nyheter

I år får alla lodjur skjutas oavsett ålder och kön eller om det är hona med ungar

Långsökt motivering för lojakt –
i år åberopas konﬂiktdämpning
och ny punkt i paragraf
Trots att lodjursstammen inte
ökar, utan som helhet minskar
och närmar sig en nivå 20 procent under beslutad nationell
miniminivå – 246 föryngringar
av 300 – och trots att arten är
fredad, så har Naturvårdsverket
givit jägarkåren tillstånd att
skjuta 85 lodjur i år. Det är
nära 20 procent ﬂer än vad som
sköts förra året.

N

aturvårdsverkets samlade bedömning
är att jaktbeslutet inte påverkar arbetet
med att nå den nationella miniminivån och
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.
Av den beviljade jakten får 52 lodjur dödas utanför renskötselområdet där lodjursskador på tamdjur är mycket begränsade.
Svenska Jägareförbundet hade begärt att få
skjuta totalt 203 lodjur varav 164 utanför
renskötselområdet.
Verket motiverar sitt beslut med att ”en
begränsad jakt är en förvaltningsåtgärd som
är konﬂiktdämpande genom att en aktiv
förvaltning kan ge större acceptans för rovdjurspolitiken och därmed bidra till att nå
målen”.
– Den breda acceptansen ﬁnns för lodjuret,
men det är inte det som är bekymret. Vi
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Den lagtexten skall motsvaras av den svenska
Jaktförordningens 6 §. Några av villkoren är
att det inte ﬁnns ”annan lämplig lösning”
vilket förutsätter ett problem, jakten måste
vara ”selektiv och i begränsad omfattning”
och gälla ”vissa exemplar”. Se lagtexten i faktaruta på sidan 7.
Susanna Löfgren hävdar att just dessa paragrafer ger möjlighet till jakt på vilka individer
som helst upp till i beslutet angivet antal.
– Vi använder den här paragrafen mot bakgrund att Lettland ﬁck rekommendation av
EU att mot sin nationella förvaltningsplan
använda sig av Habitatdirektivets artikel 16
e, som motsvarar Jaktförordningens 6 §. Då
ﬁck vi ett rättesnöre att det var den här paragrafen vi skulle använda, eftersom EU-kommissionen gav direktiv om det.
Susanna Löfgren berättar att Naturvårdsverket i höstas haft ett möte med EU där
verket ganska noga redogjorde för hur jakt
och annan förvaltning sker.
– Hitintills har vi inte fått tillbaka något
klagomål om detta.
När Sveriges lodjursjakt tidigare anmäldes
både inför EU-kommissionen och därefter
till JO för brott mot Art- och Habitatdirektivet, ledde det till ett motiverat yttrande
år 2001 från kommissionen med uppmaning till Sverige att upphöra med jakten,
respektive skarp JO-kritik år 2004 mot Naturvårdsverket. Det var inte samma punkt
under paragrafen som åberopades då.

kan ju inte nöja oss med en bred acceptans
när det ﬁnns en mindre, väldigt bekymrad
grupp, som är väldigt tydlig. Vi måste se till EFTER ATT FÄLLFÅNGST av lodjur har varit förbjuatt vi hittar en väg även till den betydande den utanför renskötselområdet under några
minoriteten, som inte accepterar rovdjur, år, så tillåts nu återigen den jaktmetoden i
förklarar Susanna Löfgren, enhetschef vid alla delar av landet där lojakt får bedrivas.
Naturvårdsverket.
Alla lodjur blir lovligt byte oavsett kön och
På frågan om Naturvårdsverket, med an- ålder, även honor som har ungar. Tidigare
ledning av sin motivering, tror att en legal år har villkoret varit att lodjurshona som
jakt minskar den illegala jakten svarar Löf- fångats i fälla alltid måste bakspåras för att
gren:
se om någon unge fanns i följe. Om så var
– Det kan vara en eﬀekt, men det kan jag fallet måste honan tidigare släppas, men inte
inte svara på exakt, men jag kan tro att man enligt årets jaktbeslut. Endast radiomärkta
i alla fall ser lodjuren mer som en jaktlig lodjur bör enligt beslutet frisläppas ur fälresurs och accepterar rovdjuren i en högre lorna i år.
utsträckning och då har vi lättare att nå de
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politiska målen. Så länge som det inte skadar
populationen, så behöver det inte
Jakt efter lodjur utanför
Skyddsjakt efter lodjur
renskötselområdet
inom renskötselområdet
vara fel med jakt på lodjur.
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Västra Götalands län

13

6

Jämtlands
län

36

25

Västmanlands län

5

5

Västerbottens län

7

7

Uppsala län

10

6

Dalarnas län

1

1

Örebro län

5

5

Västernorrlands län

0

Värmlands
län

30

10

Norrbottens
län

0

Dalarnas län

12

12

Gävleborgs
län

8

8

Västernorrlands län

0

Totalt

83

JAKTEN INOM RENSKÖTSELOMRÅDET

betecknas som skyddsjakt för
att begränsa skadorna inom rennäringen, vilket är ett godkänt
undantag som får göras för fredade arter i gällande lagstiftning.
Men för övriga landet används
begreppet jakt på lodjuren, i
betydelsen licensjakt, då de inte
orsakar några allvarliga skador att
förebygga. Licensjakt är inte tillåtet på de fredade arterna, men en
undantagsregel ger möjlighet till
skyddsjakt under särskilda villkor
i EU:s Art- och Habitatdirektiv.
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Årets beviljade jakt på lodjur
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