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Vad innebär propositionen för våra rovdjur?
Björn

"Miniminivån för björnstammen i Sverige skall vara 100 föryngringar per år, vilket motsvarar
ett totalt antal av cirka 1000 individer.” En väsentlig förändring gentemot utredningen är att
regeringen inte nämner någon sydgräns för björnens utbredning.
Björnstammen anses idag uppgå till1000 individer och detta var också den miniminivå som
utredningen föreslog. Regeringen menar att problemen med skador orsakade av björn inte
ökat i samma grad som björnstammen tillväxt under de senaste decennierna. Problemen är
hanterbara.
Lo

"Miniminivån för lodjursstammen i Sverige skall vara 300 föryngringar per år, vilket
motsvarar ett totalt antal av cirka
1500 individer. Målet skall vara att antalet lodjur i landet som helhet inte skall minska. Målet
för lodjursstammens utbredning skall vara att arten skall finnas såväl inom som utanför
renskötselområdet men att huvuddelen av stammen skall finnas utanför renskötselområdet."
För närvarande anses den skandinaviska lodjursstammen uppgå till drygt 2 000 djur, varav
1500 finns i Sverige. Utredningen föreslog en miniminivå på 1000 djur och en kraftig
minskning av stammen i renskötselområdet.
Regeringen anser att en miniminivå på 300 årliga föryngringar endast ger utrymme för en
mycket begränsad jakt. I renskötselområdet bör målet, enligt regeringen, vara en långsam
minskning ner till 400 individer. För att lodjursstammen skall vara tillräckligt stor i ett
riksperspektiv bör stammen emellertid tillåtas växa i andra områden innan den reduceras i
renskötselområdet.
Jakt på lodjur bör, enligt propositionen, inte tillåtas i sådan omfattning eller på sådana platser
att dess spridning söderut förhindras. De jaktliga intressena kommer därigenom att få tåla en
större påverkan på viltbestånden. I områden med återetablering av lo och där stammen ökar
snabbt bör liksom för närvarande begränsad jakt kunna tillåtas.
Järv

"Etappmålet för järvstammen i Sverige skall vara 90 föryngringar per år, vilket motsvarar ett
totalt antal av cirka 400 individer. Målet för järvstammens utbredning är att den sprider sig
jämnare inom sitt naturliga utbredningsområde."
Den gemensamma skandinaviska järvstammen uppskattades av utredningen till 500 individer.
Men efter den senaste säsongens inventering behöver siffran troligen nedjusteras. Utredningen
föreslog en miniminivå på 300 järvar i
Sverige.

Varg

"Etappmålet för vargstammen skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt cirka
200 individer. Då detta etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens
effekter genomföras.
Därefter beslutas om ett eventuellt nytt etappmål eller en miniminivå. Målet för
vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men
att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför
renskötselns åretrunt marker där den gör minst skada.
Det långsiktiga målet är att vargstammen skall växa till en nivå som säkerställer att den
långsiktigt finns kvar i den svenska faunan."
Regeringens bedömning är att det inte är möjligt att få en bred acceptans för en vargstam av
den storlek som krävs för att den ska vara långsiktigt livskraftig. A andra sidan menar man att
det inte är rimligt att ange ett mål som rymmer alltför stor osäkerhet beträffande
vargstammens bevarande.
Vad gäller vargstammens utbredning menar regeringen att vargens etablering i de södra
delarna av Sverige borde begränsas till större sammanhängande skogsområden, trots att
erfarenheter från andra länder visar att varg kan uppehålla sig i människors närhet om den väl
accepteras.
Regeringen bedömer också att det är möjligt med enstaka vargföryngringar i
renskötselområdet.
Beträffande skyddsjakt på varg skriver regeringen att den främst bör tillåtas inom
renskötselområdet innan etappmålet uppnåtts. En förutsättning för skyddsjakt är dock att
stammen som helhet visar en positiv utveckling.
Även utanför renskötselområdet ska skyddsjakt kunna tillåtas innan etappmålet uppnåtts. Det
kan gälla enstaka individer som orsakar allvarlig skada och om det inte går att lösa på annat
sätt.
Också i en situation där vargstammen ökar snabbt kan det vara motiverat att möta lokala
problem med skyddsjakt.
Kungsörn

I Sverige anses det idag finnas 600 häckande par. Detta var också den miniminivå som
utredningen föreslog och som nu föreslås i propositionen. Kungsörnens utbredning ska inte
påverkas av människan.
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