
Viltvårdsområden är bra för markägare, jägare och viltförvaltning 

Det är med förvåning och oro vi ser att Jägarnas Riksförbund (JRF) i en skrivelse till landets samtliga 
Länsstyrelser och Landsbygdsdepartementet begär att viltvårdsområden bildade för gemensam 
viltförvaltning skall upplösas. 
 
En god viltförvaltning kräver i allmänhet stora sammanhängande markområden och att fastigheter 
måste samordnas för att jakten och viltvården skall bli ändamålsenlig. Detta gäller självklart för 
älgjakten, men minst lika viktigt är den möjlighet det ger småviltjägarna att kunna jaga på ett 
ändamålsenligt sätt enligt våra svenska jakttraditioner. Samordningen av fastigheter kan ske på flera 
plan men i vårt, delvis ägosplittrade, län är viltvårdsområden i många fall den bästa och mest rimliga 
samordningsformen. Därtill är det just denna konstruktion som gett väldigt många jägare en 
meningsfull jakt genom stora sammanhängande områden. 
 
Svaret från landets Länsstyrelser visar på att även de ser styrkan i viltvårdområdet som modell för en 
långsiktig och trygg förvaltning av allt vilt, men bara initiativet från JRF är negativt för tiotusentals 
jägare och markägare runt om i framför allt norra Sverige. Att sedan JRF har missuppfattat hela 
frågan och hänvisar upplösandet av landets samtliga VVO med hänvisning till den nya 
älgförvaltningen visar mer på att de inte har förstått syftet med ett viltvårdsområde i grunden. 
 
Fastighetsägares suveränitet när det gäller bestämmandet över jakten och viltvården har mycket lång 
rättstradition i Sverige. Detta är inte helt unikt i världen men i få länder är det så starkt som den är 
hos oss. Vi har också i landet en lång tradition av ansvarstagande viltförvaltning. Svenska 
Jägareförbundet och alla dess medlemmar är starka bärare av detta ansvarstagande.  
 
Från Svenska Jägareförbundets sida kommer vi fortsatt arbeta kraftfullt för ansvarstagande jakt- och 
viltförvaltning. I detta ansvarstagande ingår viltvårdsområden som en viktig och betydelsefull 
samordningsform. Denna fråga kommer Jägareförbundet att bevaka i den pågående 
jaktlagsutredningen så att oklarheter i dagens lagstiftning kan rensas bort och viltvårdsområden bli 
den trygga grund som viltförvaltningen kan vila på. 
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