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Remiss: Grön infrastruktur- Redovisning av regeringsuppdrag
Svenska Jägareförbundet får med anledningen av ovan rubricerad remiss anföra
följande:
Generellt
Grön infrastruktur har närmast blivit ett modeuttryck inom naturvården, men
konceptet är ett centralt begrepp inom såväl traditionell som modern viltvård.
Därmed välkomnar Svenska Jägareförbundet, nedan kallat Förbundet, med
självklarhet den föreliggande rapporten. Förbundet har en uttalad ambition att
bistå den offentliga naturvården med kompetens och konkreta åtgärder på
området.
Detaljerade synpunkter
Jord- och skogsbruk har under det senaste seklet genomgått en stark
strukturrationalisering. Samtidigt som man gått mot ett alltmer storskaligt
brukande, så bedrivs markanvändningen inom enheterna alltmer intensivt. Detta
har lett till att mycket av den biologiska mångfalden, inklusive viltet,
marginaliserats i landskapet.
Modern viltvård strävar därför i stor utsträckning efter att gynna viltet genom att
bruka delar av landskapet mindre intensivt. Härigenom skapas variation i
landskapet och en rikare biologisk mångfald, vilket även är en förutsättning för
mycket av viltet.
Undersökningar från SLU och Uppsala universitet visar att den svenska
jägarkåren lägger ned 350 miljoner på viltvård om året, och nästan 6000 årsverken
ideell arbetstid. Femtiotusen jagande skogsägare viltanpassar sitt brukande, vilket
skapar variation i skogslandskapet. Sextiofemtusen jägare har viltåkrar, vilket
skapar variation i odlingslandskapet. Till detta skall läggas viltvatten och ett
viltanpassat jordbruk med osprutade och ogödslade remsor, välskötta skogsbryn
och så vidare.

Viltvård och jakt är en viktig del i ett multifunktionellt brukande av landskapet
och medför uppenbara vinster för den biologiska mångfalden och
landskapsbilden. Jakt definieras inte för inte som en ekosystemtjänst inom
Jordbruksverkets projekt ”Mångfald på slätten”.
Svenska Jägareförbundets leder och koordinerar viltvårdsarbetet i Sverige på
statens uppdrag. Vår rådgivning på området går i stor utsträckning ut på att skapa
ett nätverk av mindre intensivt brukad mark längs vatten i det öppna landskapet
och i skogen, samtidigt som man försöker knyta värdekärnor för viltet till
nätverket genom anpassad skötsel av kantzoner, skyddszoner, anläggande av
osådda eller oskördade remsor och så vidare.
På så sätt kan viltet röra sig där det finns god tillgång till föda, skydd och vatten i
landskapet. Till angränsande områden koncentreras även foderskapande åtgärder,
som viltåkrar, gynnande av flerskiktade lövmiljöer, samt obesprutade och
ogödslade remsor på åkrar. På detta sätt kan man även styra viltet i landskapet,
och minska skadorna i produktionsskogen och -grödorna.
Alla dessa åtgärder gynnar även övrig biologisk mångfald, på alla nivåer. Viltvård
är naturvård.
För en fungerande naturvård på landskapsnivå krävs ofta åtgärder över
ägogränser, vilket inte sällan kan vara en utmaning för den offentliga naturvården.
Redan i Svenska Jägareförbundets skrift Om Jaktvård, som gavs ut 1901,
betonades betydelsen av ett landskapsperspektiv och av att samverka mellan
grannar och gemensamt ”vårda och beskatta det vilda”. Inom viltförvaltningen är
idag samarbete över ägogränser inom jaktlagen det normala. Här erbjuder
jägarkårens privata naturvårdsambitioner den offentliga naturvården unika
möjligheter att nå mål som annars vore svårnådda.
Svenska Jägareförbundet välkomnar alla satsningar på grön infrastruktur
framgent. Det är vår förhoppning att vi involveras direkt i arbetet med att ta fram
konkreta planer för arbetet; det är ingen tvekan om att jägarkåren mer än någon
annan aktör har praktisk erfarenhet och vilja att arbeta med dessa frågor.
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