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Tillägg: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)
Sedan Gävleborgs fäbodförening, GFF, lämnade sina synpunkter på SOU 2017:1 har ytterligare fakta
– Utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna – gjorts offentlig från regeringen. I varje län finns en
delegation, ett organ, som hjälper länsstyrelsen i viltförvaltningen. Viltförvaltningsdelegationen har
främst en rådgivande funktion men även vissa beslutande befogenheter. Detta påverkar till en del
yttrandet från GFF varför följande komplettering till tidigare handlingar från GFF lämnas.
• Regeringen har beslutat att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att
natur/ekoturismföretagen företräds av en ledamot och att miljö- och naturvårdsorganisationerna av
ytterligare en ledamot. Detta trots att regeringen tycker att viltförvaltningsdelegationerna till stor del
fyller sin funktion och fungerar väl.
• Det är en effekt av det åtgärdspaket som regeringen presenterade 2015 med fem förslag för att få till
stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning. Genom en förordningsändring stärks därför
naturvårdens och den lokala turismsektorns representation. Ledamöterna utses efter förslag av berörda
intresse-organisationer i länet.
• Åsikten är att natur/ekoturismföretagen och miljö- och naturvårdsorganisationerna varit för få.
Regeringen menar att beslutet ändrar förhållandet så att det blir bättre balans i delegationerna, säger
miljöminister Karolina Skog, tidigare Malmös kommunalråd för stadsbyggnad och service.
GFF har i avsnitt ”Styrning” (yttrande sid 11) något berört delegationer i länsstyrelserna och föreslagit
 Inrätta landsbygdsdelegationer med representanter för regional/lokal verksamhet.
Samhället har skapat den statliga förvaltningen för att få ordning och reda och för att stödja de svaga.
Samhället med staten är ett gott exempel på humanism. Illvilja och egoism kan nedvärdera det mesta.
Urbanismen har en del sådana uttryck. Sammansättningen av en delegation för viltförvaltning eller
landsbygder får inte bli ett spel med brickor för att gynna särintressen.
Låt oss ta en titt på hemlänet för Gävleborgs fäbodförening. Erkänn att vargfrågan är polariserad med
vargkramare och varghatare och en del förnuftiga medlare. Karolina Skogs beslut om att stärka en
falang gör inte arbetet lättare. Uppfattningen från den decimerade polen är att ministern fallit undan
för vargkramare och påverkats av den begränsning i egen oväld som den urbana bakgrunden ger. Det
är olyckligt och från den aspekten bör kanske en varning utfärdas för landsbygdsdelegationer.
Låt oss se på GFF. Till grund för sina resonemang lägger GFF Konvention om Biologisk Mångfald,
CBD, som är obegränsad och avser bevarande och uthålligt bruk av den biologiska mångfalden. CBD
ägnar särskild uppmärksamhet åt ursprungliga och lokala samhällen när det gäller skydd för
traditionell kunskap och sedvänjor (artikel 8j). Syftet med Sveriges agerande är dels att stärka en
demokratisk utveckling, dels nå beslut och åtgärder som praktiskt tillgodoser behoven hos berörda.
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Fäbodbrukarna räknas till lokala samhällen och ska således särbehandlas. Detta speglas i strukturen av
viltförvaltningsdelegationen. GFF är en komplex organisation med flera syften (se sid 1 i synpunkter).
Till verksamheten hör ett heltäckande naturvårdsarbete med en helhetssyn på biologisk mångfald
enligt CBD. GFF är objektivt sett en företrädare för såväl turismintresset som för naturvård och
biologisk mångfald. Föreningen misskrediteras av vissa i delegationen för att intresset inte oreserverat
stöder en stor vargpopulation. Sedan 2002 har föreningen fastlagda principer för ställningstaganden i
rovdjursfrågor. GFF ser sig som en förnuftig och modererande företrädare för biologisk mångfald.
GFF hyllar skogens betesekosystems unika artmångfald och sätter denna framför vissa predatorer på
topp upp i en näringspyramid.
Låt oss förenkla och påstå att GFF företräder ett annat naturvårdsintresse än regeringen ger uttryck för
i sitt beslut och att detta beslut utesluter en del i avsikten med CBD. Delegationer som ska ge
länsstyrelserna stöd i förvaltningen ska ha en bred och folklig sammansättning ifall de ska respekteras.




Tafsa inte på våra viltförvaltningsdelegationer
Inrätta representativa landsbygdsdelegationer med representanter för regional/lokal verksamhet
Låt en oväldig Riksrevision göra landsbygdsbedömningar.

Gävleborgs fäbodförening har försökt vara uppriktig utan minsta strävan för att vara insmickrande
eller omskrivande. Vi har försökt komma åt statsmaktens bortifrånperspektiv och lyfta fram ett
samhälls- och tillitssperspektiv. Tyck om oss. Vi behöver det, fastän vi är egocentriska.
GÄVLEBORGS FÄBODFÖRENING
Rönningen 2017-03-02
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