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LICENSJAKT EFTER LODJUR 2021 
Det tre länsföreningarna i Svenska Jägareförbundet i Västra Götalands län anser 
att beslutet om licensjakt efter Lodjur 2021 är en besvikelse. 

I årets beslut om licensjakt efter lodjur meddelar Länsstyrelsen att: 

• Högst två Lodjur får fällas i länet, därefter avlyses jakten. 
• Jakten får endast bedrivas i två skilda områden i länets södra delar, ett djur får 

fällas i Borås och Ulricehamns kommuner och ett djur i Bollebygd och Marks 
kommuner. 

Inventeringsresultat de senaste tio åren visar på en stabil eller något ökande stam i länet. 
Snöförhållandena under den senaste inventeringsperioden medförde svårigheter att hitta 
och kvalitetssäkra alla föryngringar. 

– Vi anser att 10,5 föryngringar som Länsstyrelsen kvalitetssäkrat är en grov 
underskattning av den faktiska Lodjursstammen i länet. Vi anser att en högre tilldelning 
borde ha beviljats vilket på ett bättre sätt hade balanserat osäkerheterna i inventeringen 
och begränsat tillväxttakten. Detta hade kunnat ske utan att riskera hamna under den 
nedre gränsen för länets miniminivå, det vill säga 10 föryngringar, säger Göte Johansson, 
ordförande i Länsföreningen Västra Götaland Väst 

Göte Johansson betonar vikten av att resurser för inventeringar ska anslås, för att kunna 
följa lodjursstammens utveckling, samt att Länsstyrelsen lägger mer fokus på att 
kvalitetssäkra de föryngringar som hittas. Detta är helt avgörande för bedömningen av 
Lo-stammens storlek i den framtida förvaltningen.  

Ett stort problem är också de kriterier som krävs för att kunna dokumentera en 
familjegrupp av Lodjur. Ibland krävs det en spårning på snö i mellan 1–3 km beroende 
på antalet djur som man spårar. Att kunna följa ett spår så långt utan uppehåll är på 
många håll omöjligt p g a. snöbrist, vägar mm, säger Göte Johansson. Vi ser snarare att 
man arbetar för att kriterierna att kvalitetssäkra ett spår ska ses över och att de 
erfarenheter som vi jägare och Länsstyrelsens spårare har, tas i beaktande. 

Sen måste naturligtvis vi jägare ta vårt ansvar och se till att vi alla rapporterar 
observationer av de stora rovdjuren på skandobs.se eller via Skandobs-appen. Jägare som 
är i skog och mark, är de som har kännedom om rovdjuren och ska vi få en jakt som gör 
skäl för namnet, måste alla se till att rapportera spår, synobservationer mm. 

Kurt Andersson Jägareförbundet Skaraborg 

Magnus Kelldén Jägareförbundet Södra Älvsborg 

Göte Johansson Jägareförbundet Västra Götaland Väst 
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Kontaktpersoner: 
Magnus Kelldén, Ordförande, Jägareförbundet Södra Älvsborg 
Tel: 0725-21 50 02 
Annika Georgson, Länskommunikatör, Jägareförbundet Södra Älvsborg 
Tel: 0734-45 53 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Svenska Jägareförbundet 
Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation. Den är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar. 
Förbundets roll är att utifrån ett helhetsperspektiv på naturen och samhället leda och utveckla jakten i Sverige. Förbundets 
ställningstaganden i viltförvaltningsfrågor baseras på forskning och fakta. Målet för Svenska Jägareförbundet är att arbeta för 
en så bra, hållbar och klok viltförvaltning som möjligt som tar hänsyn till samhällets och allmänhetens önskemål och krav. 
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