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Omfattande jakt på rovdjur
i nya propositionen

R

egeringen lade en ny rovdjursproposition
på riksdagens bord den 5 juni i år. När
riksdagen 2001 beslöt om en “Sammanhållen rovdjurspolitik” sattes miniminivåer för
björn- och lodjursstammarna och etappmål,
som skulle vara en station på vägen mot livskraftiga stammar, för varg och järv.
Måltalen för samtliga arter anses nu vara
uppnådda. Tanken i riksdagsbeslutet 2001
var att när etappmålen uppnåtts skulle de
utvärderas och nya etappmål eller minimimål sättas. En sådan utvärdering har inte
skett, men en utredning kommer att tillsättas och dess betänkande ska vara klart den 1
juli 2012. Flera av de förslag som framförs
i den nya rovdjursproposition är temporära,
i avvaktan på utvärderingen.
mer lokala beslut om jakt
Det allra mest väntade i denna proposition
var att rovdjursförvaltningen ska regionaliseras, dvs att besluten ska tas av länsstyrelserna
i väsentligt högre grad än idag. Vid varje
länsstyrelse skall det inrättas en viltförvaltningsdelegation med landshövdingen som
ordförande. I övrigt skall delegationen bestå
av företrädare för olika intressen. I och med
detta avskaﬀas nuvarande viltvårdsnämnder
och regionala rovdjursgrupper.
Vidare indelas landet i tre rovdjursförvaltningsområden: Det norra, huvudsakligen
renskötsellänen, det mellersta, huvudsakligen
de län som idag hyser varg och det södra,
län med låg rovdjursförekomst idag. Inom
varje rovdjursförvaltningsområde inrättas ett
samverkansråd. Rovdjursförvaltningsområ-
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dena har att inom sig fördela den jakt som
Naturvårdsverket delegerat.
Naturvårdsverket ska få delegera till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt
(begräsat antal men utan primärt syfte att
förhindra skada) och skyddsjakt efter björn,
varg, järv och lodjur - förutsatt att den nationella miniminivån uppnåtts. Det krävs också
att det i länet ﬁnns en reproducerande stam
(föryngring de tre senaste åren) av arten. Om
miniminivån inte uppnåtts eller om en sådan
inte har satts, som för varg och järv, är det huvudsakligen beslutanderätten om skyddjakt
som Naturvårdsverket bör delegera.
nedskjutning av lodjursstammen och
stopp för vargstammen
Propositionens målsättning uttrycks: ”Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn,
varg, järv, lodjur och kungsörn och varje
art ska ﬁnnas inom artens naturliga utbredningsområde.”
För björn och järv föreslås inga väsentliga
förändringar från nuvarande rovdjurspolitik. Vi har idag närmare 3 000 björnar och
700 järvar.
I fråga om lodjur uppges att stammen ska
”tillåtas gå ned” till 250 föryngringar per år
motsvarande 1 250 individer. Tidigare minimimål var 300 föryngringar respektive 1 500
individer. Minskningen ska främst ske i renskötselområdet. Detta föreslås gälla fram till
dess att utvärderingen genomförts (2012).
Vad gäller varg föreslås att vargstammens
tillväxt stoppas, genom att nuvarande uppnådda etappmål på 200 vargar hålls oföränd-

Lodjursstammen ska skjutas
ned kraftigt, vargstammen
hållas begränsad till 200 djur
och ﬂyttning och eventuell
inplantering av östliga vargar
ska förbättra den genetiska
statusen. Besluten om jakt på
de stora rovdjuren ska i stor
utsträckning överföras till länsstyrelserna. Dessa är huvuddragen i regeringens proposition
”En ny rovdjursförvaltning”.

rat fram till dess att utvärderingen genomförts
(2012). Begränsningen av stammens tillväxt
ska ske genom licensjakt. Denna ska avse vargar som har låg genetisk variation.
För att förbättra vargstammens genetiska
status ska högst 20 obesläktade individer införlivas i populationen fram till 2014. Detta
ska ske i första hand genom att ﬂytta redan
invandrade individer från renskötselområdet
till populationen utanför renskötselområdet
och i andra hand genom utplantering av vargar från Finland-Ryssland.
Målet för vargstammens utbredning ska
vara att den begränsas till områden utanför
renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet ”under förutsättning att de inte
etablerar sig där och bildar revir”. Enligt nu
gällande riksdagsbeslut ska vargstammens
utbredning huvudsakligen vara utanför åretruntmarkerna och enstaka föryngringar kan
accepteras inom dessa delar av renskötselområdet.
licensjakt på björn, lo och varg
Jakt efter björn och lodjur ska som regel
utformas som licensjakt. En viss licensjakt
efter varg och järv anser regeringen möjlig
om den är ”begränsad och strängt kontrollerad”. För varg föreslås jakttiden 1 december -31 januari.
Regeringen anser att frågan om användning
av åtel och fällor bör utredas ytterligare.
BJÖRN LJUNGGREN

Läs SRF:s och fyra andra organisationers
synpunkter på propositionen på sid 6.
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