
Dessa rovdjursfrågor står i fokus för 
förbundet 

I början av februari ansökte Svenska 
Jägareförbundet, SJF, och Lantbrukarnas 
riksförbund, LRF, om skyddsjakt på varg 
innevarande vinter i syfte att förebygga vargangrepp 
på tamdjur och för att dämpa den allvarliga oro som 
många människor känner inför vargstammens 
utveckling – inte minst den oroande ökningen av 
antalet angripna hundar. Att få börja bedriva 
skyddsjakt på varg är en av många frågor som 
Jägareförbundet lägger stor kraft på för närvarande. 
Andra högt prioriterade frågor listas nedan. 

 Förändrat arbetssätt i Nationella 
rovdjursrådet. 
Tillsammans med LRF, Jägarnas riksförbund och 
Skogsindustrierna har SJF i en skrivelse till 
Naturvårdsverket, NV, påtalat att rådet inte 
fungerar som det ska idag. 

 Påbörja utvärdering av vargstammens framtid.  
Den av riksdagen beslutade utvärderingen av 
vargstammens konsekvenser bör påbörjas snarast. 

 Revidera rovdjurspolitiken.  
En central fråga i vår rovdjurspolicy. En 
övergripande fråga som förbundet driver är att 
rovdjurspolitiken måste utformas med stor hänsyn 

till de sociala aspekterna, för att förhindra oacceptabel påverkan på jaktutövning och 
på andra aspekter av lokalbefolkningens livsvillkor. 

 
Jägareförbundet underkänner 
Naturvårdsverkets beslut att 
stoppa lojakten utanför 
renskötselområdet. Foto (i hägn): 
Göran Ekström  

 Sänk det nationella vargmålet.  
Att sänka nivån från 20 till 15 föryngringar och att balansera stammen när vi når dit är 
viktiga mål i vår rovdjurspolicy. Det vetenskapliga stödet för en sådan inriktning har 
ökat och en riksdagsmotion kräver en sådan förändring.   

 Ändringar av §§ 23a och 27 jaktförordningen (JF). 
Lagändringar behövs för  att öka möjligheten för NV att medge en förvaltande jakt på 
rovdjur. Jordbruksdepartementet fick förbundets förslag våren 2003. Förslaget är ute 
på remiss och i sitt yttrande har NV anammat förbundets förslag.  

 Stärkt "nödvärnsrätt" § 28 JF.  
Förbundet har drivit frågan länge och nyligen skickades en skrivelse i frågan till 
regeringen . 

 Radiomärkning av varg och vargtelefon i fler revir. 
Information via vargtelefon gör det lättare att bedriva jakt med hund i vargrevir. 
Förbundet har aktivt arbetat för att radiomärkning av varg ska ske i de vargrevir som 
haft störst problem med angrepp på hundar. 

Viktiga lo- och björnfrågor 



 
   

 Återuppta lodjursjakten utanför 
renskötselområdet.  
Förbundet har reagerat kraftfullt på NV:s 
oacceptabla beslut att stoppa jakten. 
Förbundsordföranden Owe Wiktorin har 
framfört förbundets kritik till 
Naturvårdsverkets generaldirektör Lars-Erik 
Liljelund. Jägareförbundet och LRF har 
överklagat beslutet. Många länsföreningar har 
vid uppvaktningar av riksdagsmän och andra 
politiker informerat om hanteringen av frågan 
och det orimliga beslutet. Även på länsnivå 
har stora insatser gjorts för opinionsbildning i 
frågan. Genom att organisera nya 
inventeringar, gör vi också allt vi kan för att ta fram bra faktaunderlag inför beslutet 
om jakt nästa år. För att vi ska kunna planera för fortsatta inventeringar kräver vi 
beslut senast sista maj. 

Förbudet mot åteljakt på björn bör 
upphävas. Foto: Göran Ekström 

 Sänk det nationella målet för lodjursstammen.  
De senaste årens utveckling understryker att dagens miniminivå är för hög och nya 
forskningsresultat ger ökat stöd för förbundets mål att sänka miniminivån till 200 
föryngringar. 

 Decentralisera beslut om jakt till länsnivå.  
Beslutet om att stoppa lojakten gick emot samtliga länsstyrelser som yttrat sig i frågan. 
Det understryker behovet av att öka det regionala medinflytandet. Beslut om jakt ska 
kunna fattas av länsstyrelsen enligt riktlinjer från NV. 

 Motverka förslag från NV om att begränsa antalet rovdjursjägare. 
NV har i ett yttrande till regeringen föreslagit sådana åtgärder för att minska riskerna 
för att tillstånd till legal jakt missbrukas. Tanken på att reservera rovdjursjakten för 
”särskilda jägare” strider mot grunderna för jakträtten och svensk jakttradition.  

 Ta bort förbudet mot åteljakt på björn.  
Förbundet agerar för en mångfald av jaktformer. Jakten med hund är viktig, men 
åteljakten har fördelar som lugna jaktsituationer och minskad risk att skjuta bort honor 
från ungar. För att undvika att åtling orsakar olägenheter bör riktlinjer för åtling och 
åteljakt tas fram. 

 Bestraffa inte misstag vid björnjakt.  
Eftersom björnhonor inte sällan lämnar sina ungar inträffar det att honor som har 
ungar skjuts av misstag. SJF anser det viktigt att informera jägarna om den risken, 
men anser inte att honor ska konfiskeras av staten.  

 Anpassa björnjakten till ny kunskap om björnstammen.  
Studier av DNA i björnspillning har visat att tidigare använda metoder underskattat 
stammen. Hittills har DNA-studier gjorts i Dalarna och Gävleborg. Studier i andra 
områden krävs för att få bra underlag för björnjakten. 

Vi är inte ensamma om att bedriva opinionsbildning i dessa frågor, men det kan konstateras 
att en stor del av de 15 riksdagsmotioner som föreslår åtgärder för att öka möjligheten till jakt 
eller andra förvaltningsåtgärder tar upp frågor som Jägareförbundet driver aktivt. 
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