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Remissvar SOU2016:77 En gymnasieskola för alla. 
Angående skolverkets förslag till förändring i naturbruksprogrammet. 
(U2016/04660/GV) 
 
Sveriges Jordägareförbund, SJF, och Viltmästareförbundet, VIF, ser med stor oro på de 
föreslagna förändringarna för gymnasiernas naturbruksprogram. 
 
Vi vänder oss mot att antalet valbara kurser genom förslaget ska minskas framförallt inom 
jakt, fiske och naturguidning med följd att naturbruksgymnasiernas möjlighet att utbilda 
kompetent arbetskraft mot de utgångarna kraftigt försvåras eller helt omöjliggörs. Detta är 
arbetskraft med kompetens som våra medlemmar behöver och som vi ser ett ständigt växande 
behov av. 
 

 Det har i diskussionen kring Skolverkets förslag framkommit diametralt olika uppfattningar 
om faktagrunden och elevernas möjligheter att få jobb efter avslutade studier. Oberoende av 
dessa olika uppfattningar ser våra förbund klart behov av elever som genomgått utbildning 
med fokus på jakt, fiske och naturguidning. 
 
Skolverkets förslag är kontraproduktivt mot naturvårdsverkets strategi för svensk 
viltförvaltning där det uttryckligen under punkten främja brukande av vilt som resurs skrivs; 
 

”Jakt, viltturism och annat brukande av vilt ska inte begränsas av omotiverade 
hinder utan utgångspunkten är att det ska främjas.” 

 
Arbetsgivare på landsbygden har ett stort behov arbetskraft med en relevant och mångsidig 
utbildning där arbetstagarna har fått utbildning i att bruka och utveckla landsbygdsnäringarna 
utefter de olika lokala förutsättningar som finns i landet. 
 
Att genomföra omfattande förändringar inom naturbruksprogrammet med den stora 
sannolikheten att flera utbildningar med inriktning mot naturturism skulle läggas ned eller inte 
kunna genomföras är inte rimligt, välbetänkt eller klokt. 
 
Vi fruktar att utvecklingen av den naturbaserade turismen, till exempel; Naturguide, jakt och 
fiske och att det extensiva brukandet av viltet, vattnet och naturupplevelser, samtliga allt mer 
betydande för att erbjuda arbetstillfällen på landsbygden, kraftigt avstannar om inte 
gymnasieskolorna kan leverera arbetskraft med relevant kompetens. 
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Att kraftigt begränsa utgångarna inom naturbruksutbildningarna är inte bara ett slag mot våra  
medlemmar utan ett slag mot hela landsbygden och de som försöker att leva och ha sin 
utkomst där. Vidare går detta förslag stick i stäv med de prognoser som övriga myndigheter, 
departement och branschorganisationer gjort kring vilka behov som finns för att utveckla 
landsbygden, besöksnäringen och produktionen av klimatsmarta och närproducerade 
produkter. Det går även emot regeringens politik att lyfta fram naturturismen. 
 
SJF och VIF förordar därför å det bestämdaste att möjligheterna att bedriva en bra 
yrkesutbildning inom den naturbaserade turismen (jakt, fiske, naturguidning m.fl.) inte 
begränsas utan istället i så stor utsträckning som möjligt främjas och uppmuntras. Därför 
anser vi att det ska finnas sex inriktningar i naturbruksprogrammet, inklusive inriktningen 
naturturism. Förbunden anser även att skolverkets förslag om 700 obligatoriska poäng för alla 
inriktningar utom djurvård skulle i för stor utsträckning hindra elevernas möjligheter att ta 
fördjupningskurser. Ett bättre alternativ är 500 obligatoriska poäng.  
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