jakten på lodjuren

referat

Licensjakten på landets lodjur
har ökat kraftigt

En fråga med koppling till detta gällde
ensamma, långvandrande individer. Trodde
han att sådana djur skulle kunna dö helt
enkelt av sin ensamhet om de råkar komma
till en vargtom region? Han höll det inte för
otroligt med tanke på hur social arten är.
En annan fråga med koppling till just detta
gällde de långvandrande vargar som då och
då har dykt upp långt uppe i nordöstra USA.
Där finns det nu kända fall med korsningar
mellan varg och prärievarg som leder till djur
som mest ser ut som den senare arten, men
som är betydligt mera kraftfulla. Och därigenom besvärligare predatorer på tamdjur.

I år sköts 93 individer av 108 tilldelade

Mest fördelar med vargturism

Jakten på de fridlysta lodjuren som också är hotklassade i rödlistan,
har mer än fördubblats sedan 2016. Rovdjursföreningens överklaganden av jaktbesluten avslogs ända upp i högsta instans. De
skjutna djuren var enligt SVA vid gott hull. Två lodjur var tidigare
påskjutna varav den ena blivit allvarligt handikappad och fem lodjur
hade tandfel där några kan vara medfödda.

En fråga som kom upp var om Dave ansåg
att ekoturism med inriktning mot att få se
eller höra vargar var positivt eller negativt.
Han höll där en ganska lång utläggning och
menade att det finns en risk att yngre vargar
blir tillvänjda av kontakt med folk. Sedan
utvandrar de och kommer i kontakt med
människor med helt andra intressen för arten
och blir därigenom utsatta för större risk att
dödas. Detta finns belagt från Yellowstone
där många vargar har dödats efter att ha
lämnat nationalparken. Sammantaget ansåg
han emellertid att fördelarna övervägde. De
som har fått se eller höra vargar har eller får
genomgående en mer positiv syn på arten.

B

esluten om licensjakt 2020 på totalt
108 lodjur fattades av länsstyrelserna i
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping,
Kalmar, Västerbotten, Västernorrland,
Västmanland, Västra Götaland, Örebro
och Östergötland.

Jaktbesluten överklagades

Utplantering i Japan och England

Någon frågade om det någonstans i världen,
där varg saknas, finns planer på att plantera
ut arten. Han berättade då att sådana projekt
pågår både i Japan och England. Han kunde
ha berättat mycket mer om det, eftersom
han – i en grupp där även jag ingick – varit
på båda ställena och mera i detalj diskuterat
planerna. Ett möte i England eller rättare sagt
i Skottland ägde rum 1978 och tanken var
då att varg skulle planteras ut i ett område
med gott om kronhjortar. Det var bara det
att det i samma område även var gott om
får, så vi utomstående avrådde. Men Dave
var inbjuden att komma till England senare
i år och det lät som om han tänkte göra det.

Rovdjursföreningen överklagade samtliga
licensjaktsbeslut, vilka rörde Mellersta och
Södra Rovdjursförvaltningsområdena. Alla
överklaganden avslogs av Förvaltningsdomstolen. Föreningen gick vidare och
överklagade Förvaltningsdomstolens beslut
gällande Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län till Kammarrätten. Denna beviljade inte prövningstillstånd. Föreningen
överklagade då dessa domar till Högsta
förvaltningsdomstolen. Svaret blev att de
inte beviljade prövningstillstånd. I motiveringen till detta fanns ingen argumentering i sakfrågan utan endast kortfattat några
allmänna, i vår uppfattning intetsägande,
fraser.

Foto: Nils-Olof Johansson

Under jakt flyr ofta lodjur upp i träd och blir skjutna i trädet.
(Bilden är från hägn och inte någon jakt.)

Fler frågor för forskning

Avslutningsvis kom det frågor om forskning
på varg: ”Har det inte forskats så mycket och
så länge att vi vet det vi behöver veta?” Det
tyckte Dave inte och pekade framför allt ut
två områden där vi behöver veta mer. Varför
väljer jagande vargar just ett visst byte? Varför
kan de i ett område med gott om hjortar
plötsligt sätta igång att jaga bävrar? Det vet
vi inte. Och vi vet framför allt inte hur vi på
bästa sätt kan hindra eller dämpa de skador
på tamdjur som vargen otvivelaktigt orsakar.
Anders Bjärvall

Licensjakt på lodjur 2020 och registrerade i Rovbase
Län
Tilldelning Skjutna Visas i Rovbase
Dalarna			 15
15
15
Gävleborg		 20
20
20
Jämtlands		
23
22
22
Jönköpings		  2	  2	  2
Kalmar			  8	  4	  0
Västerbottens		
14
  7	  7
Västernorrlands		  8	  7	  8
Västmanlands		  1	  1	  1
Västra Götalands		  6	  4	  5
Örebro			  7	  7	  7
Östergötland		  4	  4	  4
HELA LANDET
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Rovdjursföreningen pekade i sina överklaganden på att jaktbesluten varken hade
relevanta eller tydliga motiveringar och inte
uppfyllde något enda av de krav som gäller
enligt EU:s art- och habitatdirektiv för att
undantag ska få göras från det strikta skydd
som arten ska ha.

Kraftigt ökad jakt på lodjur

Av tilldelningen på sammanlagt 108 lodjur i Sverige dödades 93, som inkom till
SVA. Hur många lodjur som påskjutits och
som avräknats tilldelningen framgår inte
av SVA:s redovisning. Av Rovbase framgår
att ytterligare minst två lodjur påskjutits,
som också avräknats tilldelningen. Trots
att lodjuret är både hotklassat i rödlistan
och fridlyst har Sveriges jakt på det stora
kattdjuret ökat kraftigt igen och mer än
fördubblats sedan 2016, då 44 lodjur sköts
av en tilldelning på 52 lodjur. Förra året,
2019, rapporterades 68 lodjur skjutna, vilket var hela antalet tilldelade.
Av de skjutna lodjuren 2020 var 69 vux-

Ändrade rutiner försvårar tillgång till information
Från och med våren 2020 är all statistik
från licensjakten endast tillgänglig i databasen Rovbase. Hittills har det visat sig
svårt att hitta en samlad bild av licensjakten i Rovbase jämfört med när siffrorna
fanns på SVA:s hemsida. Däremot redovisar SVA resultaten från licensjakten i
form av en rapport som publiceras när
obduktioner och datasammanställning är
klar. Rapporten är informativ och tydlig,
precis som tidigare rapportering från SVA.
SVA kompletterar och justerar även informationen som finns i Rovbase vid behov.
Nr 2 2020

våra rovdjur

Det bör uppmärksammas att i den publika delen av databasen Rovbase visas inte
samtliga lodjur som skjutits under licensjakten. 89 lodjur av de totalt skjutna 93 lodjuren redovisas publikt i Rovbase, vilket
visas i tabellen intill. I Kalmar län redovisas anmärkningsvärt inga skjutna lodjur.
Däremot redovisas i Rovbase två påskjutna
och från tilldelningen avräknade lodjur i
Västra Götaland och i Västernorrlands län,
som alltså inte finns med i de lodjur som
inkommer och redovisas av SVA.
Källa: Rovbase (allmän del)

na djur och 24 bedömdes vid obduktionen av Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA) som årsungar, d v s födda våren 2019
(exakt åldersbestämning av vuxna individer
görs senare av ett specialiserat laboratorium
i USA). Av lodjuren var 53 hanar och 40
honor. Tre lodjur hade preliminärt registrerats i Rovbase med fel kön mot vad obduktionen visade.
Varje skjutet djur ska registreras i databasen Rovbase. Jakträttshavaren får behålla skinnet och den flådda lodjurskroppen
skickas till SVA i Uppsala för obduktion.

Gott hull, tandfel och tidigare
skottskador

SVA:s undersökningar visar att hälsostatusen hos de skjutna lodjuren sammantaget
varit god. Majoriteten var i medelgott hull.
15 lodjur hade över medelgott hull och
12 lodjur hade under medelgott hull. I de
norra länen har lodjuren normalt större
fettreserver än i länen söderut. Vid undersökning av magsäckarnas innehåll hittades
rester av främst hjortdjur och hare. Trettioåtta magsäckar var tomma på innehåll.
Hos fem lodjur saknades tänder utan
tecken på bakomliggande skada. Oftast var
det framtänder som saknades. Unga vassa
tanduppsättningar med saknade tänder kan
tyda på att detta varit medfött, skriver SVA.
Två av lodjuren visade sig vara tidigare
påskjutna, varav den ena hade blivit allvarligt handikappad. En vuxen lodjurshona
från Västra Götaland hade en färsk tidigare skottskada, i form av rikligt med hagel
i bakkroppen. SVA bedömer att lodjuret
var tidigare påskjutet, före licensjakten.
Ett lodjur från Östergötland hade en äldre
skottskada. SVA skriver i sin rapport: ”Vid
jakttillfället hade lodjuret observerats röra
sig på endast tre ben. När lodjuret röntgades fanns metallfragment i den sammanväxta frakturen som fanns på vänster framben.
Bogleden var inte brukbar – därför kunde
lodjuret endast röra sig på tre ben.”
LINA RICKLUND

Källa: SVA, rapporten ”Licensjakt lodjur
2020” (SVA Rapportserie 62/2020)
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