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Lodjursstammen är
fortsatt hårt
pressad
december är det dags för Naturvårdsverkets årliga ställningstagande till lodjursjakt
i Sverige. Svenska Jägareförbundet (SJF) och
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har sin
vana trogen skickat in ett förslag om jakt
på 124 lodjur, varav 100 utanför renskötselområdet. Inte utan en viss list har man
lyckats räkna upp lodjursstammen till långt
över riksdagens angivna miniminivå på 300
föryngringar och menar därför att jägarna
nu kan kräva sin “självklara rättighet“ att jaga
lodjur.
Lodjursjakt är en förutsättning för acceptansen av rovdjurspolitiken dundrar SJF,
och tillika en förutsättning för att jägarna
skall hålla sig till tidigare överenskommelser,
menar Dalaupproret, som till och med går så
långt går så långt som till “stridsåtgärder“ för
att få igenom sina kompromisslösa krav.
SJF siktar in sig på det faktum att honorna
förlorar ett antal ungar under säsongen från
att de föds på våren till dess att de inventeras på vintern, samt att man helt enkelt kan
missa några lodjur under inventeringarna.
Med hänvisning till enbart förlorade ungar
räknar man nu upp den lostam som inventerades förra vintern med 50 procent och lyckas
hamna på en nivå som, enligt SJFs argumentation, med god marginal skulle medge lojakt
utan att bryta mot riksdagens beslut. Det
inventerade antalet på 254 lodjurföryngringar
enligt forskarnas senaste uppskattningar för
2004, skulle med denna metod öka till cirka
380, vilket skulle ge en marginal på ett 80tal föryngringar ovanför miniminivån. Hot
om bojkotter av olika slag och trixande med
underlag för gällande beslut verkar vara jägarkårens desperata åtgärder för att få igenom
krav som samhället i övrigt inte anser sig vare
sig vilja eller lagligen kunna uppfylla.
MOT DETTA RESONEMANG ﬁnns inget annat svar

än att det självfallet är antalet överlevande
djur som är intressant för en bedömning av
stammens beståndsstatus när tillstånd för jakt
skall avgöras - och inte de nyfödda djur som
inte överlevt sitt första levnadsår. Dessutom
angavs siﬀrorna för lostammen i form av
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antalet föryngringar inventerade på vintern
vid tiden för riksdagsbeslutet, vilket var vad
man utgick ifrån när miniminivåerna sattes.
Det var aldrig tal om något annat beräkningssätt.
Det är illa nog att myndigheterna inom
loppet av cirka åtta år har medgivit en så hastig och med fakta illa underbyggd åderlåtning
av lodjursstammen i renbetesområdet att det
i alla avseenden strider mot de uttryckliga
anvisningarna i riksdagsbeslutet. Kravet på
att reduceringen skall ske långsamt och att
tillväxt av lodjursstammen i andra områden
skall vara konstaterad innan avskjutningen
genomförs, har på inget sätt tillgodosetts.
Stammen har minskat från cirka 800 lodjur till runt 400 i renbetesområdet utan
att den anbefallna tillväxten söderut infriats
nämnvärt, något som för tankarna till den
dränering av den Skandinaviska lodjursstammen norrmännen genomför en bit västerut.
Det är inte enbart på vargfronten Sverige
har gjort våldsamma eftergifter för de cirka
2000 personer som helt eller delvis lever av
rennäring.
Frågan är om inte Rovdjursföreningen
kan ha något gemensamt med jägarorganisationerna och LRF i ifrågasättandet av
det rimliga i riksdagens målsättning för
rovdjursstammarna, som i huvudsak bygger
på att lejonparten av rovdjuren i praktiken
för överskådlig framtid kommer att beﬁnna
sig i dagens “rovdjursbälte“ i Mellansverige.
Denna koncentration bäddar för eskalerande
konﬂikter mellan rovdjuren och den stridslystna jägarkåren. Och vinnare är – som alltid
i rovdjursfrågan – rennäringen.
ANN DAHLERUS
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