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Svar på remiss dnr 2015:1247 om förslag till förändringar inom Naturbruksprogrammet: 
 
Med anledning av Skolverkets förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet önskar 
ledningsgruppen för Yrkeshögskoleutbildning kvalificerad viltförvaltare med inriktning 
ekosystemtjänster lämna följande yttrande. 
 
I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden, viltförvaltningsfrågorna har aldrig tidigare 
varit mer aktuella.  Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och 
naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på 
samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. Utmaningen är att finna en balans 
mellan brukande och bevarande av de vilda djuren i balans med näringarna, med en förståelse för 
de olika aktörernas intresse. 

I linje med de stora behoven från branschen ansökte Folkuniversitetet om att få starta en 
Yrkeshögskoleutbildning till kvalificerad viltförvaltning. Utbildningen beviljades av Myndigheten för 
yrkeshögskolan i stor konkurrens i jan 2016. Utbildningen har tagits fram tillsammans med 
aktörerna i branschen, bl.a. landets länsstyrelser.  
Samverkansrådet i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet bestående av Landshövdingarna i 
Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala, Gävleborgs och 
Stockholms län skrev följande i samband med ansökningsarbetet: ”Vi ser positivt på en kvalificerad 
yrkeshögskoleutbildning som komplement till de akademiska utbildningar som finns idag. 
Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för att genomföra förvaltningen av stora rovdjur, klövvilt 
och skador orsakade av fredat vilt. Detta arbete kräver mångsidiga personer med kunskaper inom 
ekologi och praktisk viltförvaltning samt juridik och myndighetsarbete. En mycket stor del av 
arbetet handlar även om kommunikation med olika intressegrupper samt samverkan mellan olika 
myndigheter. Länsstyrelserna har behov av att kunna rekrytera medarbetare som förstår vad det 
innebär att arbeta med viltförvaltning på en myndighet, och är därför positiva till en utbildning som 
innehåller praktik.” 
 
Naturvårdsverkets strategi går i linje med vår analys att kompetent personal behövs inom såväl 
myndigheter som vid samförvaltning av olika resurser som finns i fastighet. 

En stor bas av rekryteringen till Yrkeshögskoleutbildningen går att finna i de av Skolverket 
ifrågasatta inriktningarna inom Naturbruksprogrammet. De idag föreslagna förändringarna skulle 
innebära att i stort sett ta bort hela utbildningsgrunden för fortsatta studier och arbetet i 
branschen inom viltförvaltning. 
 
Vi är med anledning av ovan mycket kritiska och ställer oss frågande att i dagens läge med de 
kompetensbehov branschen vittnar om göra de förändringar som förslaget innebär.  
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