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Ämne: Angående skrivelsen om lantbrukares erfarenheter och inställning till gäss
Hej,
Vi har tagit del av er skrivelse angående enkätundersökningen lantbrukares erfarenheter av och
inställning till gäss och vill därför ge en bakgrund till de frågor som ställs i enkäten.
Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för vilka erfarenheter lantbrukare har av
gäss samt deras inställning till vilda gäss och gåsförvaltning. Huvuddelen av frågorna handlar om just
dessa aspekter (från fråga 13 och framåt). De frågor ni har invändningar mot är av två typer, dels ett
mått på värdeorientering (fråga 12) och dels bakgrundsfrågor.
Fråga 12 (där bland annat uppfattningar om vilda djur som en del av ens familj nämns) handlar inte
om gäss utan om människors inställning till vilda djur mer generellt, så kallade värdeorienteringar.
Dessa åtta påståenden används inte enskilt utan kombineras för att utgöra mått på
värdeorienteringar, såsom uppfattningar om att människor har rätt att bestämma över och nyttja vilt
eller uppfattningar där en samexistens mellan människor och vilda djur betonas. Bakgrunden är att
människors värdeorienteringar har visat sig ha betydelse för att förstå attityder till åtgärder för att
förvalta vilda djur. Det finns inga rätt eller fel. De som arbetar med förvaltningsfrågor kan genom att
ta hänsyn till människors värdeorienteringar få en bättre förståelse för varför människor reagerar på
vissa åtgärder i förvaltningen.
Bakgrundsfrågorna som bland annat handlar om lantbrukarnas företag använder vi främst för att
beskriva de svarande, t ex hur stor del av dem som arbetar heltid med sitt lantbruk. Detta är viktigt
för att kunna avgöra hur representativa de svarande är för lantbrukare generellt. Det kan också vara
relevant att använda svaren på dessa frågor för att förstå om olika grupper av lantbrukare hanterar
gäss på olika sätt (t ex om det finns skillnader mellan de som arbetar heltid och de som arbetar
deltid).
Såsom beskrivs i enkäten är deltagande i studien självklart frivilligt och lantbrukarna väljer själva om
de vill delta eller inte. Därtill kan man välja att hoppa över enskilda frågor. Det är också viktigt att
poängtera att alla svar är anonyma; de kan alltså inte kopplas till de individer som svarar. Resultaten
redovisas endast på gruppnivå. När undersökningen är slutförd förstörs den kodnyckel som används
för att skicka ut enkäterna.
Denna undersökning är en del av ett större sexårigt projekt om gäss och gåsförvaltning finansierat av
Viltvårdsfonden på Naturvårdsverket. I delprojektet som handlar om de mänskliga dimensionerna av
gåsförvaltning studerar vi arbetet i lokala gåsförvaltningsgrupper där olika intressegrupper ingår,
bland andra företrädare för lantbruket (inklusive LRF). På grund av de skador gäss orsakar lantbruket
vill vi med denna undersökning ge en bred översikt av erfarenheter och åsikter om gäss och
gåsförvaltning bland lantbrukare i södra Sverige. Det yttersta syftet med projektet som helhet är att
ta fram förvaltningsverktyg som ska mildra intressekonflikterna som uppkommer på grund av stora
förekomster av gäss. För att åstadkomma detta studerar vi hur gässen rör sig i odlingslandskapet och
hur man kan styra dem för att minimera skadorna. En viktig del av projektet som helhet är att också
studera de mänskliga aspekterna, där lantbrukare än en av flera grupper. Utan sådan kunskap är den
biologiska kunskapen vi tar fram av begränsat värde.
Har ni ytterligare frågor eller kommentarer är ni välkomna att höra av er.
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