nyheter

EU stärker skyddet för de
hotade rovdjuren
I oktober i år utkom EU-kommissionen med
ett förslag till nya riktlinjer (”guidelines”) för en
uppdaterad tolkning av art- och habitatdirektivet.
Tolkningen av kraven för att få jaga stora rovdjur
skärps och förtydligas. En nyhet är att tamdjursägare ska få större ersättningar för rovdjursskador
och för att vidta skyddsåtgärder.

K

ommissionen har uppmärksammat att vissa medlemsstater, särskilt beträffande jakt, tolkar direktivet mer generöst än avsett. Syftet är att förstärka skyddet och tydliggöra
hur direktivet kan tillämpas. Förslaget innehåller en definiering
av vad begreppet gynnsam bevarandestatus (GYBS) innebär.
(Läs mer om GYBS på sidan 4 i denna tidning.)
• För att en art skall få jagas skall den ha uppnått GYBS. I förslaget till riktlinjer påpekas, som exempel, att varken Sveriges eller
Finlands respektive vargstammar uppfyller kriterierna för GYBS.
• Det skall dessutom finnas en god förvaltningsplan för arten
i fråga, som bygger på vetenskapliga underlag. Sverige finns inte
med bland de uppräknade länder som uppges ha en sådan.
• Vidare skall det finnas en säker uppskattning av populationsstorleken i landet, särskilt i artens aktuella utbredningsområden.
• Jakten får inte påverka artens GYBS i negativ riktning i det
aktuella området.
• Lämpliga, effektiva och verifierade åtgärder för skydd och
kompensation för skador orsakade av rovdjuren ska finnas tillgängliga och förmedlas kännedom om. Om åtgärderna inte hjälper kan jakt tillåtas.
• I EU-kommissionens förslag ingår också att tamdjursägare
som drabbas av rovdjursangrepp på sin boskap, ska få större kom-

pensation både i fråga om ekonomisk ersättning för skada och för
att vidta skyddsåtgärder.
• Den illegala jakten skall vara under kontroll genom lämpliga och
verifierade åtgärder.
Kommentar: Slutsatsen man kan dra av de nya riktlinjerna, är att dessa

sammantaget förstärker skyddet av rovdjuren. Då Sverige inte lever
upp till samtliga ovan uppställda krav borde inget utrymme finnas
för licensjakt på varg och troligtvis inte heller på lodjur.
Svenska Rovdjursföreningen stöder EU-förslaget till nya riktlinjer.
EU-kommissionens beslut om nya riktlinjer ska tas under våren 2019.
Text och foto (hägn): Hans Ring

Art- och habitatdirektivet om skydd
Artikel 2:
”1. Syftet med detta direktiv är att bidra till att säkerställa den
biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget.
2. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till
att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos
livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av gemenskapsintresse.”

Artikel 12:
”1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a,
med förbud mot
a) att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs,
b) att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
c) att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,
d) att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser.”
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Artdatabanken: Varje medlemsland har
skyldighet att se till att alla arter och naturtyper som ingår har så kallad gynnsam bevarandestatus

våra rovdjur
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