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Vem tar rovdjur
Bedöm själv. Läs vad riksdagspartierna har svarat på Våra Rovdjurs enkät

enkätfrågor till riksdagspartierna

1. Enligt 2009 års riksdagsbeslut ska
vargstammen tills vidare begränsas till
högst 210 individer genom ”begränsad
licensjakt kompletterad med skyddsjakt
av skadegörande individer”. Avser ditt
parti att ta initiativ till att upphäva
begränsningen av vargstammen samt
beslutet om licensjakt och enbart tilllåta skyddsjakt på skadegörande eller
på annat sätt besvärliga individer?
2. Miniminivån för lodjur fastställdes i
2001 års riksdagsbeslut till 300 föryngringar. Enligt 2009 års beslut ska antalet årliga föryngringar kunna ”variera
ned till 250 föryngringar”. Avser ditt
parti att ta initiativ till att återställa
miniminivån till 300 föryngringar,
motsvarande 1 500 individer?
3. Anser ditt parti att rovdjurspopulationernas storlek och utbredning
skall vara av sådan omfattning att
rovdjuren kan spela sin ekologiska
roll i den svenska naturen?
4. Hur tänker ditt parti ta hänsyn till
majoritetens positiva inställning till
rovdjuren i vår natur och till de naturoch friluftsintresserade medborgare
som upplever livskvalitet av ett rikt
ekosystem med naturligt förekommande rovdjur? Samt de näringsutövare för vilka rovdjuren är en resurs?
5. Många av lodjuren som fångats i
fällor har träﬂis i magen och skadade
tänder och klor. Många fällor för räv
kan även fånga lodjur och står apterade
under större del av året än lojakten. Avser ditt parti att ta initiativ till att förbjuda fällfångst av lodjur samt rävfällor som även kan fånga lodjur?
6. Stora resurser ur Viltvårdsfonden
ges till jägarorganisationer, vilket ger
dem ett kraftigt övertag i opinionsbildningen. De förutsätts i gengäld utföra
visst arbete. Arbete som till viss del kan
utföras - och utförs - av andra, t.ex.
SRF. Avser ditt parti att ta initiativ till
att se över Svenska Jägareförbundets
allmänna uppdrag och användningen
av medlen ur Viltvårdsfonden?
7. En fråga från en landsbygdsbo i
vargrevir: Jag heter Helena Backius, är
fårägare och bor i ett vargrevir. Sommartid bor jag på fäbod i väglöst land
med får och vallhund. Jag och många
människor i min närhet vill att vargstammen ökar i naturlig takt. Vilka
åtgärder tänker ni vidta för att stoppa
den illegala jakten på varg?
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centerpartiet

1. Nej. Vi anser att beslutet är
väl underbyggt dels genom den
genomförda rovdjursutredningen
och dels i den pågående rovdjursforskningen.
2. Nej. Vi hyser mycket stora lostammar i vårt
land, långt över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Lon är i vissa delar av landet ett hot mot
den biologiska mångfalden genom den stora predationen av rådjur och övrigt småvilt. Det ﬁnns
inget sakligt motiv för en större lodjursstam.
3. En omöjlig fråga att besvara. Det är viktigt
att hänsyn tas till det samlade rovdjurstrycket
i de aktuella områdena.
4. Gällande rovdjursbeslut har tagit hänsyn till
omfattande inventeringar och forskning. Men
också, vilket många helt bortser ifrån, till de
människor och näringar som ﬁnns i de mest
berörda områdena.
5. Nej. I Sverige har vi höga etiska krav på jakten
och det är viktigt att vi står upp för dem. Jaktformer som orsakar djuren onödigt lidande ska
inte tillåtas. Vi anser att fortsatt forskning och
utvärdering skall ske för att skapa bättre fällor.
7. Viltvårdsfonden utgörs av de medel som
jägarna själva betalar in. Medlen skall gå till
olika viltvårdsinsatser, information och rådgivning. Svenska Jägarförbundets uppdrag att
leda jakten i landet har nyligen utretts och
befunnits fungera väl. Det ﬁnns för närvarande
ingen anledning till någon åtgärd.
8. Det går inte att glädjas över jakten och samtidigt sabotera riksdagens mål om att få in nya
friska vargar. Det ﬁnns bland svenska jägare en
tydlig uppfattning att jakten skall bedrivas utifrån höga etiska krav och enligt gällande regler.
Jaktbrott har därtill ett högt straﬀvärde. Det
ﬁnns ett ytterligare behov av information och
bevakning för att stävja den illegala jakten.

kristdemokraterna

1. Kristdemokraterna står bakom
riksdagens nya beslutade rovdjurspolitik. Kristdemokraterna anser att
jakt kan medges för att förebygga skador eller andra olägenheter. Rovdjursförvaltningen
behöver ha en stark regional förankring och
delaktighet i befolkningen. För att inte antalet
vargar ska växa snabbare än lokalbefolkningens
acceptans för vargen, införs en tillfällig begränsning till max 210 vargar i Sverige.
2. Kristdemokraterna står bakom regeringens
proposition. Ökningen i mellersta Sverige tillsammans med ökningen av antalet vargar innebär
en konkurrens om tillgången på föda. Rovdjurens bytesdjur har inte ökat i motsvarande takt.
3. Rovdjuren utgör en viktig del i Sveriges fauna. De fyller också en viktig ekologisk funktion.
Därför anser vi att de bör vara spridda över sina

naturliga utbredningsområden i den mån detta
är möjligt med beaktande av människors, tamdjurens och renskötselns intressen.
4. För Kristdemokraterna är det självklart att
vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige. När det gäller den närmare utformningen
av rovdjursförvaltningen är det viktigt att ha
största möjliga acceptans också av de människor som berörs negativt. Erfarenheter från
Nordamerika visar att detta skapar de bästa
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar
utveckling av rovdjurspopulationerna.
5. Jaktmetoder som innebär onödigt lidande för
djuret ska inte vara tillåtet. Det ﬁnns därför anledning att se över användning av sådana fällor.
6. För närvarande ser Kristdemokraterna inget
behov av att se över Svenska Jägareförbundets
allmänna uppdrag.
7. Polisen behöver mer resurser och bli mer
synlig också i glesbygden. Kristdemokraterna
vill därför stärka närvaron av den lokala polisen,
som ska skapa goda relationer med de boende
i området. Därigenom kan möjligheten att bekämpa denna typ av brottslighet öka.

folkpartiet

1. Vi står bakom riksdagsbeslutet. För att säkerställa en biologisk
mångfald krävs en balanserad lagstiftning som
leder till en livskraftig vargstam med gynnsam
bevarandestatus, ökad acceptans för vargen och
en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal
jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp. Den
licensjakt regeringen nu beslutat tillåta är ett av
ﬂera verktyg för att åstadkomma detta.
2. Ökningen i mellersta Sverige tillsammans
med ökningen av antalet vargar innebär en
konkurrens om tillgången på föda. Rovdjurens
bytesdjur har inte ökat i motsvarande takt.
En lodjursstam som motsvarar 300 årliga föryngringar huvudsakligen söder om renskötselområdet, kan innebära problem både för
varg- och lodjursstammens utveckling. Vi ser
gärna att antalet föryngringar av lodjur ökar i
södra delen av landet.
3 och 4. Alla de stora rovdjuren – varg, lodjur,
björn, järv och kungsörn – är omistliga delar
av rika ekosystem och spelar ekologiskt viktiga
roller i den svenska naturen. Därför behövs
en rovdjursförvaltning som fungerar eﬀektivt
och säkrar livskraftiga stammar med gynnsam
bevarandestatus.
5. Vi har inte tagit ställning till frågan i detalj.
Vår utgångspunkt är att vi ska ha ett starkt
regelverk, såväl nationellt som inom EU, som
skyddar djur från onödigt lidande.
6. Flera organisationer får ta del av Viltvårdsfonden, inklusive Rovdjursföreningen. Vi står
bakom den av regeringen beslutade fördelningvåra ROVDJUR
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ens parti?

inför valet i höst.

en av medel – till jägarnas organisationer,
viltforskning m.m. – som ska bidra till målen
för viltvård och viltförvaltning.
7. Det behövs ett aktivt arbete för att förändra allmänhetens attityd till dessa brott. Vi har
också under mandatperioden kraftigt byggt
ut både polisen och åklagarväsendet, vilket
skapar bättre förutsättningar för att jaktbrott
utreds och lagförs. Något som skulle kunna
vara ett verktyg i bekämpandet av den illegala
jakten men som i dag inte är tillräckligt utrett
är kriminalisering av försök och förberedelse
till grovt jaktbrott.

socialdemokraterna

1. Vi står bakom 2009 års riksdagsbeslut om licensjakt på varg.
Licensjakt och skyddsjakt är en del
i den regionala förvaltning som vi förordar.
Ökat lokalt inﬂytande krävs för att skapa
acceptans för rovdjuren. Däremot reagerade
vi över hur okontrollerad licensjakten tycktes
utformad. Licensjakt ska endast ske när det
ﬁnns behov för den.
2. Lodjuren står för de största skadorna på
rennäringen. Därför är det önskvärt att minska lodjurstrycket i norr och låta beståndet
öka i söder. Vi ställer oss därför inte negativa
till att låta beståndet få variera från 300 ner
till 250 föryngringar. Detta är inte ett hot
mot stammens livskraftighet.
3. De svenska rovdjuren ska ges möjlighet att
leva i livskraftiga populationer och i naturliga
utbredningsområden.
4. Vi har länge arbetat på att försöka minska
motsättningarna mellan rovdjursmotståndare och det stora ﬂertal som är positiva
till de stora rovdjuren. Den rovdjurspolitik
som vi gick till val på 2006 innebar en ökad
regional förvaltning av rovdjuren och den
socialdemokratiska miljöministern tillsatte
en rovdjursutredning med direktiven att de
konﬂikter som präglat den svenska rovdjurspolitiken alltför länge måste upphöra.
5. Vi ser i dag ingen anledning att förbjuda
fällfångst. Däremot är det viktigt att ständigt
se över fällor och andra jaktmetoder så att de
utformas på ett så bra sätt som möjligt.
6. Nej, vi anser att det allmänna uppdraget
också i fortsättningen ska ligga hos Svenska
Jägareförbundet. Vi kan inte se fördelarna
med att splittra det statliga uppdraget på
ﬂera organisationer.
7. För att motverka den illegala jakten måste
vi föra en dialog med berörda människor,
öka kunskaperna hos dem, arbeta mot all
acceptans av illegal verksamhet och göra det
enkelt och tryggt att anmäla. Dessutom vill vi
kriminalisera förberedelse till grova jaktbrott.
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miljöpartiet

1. Vi vill inte ha licensjakt på
varg förrän vargstammen är hållbar och har “gynnsam bevarandestatus”. Dit är det långt. Det är vidare inte
möjligt att, som riksdagsbeslutet anger, inrikta licensjakten på genetiskt defekta individer.
2. Ja. Vi var emot sänkningen av den nationella miniminivån för lodjuren. Vi anser
att riksdagsbeslutet från 2001, att en viss
sänkning av lodjursstammen i norra Sverige
får ske först sedan tillräckligt många lodjur
etablerat sig i Götaland så att stammen nationellt inte minskar, är lika rimlig i dag.
3. Ja. Forskning visar att rovdjur kan spela
en viktig roll för ekosystemen genom s.k.
”kaskadeﬀekter”. De kan också påverka
bytesdjurens dynamik. Rovdjuren påverkar
också varandra.
4. Vi vill ge större tyngd åt behovet av livskraftiga stammar och rovdjurens roll i ekosystemen vid beslut om rovdjursförvaltning.
5. Plågsam jakt, som jakt med fällor, grytjakt
och jakt med levande lockbeten ska förbjudas.
6. Ja. Vi anser att olika föreningar som arbetar med de aktuella frågorna ska kunna söka
projekt- och annat stöd på lika villkor.
7. Vi vill kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott. Vi vill ändra jaktförordningens 28 § till den lydelse paragrafen ﬁck
2006. Vi vill också att snöskotrar ska vara försedda med identiﬁkationsnummer som kan
avläsas i de spår som fordonet lämnar efter sig.

vänsterpartiet

1. Ja. Rovdjuren utgör en mycket
viktig roll i upprätthållandet av
ett tåligt och hållbart ekosystem.
Vi anser därför att licensjakt inte ska införas
på arter som ej uppnått livskraftiga nivåer.
2. Regeringen angav det ökade trycket av rovdjur i och med ”satsningen” på varg som en
anledning till att miniminivån skulle sänkas.
Det argumentet håller inte. Målet om 300
föryngringar har inte uppnåtts varför vi inte
ser någon anledning till att sänka det.
3. Självklart! Rovdjur står som toppredatorer
överst i näringskedjan och har en viktig roll i
ekosystemet. Forskning visar att rovdjurens
betydelse för biologisk mångfald är mycket
större än vad man tidigare bedömt vara fallet.
4. Frågan om våra rovdjur är en nationell angelägenhet, ett internationellt ansvar samt en
viktig miljöfråga. En majoritet av den svenska
befolkningen förespråkar ett rikt ekosystem,
det är en positiv och bra förutsättning för att
nå vårt mål med livskraftiga nivåer.
5. Jakt med fällor orsakar stor smärta och
stress för lodjuren. Fällfångst ökar incitamen-

ten för illegal jakt och översynen av denna
jaktform är i stort sett obeﬁntlig. Vi anser att
denna form av jakt är oetisk och förkastlig ur
djurskyddssynpunkt varför den bör förbjudas.
6. Ja, vi anser att det är läge att se över fonden
och fördelningen av medlen.
7. Jägare, renägare och lantbrukare har påtalat att man inte anser att statsmakterna
tar tillräckligt ansvar för rovdjurspolitikens
negativa sidor och att besluten tas långt från
de platser där problemen uppstår. Detta har
ändrats i och med alliansregeringens nya rovdjursförvaltning, men inte missnöjet. Det
krävs andra åtgärder, som en ökad dialog
om rovdjurspolitiken och förebyggande
åtgärder för att minimera rovdjursangreppen på tamdjur, speciella jaktregler för att
minska angrepp på hund samt ökade insatser för att komma tillrätta med den omfattande illegala jakt som ﬁnns idag i Sverige.

moderaterna

1. Nej, vi avvaktar den pågående
utvärderingen som ska vara klar
2012. Sverige ska ha livskraftiga
stammar av de stora rovdjuren. För att nå balans i vargstammarna ska viss strikt reglerad
och kontrollerad jakt tillåtas från vintern 2009.
2. Vi strävar efter en balanserad nivå. Om
lodjuren ökar i antal i det södra förvaltningsområdet, uppstår förutsättningar för sänkningar av de regionala miniminivåerna i de
två andra förvaltningsområdena.
3. Vi ser rovdjuren som en del av det svenska
ekosystemet. Den historiskt förda rovdjurspolitiken har varit framgångsrik genom att
alla rovdjursarter ökat starkt i antal. Men vi
har misslyckats med att förklara syftet med
rovdjurspolitiken gentemot de människor
som drabbats av ett ökat rovdjurstryck. För
exempelvis renskötselns fortlevnad är rovdjurstrycket avgörande.
4. Vi vill behålla en stor svensk rovdjursstam
och övriga vilda djur. I den svenska demokratin måste en regering ta hänsyn till såväl
minoriteter som till majoriteten. Vi har även
ﬂyttat besluten ned på regional nivå för att
skapa större delaktighet.
5. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda frågan och vi avvaktar den utredningen.
6. Vi ser inte i nuläget något behov av förändring. Viltvårdsfondens pengar, som även
används till forskning m.m, kommer från
jägarnas jaktkortsavgift.
7. Den illegala jakten bör motverkas genom
ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen
och genom förbättrad information. Just nu
undersöker regeringen om försök och förberedelse till grovt jaktbrott bör kriminaliseras.
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