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Förslag till avlysningsjakt efter lodjur jaktåret 2006 - 2007 

Svenska Jägareförbundet hemställer mot bakgrund av vad som nedan anförs 
om tillstånd till avlysningsjakt efter 207 lodjur enligt § 29 Jaktlagen (JL) samt 
§ 6 Jaktförordningen (JF). 
 

________________ 
 

 

1. Inom renskötselområdet 

 

Förslag till jakttider: 

 

Fångst - föreslås vara tillåten 2007.01.01 - 2007.04.15. Jakt med godkända 

vapen föreslås vara tillåten 2007.02.15 - 2007.04.15. 
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Förslag till tilldelning och jaktområden: 

 

Västerbottens län:    Antal djur: 15 

  

Områden samt geografisk föredelning 
Område 1: Dorotea, Vilhelmina och Åsele jaktvårdskretsar   
Antal: 8  lodjur 
 
Område 2: Storuman, Sorsele, Malå och Lycksele jaktvårdskretsar  
Antal: 5 lodjur 
 
Område 3: Vindeln, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling och Umeå 
jaktvårdskretsar  
Antal: 2 lodjur 
 
Norsjö, Jörn, Skellefteå, Burträsk, Lövånger, Bygdeå och Nysätra 
jaktvårdskretsar ingen tilldelning av lodjur kommande skyddsjakt. 

 
 
Jämtlands län:   Antal djur: 20 
  
Områden samt geografisk fördelning: 
Område 1 Strömsunds kommun   
Antal: 2 djur   
 
Område 2 Krokom och Åre kommuner  
Antal: 6 djur   
 
Område 3 Östersund, Ragunda och Bräcke kommuner   
Antal: 2 djur   
 
Område 4 Härjedalen och Bergs kommuner  
Antal: 10 djur 
 

Västernorrlands län:   Antal djur: 1 

Områden samt geografisk fördelning: 
Område 1: Väster om stambanan 
Antal: 1 lodjur 
 

Summa inom renskötselområdet: 36 lodjur. 
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Särskild motivering till förslagen: Förvaltningen i renbetesområdet har under 
ett antal år haft inriktningen att lodjursstammen skulle reduceras. Stammen har 
nu nått ungefär den nivå som eftersträvats och tilldelningsförslagen har därför 
lagts för att balansera stammen på nuvarande nivå. Lodjuren är inte jämnt 
fördelade i landskapet varför vi förordar en geografisk fördelning av 
tilldelning inom länen. 
 

 

2. Utanför renskötselområdet 

 

Förslag till jaktider: 

 

Fångst föreslås vara tillåten 2007.01.01 - 2007.03.31. Jakt med godkända 

vapen föreslås vara tillåten 2007.02.15 - 2007.03.31. 

 

Förslag till tilldelning och jaktområden: 

 
Västernorrlands län   Antal djur: 4    
  
Område 1: den del av länet som ligger öster järnvägen (stambanan)  
från länsgränsen mot Västerbotten-Trehörningsjö-Mellansel-Långsele  
till länsgränsen mot Jämtlands och Västerbottens län utom området öster om 
Ångermanälven inom Kramfors kommun.  
Antal: 2 lodjur  
 
Område 2: Kramfors kommun öster om Ångermanälven 
Antal: 2 lodjur  
 
 
Gävleborgs län:   Antal djur:  18 
Område: Hela länet 
 
 
Dalarnas län:   Antal djur:  32 
Områden samt geografisk fördelning 
Område 1: Borlänge, Hedemora, Säters, Avesta och Smedjebackens 
kommuner.  
Antal: 16 lodjur                
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Område 2: Övriga delar av länet. 
Antal: 16 lodjur 
 
 
Värmlands län    Antal djur:  30 
Område: Hela länet 
  
 
Örebro län     Antal djur:  10 
Område: Hela länet  

  
 
Västmanlands län    Antal djur:  30 
Område: Hela länet 
  
 
Uppsala län    Antal djur:   28 
Område: Hela länet 
  
 
Västra Götalands län    Antal djur:    15 
Område: Hela länet 
  

 
Södermanland    Antal djur:    2 
Område: Hela länet. 
  

 
Stockholms län    Antal djur:    2 
Område: Hela länet. 
  

 
Summa utanför renskötselområdet: 171 djur. 
 
 
Särskild motivering till förslagen utanför renbetesområdet: De föreslagna 
tilldelningarna ligger generellt över de tilldelningar som medgavs av 
Naturvårdsverket föregående vinter. Tilldelningsförslaget ligger dock enligt 
Svenska Jägareförbundet i många fall i underkant av det behov som finns för 
att bromsa den fortsatta nedgången i bytesdjurstammarna och som innebär att 
lodjuren själva på sikt kan komma att få stora försörjningsproblem med 
vikande stammar som följd. Förslagen ligger dessutom i många fall helt i linje 
med de förvaltningsplaner som länen tagit fram. Flera län har förordat 
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geografisk fördelning av tilldelningen. Svenska Jägareförbundet anser att det 
är av största vikt att Naturvårdsverket tar hänsyn till dessa då de bygger på 
kunskaper om lodjurens föredelning i landskapet och på olika förutsättningar 
att bedriva jakt.  
 
Som framgår av tilldelningsförslaget har det geografiska området utökats med 
två län, Södermanlands och Stockholms län. Länsföreningarna i de båda länen 
har uttryckligen önskat att lodjursjakten bör starta i god tid, redan under 
etableringsfasen, i syfte att motverka den negativa utveckling man ser i de 
nordligare länen där lodjurens påverkan på bytesdjuren varit kraftig samtidigt 
som den allmänna toleransen för lodjuret har minskat. Svenska 
Jägareförbundet delar uppfattningen att en försiktig jakt skulle kunna bidra till 
en positivare syn på lodjurens etablering.    
 
Såväl den förra regeringen som den nuvarande har uttalat att de regionala 
intressena måste få ett större inflytande på rovdjursförvaltningen. En ökad 
tilldelning av lodjur skulle därför vara ett bra första steg mot ett sådant ökat 
regionalt inflytande. 
 
Inventeringar 
 
Svenska Jägareförbundet vill påpeka att de nationella redovisningarna av 
antalet lodjurs föryngringar i landet har brister. I de lodjurstäta områdena i 
mellansverige tyder undersökningar på att lodjurstammen i flera områden 
underskattas.  
I januari 2006 genomfördes en större inventering i mellansverige (delar av 
Värmland, Dalarna, Västmanland samt Örebro) över ca 2 miljoner hektar. 
Rapporten från denna är ännu inte klar men för t ex den inventerade delen av 
Värmlands län kan vi konstatera att antalet familjegrupper kraftigt har 
underskattats i länsstyrelsens snokinginventering. Trots kännedom om 
sakförhållandet har ingen korrektion gjorts av resultatet. För den nationella 
redovisningens trovärdighet är det mycket olyckligt att familjegrupper som 
hittades vid vinterns områdesinventering inte återfinns i den nationella 
sammanställningen.  
 

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET                   

                   

 

Christer Sundquist   Hans von Essen                  
Generalsekreterare   Riksjaktvårdskonsulent  


