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Markägarinflytande i älgförvaltningen
Lantbrukarnas Riksförbund och LRF Västra Götaland har mottagit en skrivelse
från er där ni mycket väl belyser de följder som brist på markägarinflytande i
älgförvaltningen, och då framförallt inom älgskötselområden, leder till.
Resultatet är i många fall en större älgstam än vad foderresursen medger med
oacceptabla skador som följd. Ni ställer frågan om hur LRF arbetar för att
säkerhetsställa markägarnas inflytande i älgförvaltningen.
Ni lyfter en mycket viktig fråga. LRFs utgångspunkt är att eftersom
markägarna är de som bidrar med marken i ett älgskötselområde är det givet att
markägarna skall ha reellt inflytande. Tyvärr är verkligheten ofta den ni så väl
beskriver. I grunden är det dock svårt att reglera markägarnas inflytande
eftersom valet att ingå i eller att ansöka om att bilda ett ÄSO är frivilligt. Att
staten inte reglerar styrelseskicket i ÄSO får ses som en tydlig avsikt. Tanken
har varit att bildandet av ÄSO bygger på frivillighet, och då skall också valet
av styrelseskick vara frivilligt. LRF värnar frivilligheten vad gäller valet av
jaktlig samverkan samt värnar den lokala demokratiska process som valet av
stadgar skall vila på.
Dock finns alltför många älgskötselområden med stadgar som utestänger
markägarnas möjlighet till påverkan antingen genom att det enligt stadgarna
enbart är jakträttshavare eller ingående jaktlag som är medlemmar och därmed
har förslags- och rösträtt samt är valbara till styrelsen. LRF lanserade därför en
egen mall till stadgar för ÄSO för några år sedan. Denna mall (finns på
LRF.se) garanterar markägarnas inflytande och ger möjlighet att välja exakt
den maktfördelning mellan markägare och jägare, som önskas i respektive
ÄSO. Motståndet från jägarsidan har dock varit så stort att dessa stadgar inte
används i någon större omfattning. En annan möjlighet är att de markägare som
valt att arrendera ut jakten, villkorar i avtalet att det är markägaren som
företräder sin fastighet i jaktlig samverkan (t.ex. i ett ÄSO). Denna avtalsmall
finns att hämta på LRF.se. Värt att undersöka är om det i en förordning är
möjligt att tydliggöra att ingående fastighetsägare och/eller jakträttshavare
genom stadgar inte får utestängas från möjligheten att påverka inom ett
älgskötselområde. LRF Västra Götaland har i en skrivelse till Naturvårdsverket
i slutet av 2014 lyft den här problematiken.
Älgskötselområdena har krav om att hålla ett årligt samråd dit samtliga
markägare och jägare inom området är inbjudna. Samtliga synpunkter som
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kommer fram på samrådet skall protokollföras. På detta sätt har ni möjlighet att
framföra era synpunkter. För att det skall ge ett resultat i ett senare skede
föreslår vi att en kontakt tas med älgförvaltningsgruppen och länsstyrelsen med
uppmaningen om att de kräver in samrådsprotokollet samt att de har det som
underlag vid granskning av älgskötselplanen.
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma er på att LRF ser det som mycket viktigt
att resultat nås som i praktiken innebär att älgförvaltningsgrupperna styr
framför älgskötselområdena. Det innebär att älgskötselområdena vid revidering
av eller framtagande av älgskötselplanen skall se till att förvaltningen
medverkar till att uppfylla älgförvaltningsgruppens mål med älgförvaltningen.

Med vänlig hälsning
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