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Ang. Rådet för rovdjursfrågor 
 
 
Ni har skrivit till Naturvårdverket i frågan om hur Rådet för Rovdjursfrågor 
fungerar. Ni är kritiska mot att det senaste beslutet om skyddsjakt på lodjur inte 
diskuterades i rådet och har anmärkningar mot hur rådsmöten läggs upp och 
administreras.  
 
Rådet bildades 2002 och har under 2002 och 2003 haft sammanlagt fyra möten. 
Från början inriktade vi oss på att bygga upp en gemensam kunskapsbas om bl.a. 
vad riksdagsbeslutet om Sammanhållen rovdjurspolitik innebär och olika 
aspekter på rovdjursfrågan. Det blev ett tag en övervikt på information från 
Naturvårdsverket och vi har sedermera försökt att minska andelen information 
om redan fattade beslut. Sådana får ni ju också per e-post. Istället har vi försökt 
att ge mer plats för diskussioner om rovdjurspolitiken med fokus på hur den 
fungerar och få era synpunkter på hur Naturvårdsverket kan bidra till att 
genomföra den på bästa sätt. För Naturvårdsverket har det varit mycket 
värdefulla diskussioner om bl.a. rovdjurens påverkan på jakten och 
djurhållningen samt om den illegala jakten på rovdjur och hur den kan stävjas. 
Självklart finns det utrymme för förbättringar och vi välkomnar era synpunkter 
och kritik och tar tacksamt emot förslag om hur rådets arbete kan förbättras. Det 
tar viss tid för nya organ att finna sina former. 
 
Vi beklagar också att några punkter från det senaste mötet 2003 inte kom med på 
dagordningen till mötet i januari. Vi ska göra vårt yttersta för att detta inte 
upprepas. När det gäller kritiken mot minnesanteckningarna så gör vi också vårt 
bästa för att ge en balanserad bild av diskussion och slutsatser på ett möte. Vi 
har delat upp redovisningen i föredragning, diskussion och Rådets slutsatser och 
försöker att så långt möjligt att direkt på mötet stämma av slutsatserna. Självklart 
finns alltid utrymme för förbättringar. Det är också viktigt att kritik mot 
minnesanteckningar framförs när dessa gås igenom vid mötena.  
 
Riksdagsbeslutet om Sammanhållen rovdjurspolitik innebär, som ni citerar, att 
ett rådgivande samrådsorgan i rovdjursfrågor knyts till Naturvårdsverket. Rådet 
ska diskutera övergripande policyfrågor, inventeringsarbetet och 
rovdjursstammarnas utveckling. Vi beklagar att vi inte kallade Rådet till möte 
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när det slutliga resultatet av lodjursinventeringen var klar. Det hade varit 
värdefullt med en diskussion om inventeringsresultatet att stammens storlek är 
långt ifrån riksdagens minimimål på 300 föryngringar. Det här framförde vi vid 
mötet den 12 januari då vi gav en mer utförlig förklaring till varför vi inte gav 
tillstånd till skyddsjakt utanför renskötselområdet.  
 
Inför kommande beslut om skyddsjakt kommer vi att se över rutinerna för 
rapportering av inventeringsresultat och så tidigt som möjligt inbjuda till samråd. 
Som ett första steg till förbättring har vi kallat till ett möte med Rådet den 18 
februari om en översyn av 28 § i jaktförordningen. Därtill gjorde vi redan vid 
mötet den 12 januari upp om ett möte med Rådet i maj för en diskussion och 
samråd inför årets beslut om skyddsjakt på björn. Vi välkomnar också förslag 
från er om frågeställningar som bör behandlas i rådet och synpunkter på när 
rådet bör sammanträda för att på bästa sätt kunna fullgöra sin roll som 
rådgivande organ i rovdjursfrågor.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Björn Risinger 
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