
Socioekonomi 

i de regionala förvaltningsplanerna för stora rovdjur i 
Västerbottens län 

 

Närmare bestämt:  
Hanteringen av frågan i viltförvaltningsdelegationen. 

Vad ska vi göra? 
På viltförvaltningsdelegationens sammanträde den 4 november 2015 ska vi intensifiera 

diskussionerna kring de socioekonomiska aspekterna av rovdjursförekomst i länet. 

Frågor som berör socioekonomin har vi redan tagit upp ofta och i olika sammanhang, men nu 

behöver vi få till ett mer strukturerat arbete. 

Varför behöver vi det? 
Naturvårdsverket beskriver i sina nationella förvaltningsplaner för de stora rovdjuren följande 

målsättning: Länsstyrelsernas regionala mål för förvaltningen av stora rovdjur inkluderar ett 

tydligt socioekonomiskt resonemang avseende såväl näringar, fritidsintressen som kulturellt 

betingade verksamheter. Målen är mätbara och med tydliga åtgärder för genomförande och 

uppföljning. 

Vi behöver alltså ta fram mål som är konkreta och mätbara. Vi behöver också besluta om 

åtgärder för genomförande och uppföljning av de satta målen. 

Men vad är då socioekonomi? 
I de flesta sammanhang förknippas ”socioekonomisk status” med människors situation med 

avseende på inkomst och utbildningsnivå. I rovdjurssammanhang används dock en vidare 

definition. Vad som menas här beskriver Naturvårdsverket i de nationella 

förvaltningsplanerna på följande sätt: 

Socioekonomiska aspekter i rovdjursförvaltningen utgår från rovdjurens sociala och 

ekonomiska påverkan på förutsättningar för människors verksamhet och vardag. Det kan 

innebära kostnader och nyttor med avseende på rovdjursförekomst, exempelvis 

rovdjursturism och rovdjursjakt, skador med konsekvenser för olika näringar, människors 

rädsla för rovdjur, rovdjurens påverkan på natur- och kulturvärden så som renskötsel och 

fäboddrift, samt möjligheter till övrig jakt och hur attraktiv landsbygden upplevs. 

Tillvägagångssätt 
VFD-möte 2015-11-04: uppstart av arbetet, identifikation av de viktiga frågorna, diskussion 

kring dataunderlag och mätbarhet, vi kommer överens om vad som ska göras fram till nästa 

möte. 

Mellan VFD-mötena i november och december: var och en tar fram den information som vi 

har kommit överens om och förankrar det hela inom sitt ansvarsområde. 

VFD-möte 2015-12-01: var och en presenterar sina resultat, det blir en diskussion kring 

dataunderlagets kvalitet och mätbarhet med mera. 



Att fundera kring utifrån Naturvårdsverkets givna ramar 

 Hur ser rovdjurens ekonomiska påverkan ut? 

 Rovdjurens sociala påverkan? 

 Vilka verksamheter påverkas av rovdjuren i länet? Näring, hobby, fritid? 

 Hur påverkas människors vardag? 

 Vilka kostnader finns det? Sätt siffror där det går. 

 Vilka nyttor finns det med rovdjur? 

 Vilka skador förekommer? 

 Vilka möjligheter går förlorade och vilka nya möjligheter öppnar sig? 

 Påverkas landsbygdens attraktivitet? Tätorternas eller städernas attraktivitet? 

Parallellt arbete 
För närvarande arbetar Naturvårdsverket med ett regeringsuppdrag som rör gynnsam 

bevarandestatus för varg. En del av uppdraget går ut på att beskriva de socioekonomiska 

effekterna av en vargpopulation av sådan storlek att den har gynnsam bevarandestatus.  

Naturvårdsverkets uppgift är främst att titta på nationell nivå och bara på varg. Vårt uppdrag 

är att titta på samtliga arter och främst på regional nivå.  
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