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Historia…
• 1975; Älgvårdsnämnd, 7 medlemmar –

ingen politiker, rådgivande

• 1987; Länsviltnämnd, 9 medlemmar –

ingen politiker, rådgivande

• 2000; Viltvårdsnämnd, 11 medlemmar 

– 2 politiker, rådgivande

• 2001; Regionala rovdjursgrupper, 10 – 17 

medlemmar, inga politiker, rådgivande

• 2010; Viltförvaltningsdelegation, 12 – 16 

medlemmar – 5 politiker, beslutande

Fler intressen och fler politiker…

Jägare och markägares inflytande 
minskar…



Konsekvenser / Trender

• Fler intressen – fler synsätt;

- Naturvård…

- Turism…

- Rovdjur…

- Samerna…

- Annat klövvilt…

- Trafiksäkerhet…

Samförvaltning!



Tre grundfundament

1. Lokal förvaltning

2. Kunskap / fakta / utbildning

3. Demokrati och förtroende!



Lokal förvaltning

• Alla bör alltid verka för att besluten tas 

så ”nära” som möjligt…

• Nationella direktiv, oavsett avsändare, 

låser alltid processen…

• Riktningen måste alltid vara nedifrån –

upp

• 90% av dagens samråd är helt eniga…



Kunskap / fakta / utbildning
• Vi måste enas om vilka underlag som 

är relevanta och vem som tar fram 

dem…

• Fler planer på fler nivåer gör att 

behovet av kunskap, utbildning och 

expertis ökar…

• Ändrar man uppfattning för att man lär 

sig mer om skogsbruk?

• Ändrar man uppfattning för att man lär 

sig mer om älgförvaltning?



Demokrati !?!
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Förtroende!

• Vem bestämmer?

- Älgskötselområdet?

- Älgförvaltningsområdet?

- Viltförvaltningsdelegationen?

• Det enda sättet att få jägarna att styra 

mot uppsatta mål är delaktighet och 

förtroende

• Älgförvaltning är primärt förvaltning av 

människor och deras värderingar…

• Sociologi istället för biologi



Sammanfattning
• Många kockar… Ska vi servera 

färdiglagat?

• Vi måste lära oss att sätta 

gemensamma mål som alla tror på

• Bevaka kostnaderna – betalar man mer 

vill man ha mervärde…

• Respektera olika förutsättningar och 

viljor – lokal förvaltning

• Nystart! En varsin hink kallt vatten över 

huvudet och jobba sedan hårt med 

förtroendet och lojaliteten mot målen…
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