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Svar till södra förvaltningsområdets samverkansråd angående begäran om 
justering av miniminivå för lodjur under 2016 

Svar 
Naturvårdsverket avstår från att justera fastställda miniminivåer för lodjur under 
2016. 

Bakgrund 
Natiuvårdsverket fastställde den 8 december 2014 (NV-00552-14) miniminivåer 
för lodjur för södra, mellersta och norra förvaltningsområdet, samt för varje 
enskilt län. 

I samband med fastställandet beslutades om en revideringsprocess. 
Revideringsprocessen irmebär en cykel om fem år, med en översyn efter tre år. 
Översynen efter tre år skulle kunna resultera i justeringar av nivåema om det 
framkommer sådana behov. 

Naturvårdsverket skrev också i fastställandet att ett samverkansråd, om de firmer 
det lämpligt, kan initiera processen att se över miniminivåerna tidigare. Även 
Naturvårdsverket kan begära in förslag för att fastställa nya miniminivåer 
tidigare om det uppkommer nya omständigheter. 

Länsstyrelsens samverkansråd i södra förvaltningsområdet har inkommit med en 
begäran om revidering av miniminivåer för lodjur i det södra 
förvaltningsområdet (511-3185-2016). Länsstyrelsen anger att den senaste 
inventeringsperioden vintem 2015/2016 resulterade preliminärt i 23,5 bekräftade 
lodjursföryngringar, och att populationen därmed är större än fastställd 
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miniminivå om 18,5 föryngringar samt i linje med den inriktning som fastställts 
(511-3185-2016). 

Länsstyrelsen anger vidare att "... en revidering av miniminivåerna ligger i linje 
med rovdjursförvaltningens ambition att vara adaptiv och stämmer överens med 
den av Regeringen önskade ökningen av lodjurspopulationen i södra Sverige. En 
revidering av miniminivåerna behövs för att avspegla den verkliga 
lodjursförekomsten, vilket även skapar förvaltningsmöjligheter i andra delar av 
landet." 

Länsstyrelsen hänvisar till att tydlighet och förutsägbarhet är viktigt inom 
rovdjursförvaltningen för alla som berörs av den på ett eller annat sätt, samt att 
det i nuläget fmns parallella kortsiktiga och långsiktiga mål vilket skapar en 
osäkerhet för vad som till exempel gäller för licensjakt i södra 
rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsen menar att det saknas en tydlig 
beskrivning av vad som gäller när en miniminivå är nådd och det firms en 
inriktningsnivå över denna nivå. 

Skäl 
Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelsen initierat en samrådsprocess 
för att se över de principer som ska gälla för fastställandet av miniminivåer. Ett 
exempel på sådana principer är vilket underlag som ska gälla vid fastställandet. 
Samrådsprocessen avser att resultera i ett beslut om principer samt en plan för 
fastställandeprocessen. Naturvårdsverkets avsikt är att principema och 
processplanen är färdig under sensommaren 2016.1 dagsläget finns således inget 
beslut om gällande principer för fastställande av miniminivåer. 

Naturvårdsverket har sedan tidigare beslutat om en tidplan för revidering av 
miniminivåer. Inom en femårsperiod efter fastställandet ska en revidering av 
fastställda nivåer ske. Fastställda miniminivåer bör ses över efter tre år. En 
översyn kan leda till justeringar om det finns behov. 

En justering av miniminivåer i ett förvaltningsområde ger som konsekvens en 
justering i övriga förvaltningsområden. Detta eftersom den nationella 
miniminivån är satt att vara densamma som det nationella referensvärdet för den 
aktuella arten. Miniminivån kan då inte överstiga eller gå under det beslutade 
referensvärdet och måste justeras för hela landet samtidigt. 

Justeringen skulle innebära ett nytt fastställande för alla förvaltningsområden 
samt alla län. Naturvårdsverket gör bedömningen att en process för att få fram 
förslag från övriga förvaltningsområden samt bedömning och Naturvårdsverkets 
fastställande kan komma att ta tid. Naturvårdsverket har för avsikt att istället 
under vintem 2016/2017 inleda en översyn av miniminivåerna för alla arter inom 
alla förvaltningsområden. 

En översyn för alla arter under samma tidsperiod bedöms leda till ökad tydlighet 
i förvaltningen eftersom beslut om justeringar vid olika tidpunkter för olika arter 
kan vara svåra att återfinna historiskt och fömtse i framtiden. En tydlig 
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revideringsprocess där alla parter kan fömtse när eventuella revideringar och 
justeringar ska göras, bedöms i nuläget som mest transparent för den svenska 
viltförvaltningen. 

Övrigt 
Vad som sker efter att den satta miniminivån är nådd bör framgå i den regionala 
förvaltningsplanen där regionala förvaltningsmål sätt upp. Huruvida licensjakt 
kan börja användas som förvaltningsåtgärd i södra förvaltningsområdet bör 
föregås av en bedömning från samverkansrådet gällande de nationella målens 
uppfyllnad. Så som länsstyrelsen skriver i sin begäran torde det inte vara aktuellt 
med licensjakt i södra förvaltningsområdet så länge en spridning av 
lodjursstammen önskas på ett nationellt plan. Naturvårdsverket avser att komma 
med vägledning i denna fråga. 

När inriktningsnivån för ett förvaltningsområde nås är det lämpligt att 
Naturvårdsverket påbörjar en översyn av de fastställda miniminivåerna för den 
aktuella arten, vilket kommer att ske under vintem 2016/2017. 

Södra förvaltningsområdets begäran om justering kommer att fångas upp i 
översynen 2017. 

För Naturvårdsverket 

Christian Haglund 1 

Sektionschef 
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