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Särskilt yttrande av Solveig Larsson

I mycket stor del anser jag atr utredaren lagt förslag som kan leda
till att vi erhåller en älgförvahning som förvaltas mer utifrån lokala
förutsättningar och på administrativt kostnadseffektivare sätt än
nuvarande sysrem. Utredarens forslag kan skapa en förvaltning som
utvecklas kontinuerligt utifrån den information som samlas in och
återförs via algföwaltningsområdenas råd till algskötselområden,
om nödvändig utveckling genomförs utifrån utredarens förslag an-
gående datastöd och insamling av fakta. För att den utvecklingen
ska komma till stånd krävs att finansiering säkerställs och expert-
resurser ställs till förfogande för det gemensamma datastödet.

Utredaren har i merparten av frägorna på ett väl alvägt sätt
lämnat forslag som ger möjlighet att forma förvaltning av älg, och
som även kan användas for övrig forvaltning av vilt, och på sikr bor
de föresiagna älgforvaltningsområdena kunna omformas till generella
viltforvaltningsområden för förvaltning av ^ll' -';l'

Jag kan dock inte;;';ä;;.;: ;;:,ilffi; u, o-r.dng senom_
förande av äIgjakr. Utredaren foreslår att dagens modell for älgskotsei-
område ska råda för att rätt till jakt av vuxen älg ska kunna erhållas.
Utredaren mildrar dock kravet på hur många algar ett älgskötsel-
område ska kunna skjuta till 10 st årligen, men för mark som inte är
registrerad som älgskötselområde får endast älgkalv skjutas under
högst 5 dagar, lJtredaren kommer fram till att utredningens älg-
skötselområden i hög grad syftar till praktisk jaktsamverkan och
darfor kan utgöras av mindre arealer än i nuvarande system. Jag
delar utredarens uppfatrning om att samverkan är viktig i forvalr-
ning av älg, men ver även att i vissa fall ar detta svårt både utifrån
rent geografiska forutsättningar samt i andra fall på grund av kultu-
rella skillnader mellan jakträrtshavare. Eftersom deltagande i alg-
skötselområde är frivilligt finns ingen rätt för jakträttshavare att
delta i älgskötselområde och därigenom kan marker ställas utan rätt
till jakt av vuxen älg på grund av arrondering eller av andra skäI.

Jag anser darfor att sådana mindre områden som inre leder till
olägenheter för förvaltningen av älgstammen bor tillåtas erhålla rätt
afi jaga vuxen älg om arrondering kan anses morsvara ratt att skjuta
vuxen älg inom området, utifrån älgförvaltningsområdets bedömning.
Särskild bedömning får även tas i områden där andra samhällskrav
ställs på älgforvaltning, till exempel vid hansyn tili trafik eller rovdjur.

Jag finner även art utredarens forslag omkring avregistrering av
älgskötselområden kan leda till oskaliga konsekvenser. Jag delar



Särskilda yttranden SOU 2009:54

uppfattningen att rapportering av skiuten alg bor ske löpande under
jakten, men konsekvensen att om del av älgskötselområde inte sköter
sin rapportering innebär att rått till jakt av vuxen älg försvinner för
hela algskötselområdet är oacceptabel. Darför behöver urredarens
förslag kompletteras med ytterligare forslag som ger trygghet for
de jakträttshavare som genomför älgjakt utifrån fattade beslut rätt
att långsiktigt förvalta älgstammen. Dessa jakträttshavare skall inte
utsättas for risk att inte kunna genomföra forvaltning kommande
år på rrrxen älg om andra jaktråttshavare inom älgskötselområdet
misslyckats i sina åtaganden.
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