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Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren (SOU 2012:22) 

 

Hela Sverige ska leva har beretts tillfälle att yttra sig över Rovdjursutredningens 

betänkande och lämnar följande synpunkter. 

Vi är kritiska till den förda rovdjurspolitiken som dikterats uppifrån och snarare splittrat 

än lett till samling. Den har inte utvecklats i en fruktbar dialog med de människor som 

bor på landsbygden, främst de i rovdjurstäta bygder och som närmast berörs. Den 

kunskap och erfarenhet som lokalbefolkningen besitter har inte tagits tillvara på ett 

tillräckligt bra sätt. Det har exempelvis funnits en tendens att systematiskt underskatta 

rovdjurens antal och därmed de problem och kostnader som de skapar för människorna i 

de berörda bygderna. 

Oro, misstro och maktlöshet är resultatet och det har i sin tur lett till de stora 

förtroendeproblem som utredningen själv uppmärksammar.  

Rovdjurspolitiken får också klä skott för en allmän politik för landsbygden som uppfattas 

som svag och orättvis. Den allmänna politiken har inneburit en snabb nedmontering av 

den samhälleliga servicen och har inte stoppat avfolkningen av byarna i skogsbygden. 

Utredningens betänkande innehåller en hel positivt men har en avgörande brist. De så 

kallade socioekonomiska aspekterna har inte beaktats fullt ut och på ett sätt som EU-

direktiven gett möjlighet till. Utredningen har inte tillräckligt ingående analyserat 

konsekvenserna för enskilda människor och byar i områden med ökande 

rovdjurspopulationer. 

Vi förespråkar allmänt en politik med ett starkt lokalt inflytande. Lokal förvaltning av 

vår natur och de naturgivna resurserna ska vara en hörnsten i politiken för landsbygdens 

utveckling. Det är också en förutsättning för utveckling mot ett hållbart Sverige. Vi anser 

att lokalt inflytande och lokal förvaltning är en självklarhet också för en framgångsrik 

rovdjurspolitik. Internationella och nationella mål och riktlinjer är självklara, men 

betydande utrymme måste finnas för en lokal anpassning.  
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Ett stärkt regionalt inflytande är ett viktigt steg på vägen. Vi anser att de regionala 

viltförvaltningsdelegationerna bör få ett tydligare mandat och vara direkt beslutande. 

Men vi vill ta ett steg till där lokalbefolkningen tar plats och det lokala allmänintresset 

beaktas, inte bara specifika intressegruppers. Vi föreslår att försök görs med lokal 

förvaltning av rovdjuren i några bygder med högt rovdjurstryck. I norra Dalarna har 

sockenföreningen i Särna-Idre uttryckt intresse av lokal förvaltning av skyddade 

naturområden och också av rovdjuren. Det är en bygd som innefattar stora skyddade 

områden, renskötsel, fäbodbruk och en växande turism. Norra Dalarna bör vara ett av de 

områden som väljs ut. 

Vi tar inte ställning till det exakta antalet rovdjur, men vi ställer oss skeptiska till att mer 

än fördubbla antalet vargar. Det kräver en spridning både norrut längs kusten och söderut 

i skogsbygderna. Vi ser framför oss betydligt större problem och kostnader för en sådan 

utveckling än vad utredningen anger. Vi vill också påpeka att hänsyn måste tas till det 

sammantagna rovdjurstrycket lokalt och regionalt, inte bara numerären i specifika 

viltstammar. I en del bygder, främst Mellansveriges skogsbygder, är trycket redan 

mycket stort. 

Genetiskt starka viltstammar ska vara ett självklart mål för rovdjurspolitiken. Det gäller 

också vargarna. Vi anser att valpar utifrån är det bästa sättet att höja stammens status och 

att det ger förutsättningar för en förhållandevis liten men frisk vargpopulation. 

 

Kenneth Nilshem Inez Abrahamzon Staffan Bond 

ordförande  ordförande  verksamhetschef 
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