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Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerad promemoria.
Jordbruksverkets ställningstagande
Jordbruksverket välkomnar en reglering av utfodring av vilt i syfte att minska
viltorsakade skador på mark, gröda och skog samt minska viltrelaterade trafikolyckor. Vi
tillstyrker därför förslaget men vill anföra följande synpunkter.
Jordbruksverkets kommentarer till förslaget
Generella synpunkter kring utfodring av vilt
Jordbruksverket kan konstatera att de skador som viltet orsakar i jordbruket är ett stort
problem som påverkar jordbrukets kostnader, intäkter och därmed försämrar
konkurrenskraften och motverkar en bibehållen eller ökad livsmedelsproduktion. Verkets
inställning är därför att viltets negativa påverkan på jordbruket behöver minimeras och
välkomnar därför en reglering av utfodring av vilt.
Vi vill också framhålla vikten av att utfodring förutom att den bedrivs på rätt sätt också
alltid sker långt från starkt trafikerade vägar, jaktmarksgränser, känsliga jordbruksgrödor,
samt ungskogar som kan skadas.
Utöver föreslagen reglering ser Jordbruksverket ett behov av informationsinsatser på
området där tillgänglig kunskap och forskning sprids bland markägare och jakträttshavare
för att få till stånd en lokal samverkan kring utfodring. Markägare och jakträttshavare har
inte sällan olika uppfattning om hur jakten ska bedrivas och det är inte ovanligt med
konflikter kring utfodring. Samarbete mellan markägare, jakträttshavare och angränsande
jaktlag leder också ofta till mindre konflikter och ett bättre resultat. Jordbruksverket
bedömer att utgångspunkten för att få till stånd en lokal samverkan på området är att de
olika parterna kan få till en dialog utifrån den kunskap och forskning som finns på
området.
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Möjlig konflikt mellan den föreslagna regleringen och gällande jaktlag
Jordbruksverket ser en möjlig konflikt mellan den föreslagna regleringen och den
gällande jaktlagen (1987:259). I 4 § jaktlagen anges följande:
”I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd
och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och
anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.”
Det kan alltså i praktiken bli förbjudet för markägaren och jakträttshavaren enligt den nya
regleringen att ge det stöd som krävs enligt jaktlagen. Denna konflikt behöver förklaras
och möjligheten att förbjuda stödutfodring av viltet för dess överlevnad motiveras.
Promemorian anger att det vid stora viltstammar kan bli fråga om en avvägning mellan
intressen, men ger inget stöd för hur man ska avgöra hur långt den enskildes ansvar för att
hindra lidande och svält ska anses sträcka sig.
Begreppet allvarliga skador på egendom behöver konkretiseras
Enligt förslaget ska länsstyrelsen få möjlighet att besluta om förbud mot eller villkor för
utfodring av vilt som inte hålls i hägn för att förebygga eller minska risken för att viltet
orsakar allvarliga skador på egendom. Jordbruksverket anser att det är viktigt med ett
tydligt stöd för den beslutande myndigheten kring vad som anses utgöra ”allvarliga skador”
på egendom. Vidare bör det inte krävas allt för omfattande skador så att regleringen inte får
önskad effekt.
Förebyggande förbud kan vara problematiskt
I promemorian föreslås att det ska vara möjligt att besluta om förbud eller reglering i
förebyggande syfte. Man nämner att t.ex. observationer av djurs rörelser ska kunna ligga
till grund för sådana beslut. Vi ser att detta kan bli problematiskt då vi uppfattar
bedömningsgrunderna som otydliga och det framgår inte vem som ska utföra
bedömningen eller lämna den rapportering som besluten ska grundas på. Vi vill därför
förespråka att det tas fram tydliga instruktioner för vilka kriterier som ska gälla för att
förebyggande beslut ska fattas.
Smittskyddsaspekten av att utfodra vilt
Jordbruksverket konstaterar att det finns en smittskyddsmässig aspekt av att utfodra vilt.
Det kan vara olämpligt att genom utfodring samla djur på vissa platser i det fall en
smittsam sjukdom har drabbat viltpopulationen. I dessa fall kan beslut om att förbjuda
eller reglera utfodring behöva fattas av behörig myndighet. Vi bedömer att det idag ligger
inom Jordbruksverkets ansvarsområde att vid behov göra detta. Vi kommer att belysa det
i de diskussioner som förs med anledning av utredningen av den nya svenska
djurhälsolagen. Vi berör därför inte den smittskyddsmässiga aspekten av utfodring
närmare här.
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I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Anna Orestig har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Anders Swahnberg,
Olof Johansson, Annett Kjellberg, Pär Åkesson, Jörgen Fransson, Karolina Wall och
Maria Cedersmyg deltagit.
Christina Nordin

Anna Orestig

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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