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Skogsstyrelsens yttrande över remiss gällande 
utfodring av vilt (N2020/02817) 
 

Skogsstyrelsen tillstyrker remissen med önskemål om några justeringar. 

I författningsförslaget anges att förbud eller villkor för utfodring ska kunna 
beslutas vid risk för allvarliga skador på egendom. Det saknas dock en 
definition av hur stor en skada behöver vara för att betraktas som en allvarlig 
skada. Det finns heller ingen diskussion i underlagstexten som kan vara till 
stöd vid tillsyn. En komplettering behöver därför göras som förtydligar 
allvarlig skada på gröda. 

I remissen anges ett antal exempel på områden som kan föranleda beslut kring 
förbud av utfodring. I dessa exempel är områdena relativt begränsade till ytan. 
Det anges även att man med lagen inte avser s.k. normbeslut som ska gälla 
generellt. Skogsstyrelsen anser att Länsstyrelsen ska ha möjlighet att fatta 
generella beslut över större områden avseende utfodring. 

Skogsstyrelsen anser även att Länsstyrelsen ska ges möjlighet att fatta beslut 
som sträcker sig över en längre tidsperiod än delar av ett år. Skogen är 
långsamväxande och kan i vissa faser vara extra känslig för hjortdjurens 
skadegörelser. Dessa faser kan pågå i flera år. Därför kan beslut kring förbud 
behöva gälla under en längre tid, flera år. 

Remissen behandlar tre negativa konsekvenser av utfodringen och dess 
effekter på ökande vildsvinsstammar, viltolyckor, skador på egendom och 
spridning av sjukdomar. Det nämns dock inget om i vilken utsträckning vilda 
djur ska tillåtas utfodras överhuvudtaget. Det finns varken diskussion eller 
konsekvensbeskrivning kring generella principer eller effekter kring utfodring 
av vilda djur utifrån det faktum att de är vilda och inte domesticerade. Med 
omfattande utfodring av vilda djur kan djuren komma att betraktas som halvt 
domesticerade. Skogsstyrelsen anser att generella principer kring utfodring 
med spannmål kan behöva belysas och som då även innefattar syn kring 
utfodring som har en betydande miljöpåverkan på vilda djur, deras beteende 
och funktion i ekosystemet. 
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I detta ärende har generaldirektören Herman Sundqvist beslutat och 
viltspecialisten Christer Kalén varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också avdelningschefen Göran Rune, enhetschefen Dan 
Rydberg och utredare David Ståhlberg deltagit. 

 

 

Herman Sundqvist  
 
 Christer Kalén 
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