsägbarhet med tydlig inriktning och mål för 

arbetet. SVA noterar dock att användandet av ordet vägval (definition: att ta ett 

beslut om riktning vid ett vägskäl, även bildligt) i detta sammanhang kan 

uppfattas som att det finns två eller flera vägar att välja mellan. Här skulle ord 

som mål eller inriktningsmål hellre kunna användas.  

 

SVA tänker att valet av orden ”i balans” i visionen för svensk viltförvaltning - ”En 

viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden” - kan vara svårt 

att använda i detta sammanhang. Hur man upplever balans är i många fall en 

subjektiv fråga när det gäller vilt, och ställningstaganden i vissa viltfrågor som 

stora rovdjur eller älgar är kraftigt polariserade. Viltförvaltningen kan möjligen 

balansera olika syner eller tolkningar av viltets värden och hitta lämpliga vägar 

framåt för att nå olika mål. Men SVA menar att den dynamiska och ständigt 

föränderliga situationen för viltet gör att det inte är en realistisk förväntan att det 

går att få en viltförvaltning i balans, ens över tid. 
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SPECIFIKA SYNPUNKTER 

Utgångspunkter 

Viltet i Sverige idag 
”Arter som fanns i glesa antal har i hög grad återtagit sin roll i våra ekosystem”. 

SVA är tveksam till att dessa arter som ökat i antal verkligen har ”återtagit sin roll 

i ekosystemen”, då förutsättningarna och ekosystemens sammansättning är så 

annorlunda nu jämfört med för cirka 100 år sedan. Hur skog och lantbruk bedrivs 

och hur det urbana och periurbana samhället ser ut styr vilka habitat som skapas 

och var viltfoder finns tillgängligt. De arter som därmed gynnas växer till, och då i 

flera exempel till alltför stora populationer som orsakar mer skada än vad olika 

näringar eller samhälle kan acceptera.  

Viltförvaltningen utgår från ekosystemen 
Det anges att en art som ska förvaltas också innebär att det ekosystem den är en 

del av ingår i förvaltningen. SVA tycker att begreppet flerartsförvaltning kan 

nämnas redan här och inte bara i vägval 17, för att förtydliga att det inte går att 

förvalta en art i taget. Vidare är det bra att det nämns att kunskap om ekologi är 

grundläggande, då detta är en nyckelfråga i att göra faktabaserade beslut.  

Vägval  

Här anser SVA att annat ord än vägval skulle vara lämpligare eller tydligare, 

såsom mål eller inriktningsmål.  

 

Vägval 5 pekar på att regelverket måste ges utrymme för anpassningar till 

förändringar i naturen och i samhället. Detta är en viktig aspekt för att kunna 

hantera snabba förändringar eller större händelser som berör viltstammarna, där 

SVA särskilt tänker på spridning av smittor och sjukdomar hos viltet. Begreppet 

adaptiv viltförvaltning nämns först i slutet av strategin på sidan 14 men skulle 

kunna användas redan här. 

 

Vägval 6 lyfter att artrika viltstammar är en grundförutsättning för brukande, 

vilket SVA ställer sig frågande till. Artrikedom i sig behöver inte vara en 

grundförutsättning för brukande. För exempelvis jakt är det populationsstorleken 

som styr möjligheterna till brukande. 

 

Vägval 8 berör SVA i stor grad och är en viktig punkt då antalet sjukdomar och 

smittor som berör vilt, och viltförvaltning ökar. I vägvalet saknar SVA 

omnämnande av konceptet One Health (En hälsa) där förutom vilt även tamdjur, 

människor och miljön ingår och kan påverkas av sjukdomar. ”Spridning av 

sjukdomar och parasiter…”  SVA föreslår att det kan formuleras som Spridning 

av smittämnen, så som bakterier, virus och parasiter som påverkar viltstammar 

och även kan leda till negativ påverkan på annat vilt, tamdjur och människor, 

ska övervakas, förebyggas och bekämpas. Invasiva främmande arter nämns i 

rubriken, men ordet främmande saknas i den inledande texten. Viltarter som 

finns i vissa regioner kan tolkas som att de blir invasiva i andra delar av landet.  
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Vägval 9 tar upp klimatet, som påverkar viltet över sikt. SVA tänker att påverkan 

från mänskliga faktorer som markanvändning med habitatförändringar rent 

tidsmässigt är snabbare och minst lika viktigt då det påverkar olika arter på olika 

sätt, där en del arter gynnas, andra missgynnas. Att över längre tid samla och 

analysera fakta för att förstå vad klimatförändringarna innebär är dock viktigt. Att 

viltförvaltningen ska kunna säkerställa viltarternas anpassningsförmåga tror SVA 

är något tveksamt.  

 

Rörande ”Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att sprida risker och att behålla 

en god genetisk variation”. SVA funderar på vad som menas med att ”sprida 

risker” i detta sammanhang, det kan behöva ett förtydligande. Att behålla en god 

genetisk variation är i sig inte lika viktigt för alla arter, då det finns flera exempel 

på livskraftiga viltstammar som är baserade på en mycket begränsad avelsbas. 

Viktigare bör vara att kunna ha och behålla livskraftiga viltstammar, med 

dokumenterat god hälsa. 

 

Vägval 10 tar upp brukande, men här saknas ett förtydligande att rätten till olika 

former av brukande inte har samma juridiska tyngd, om man jämför markägande 

och jakträtt med andra former av brukande. SVA tänker att det är något otydligt 

med vad som är ändamålsenligt för olika former av brukande, då starka 

särintressen rörande vilt kan ha mycket olika syn på detta.  

 

Vägval 14 om skador och problem från vilt. Här tas samhällsekonomisk 

utgångspunkt upp, men SVA noterar att Art- och habitatsdirektivet, Rådets 

direktiv 92/43/EEG, Artikel 2, punkt 3 listar att åtgärder som vidtas i enlighet 

med detta direktiv ska ta hänsyn till förutom ekonomiska, även sociala och 

kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.  

 

Vägval 18 om andra olägenheter som viltet orsakar. Här föreslår SVA att även 

begreppet urban viltförvaltning kan nämnas, då konflikterna rörande vilt och oro 

för vilt i allt högre grad kan förväntas beröra tätorter och inte bara tätortsnära 

områden. 

 

Vägval 19 SVA stödjer synen att beslut ska baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Att ”allmänt accepterade tillvägagångssätt” är grundläggande för att 

kunna göra faktabaserade avvägningar är SVA däremot tveksam till som generellt 

begrepp. En del traditioner och metoder baserat på ”så här har vi alltid gjort” 

behöver inte vara faktabaserade eller vetenskapligt korrekta om det skulle 

undersökas närmare. Kunskapsluckor behöver identifieras och fyllas. Vid 

förändring i tillvägagångssätt behövs förstås kommunikation för att få en 

acceptans för detta, men är ju en del av adaptiv förvaltning och tas upp under 

adaptivitet. 
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STRATEGISKA ARBETSSÄTT 

Adaptivitet 
SVA menar att sjukdomar som drabbar eller påverkar viltet bör ingå i 

beskrivningen av framtidens viltförvaltning. Sverige behöver en adaptiv 

förvaltning med förmåga att agera mycket skyndsamt. Detta behövs särskilt för 

vissa sjukdomar som snabbt kan medföra stor påverkan, som exempelvis svinpest, 

men även för åtgärder om invasiva arter skulle upptäckas. Klimatförändringarna 

är relativt sett långsammare och det är dessutom svårare att få faktabaserad 

kunskap om vad de betyder för viltstammarna. Åtgärder kan här behöva sättas in 

innan man har all önskad kunskap. En alltför stark försiktighetsprincip i 

viltförvaltningen motverkar en effektiv adaptiv förvaltning, särskilt av exempelvis 

viltarter som på kort tid ökar kraftigt, eller om smittor sprider sig. Åtgärder och 

kostnader för samhället kan snabbt bli omfattande om beslut tar för lång tid. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg. I den slutliga 

handläggningen har deltagit veterinär Anna Malmsten samt biträdande 

avdelningschefen Erik Ågren, föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ann Lindberg 

 

 

 

 
Erik Ågren 

 

 


