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Förslag till avlysningsjakt efter lodjur jaktåret 2008 - 2009 

Svenska Jägareförbundet hemställer mot bakgrund av vad som nedan anförs 
om tillstånd till avlysningsjakt efter 291 lodjur enligt § 29 Jaktlagen (JL) 
samt § 6 Jaktförordningen (JF).  
________________ 
 

1. Inom renskötselområdet 
 
Förslag till jakttider 
Fångst - föreslås vara tillåten 2009.01.01 - 2009.04.15. Jakt med godkända vapen föreslås vara 
tillåten 2009.02.15 - 2009.04.15. 
 
Förslag till tilldelning och jaktområden: 
Västerbottens län:  
    Antal djur: 51 
Område 1: Sorselse, Storuman, Malå och Lycksele kommuner 
Antal:  16 djur 
 
Område : Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner   
Antal:21 djur 
 
Område 3: Norsjö. Skellefteå och Robertsfors kommuner   
Antal: 7 djur 
 
Område 4: Vindeln, Bjurholm, Vännäs och Umeå kommuner    
Antal: 7 djur 
 
 

  



 

Jämtlands län:    Antal djur: 65  
Områden samt geografisk fördelning: 
 
Område 1: Strömsunds kommun   
Antal: 21 djur   
 
Område 2: Krokom och Åre kommuner  
Antal: 13 djur   
 
Område 3: Östersund, Ragunda och Bräcke kommuner  
Antal: 13 djur   
 
Område 4: Härjedalen och Bergs kommuner  
Antal: 18 djur 
 
Västernorrlands län   Antal djur: 5    
Område: Hela länet  
 
 
Summa inom renskötselområdet: 121 lodjur 
 
Särskild motivering till förslagen: Förvaltningen i renbetesområde har under ett antal år haft 
inriktningen att lodjursstammen skall reduceras. Trots detta har lodjurstammen ökat kraftigt i 
förhållande till de av riksdagen förordade 400 lodjuren i renskötselområdet. Antalet 
föryngringar i renskötselområdet vintern 07/08 uppgick till 141, vilket motsvarar drygt 800 
lodjur. Stammen är alltså dubbelt så stor som den stam som riksdagen förordat. Det finns 
således ett stort behov av att kraftigt öka avskjutningen i renskötselområdet. De nu föreslagna 
tilldelningarna strävar till att sänka lodjurstammen till nivåer som överensstämmer med de 
mål som satts i de regionala förvaltningsplanerna och det nationella målet för 
renskötselområdet.   
 
2. Utanför renskötselområdet 
 
Förslag till jakttider: 
Fångst föreslås vara tillåten 2009.01.01 - 2009.03.31. Jakt med godkända vapen föreslås vara 
tillåten 2009.02.15 - 2009.03.31. 
 
Förslag till til delning och jaktområden: l
 
Västernorrlands län:    
Område: Gemensam tilldelning för hela länet, se renskötselområdet. 
 
Gävleborgs län:   Antal djur: 20 
Område: Hela länet 
 



 

Dalarnas län:    Antal djur: 32 
Områden samt geografisk fördelning 
 
Område 1: Borlänge, Hedemora, Säters, Avesta och  
Smedjebackens kommuner. 
Antal: 16 lodjur 
 
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: 20 
Område: Hela länet 
  
Uppsala län     Antal djur: 28 
Område: Hela länet 
 
Västra Götalands län:   Antal djur: 24 
Områden samt geografisk fördelning 
 
Område 1: Landskapet Dalsland samt Strömstads,  
Tanums, Sotenäs, Lysekils, Munkedals, Uddevalla, Orust och  
Vänersborgs kommuner  
Antal: 18 lodjur  
               
Område 2: Övriga delar av länet.   

 Antal: 6 lodjur
 
Hallands län    Antal djur: 2 
Område: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte  
och Halmstad kommuner 
 
Södermanland     Antal djur: 2 
Område: Norra delen av länet avgränsning väg 57 från  
Gnesta - Flen, vidare väg 55 Flen - Katrineholm samt  
väg 52 Katrineholm - Vingåker - Läppe vid gränsen till 
Örebro län. 
  

 
Stockholms län    Antal djur: 2 
Område: Norrtälje, Österåker, Vallentuna,  
Sigtuna och Upplands-Bro 
  
 
Summa utanför renskötselområdet: 170 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 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.  
 
De södra delarna av Örebro län och de norra delarna av Västra Götalands län har setts som 
spridningsfront söderut. Förbundet har länge påpekat att en sådan syn får orimliga 
konsekvenser, utan större gehör. Nu torde det dock inte råda någon tvekan längre om att 
dessa områden förlorat sitt värde som spridningsfront. Enligt Grimsös forskare kan man anta 
att det idag finns ca 20 föryngringar i södra Götaland. Därmed finns ingen anledning att 
begränsa jakten i den tidigare spridningsfronten. Vidare bör påpekas att det samlade 
rovdjursrycket i Mellansverige är orimligt högt. Förutom en tät lodjurstam finns huvuddelen 
av den skandinaviska vargstammen där och dessutom många björnar.  
 
Som framgår av tilldelningsförslaget har det föreslagna geografiska området utökats jämfört 
med det område där jakt medgavs föregående säsong. Länsföreningarna i dessa län 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.  
   
Allmänna synpunkter  
Den till regeringen överlämnade utredningen om de stora rovdjuren föreslår regional 
förvaltning av bland annat lodjur. Utredaren föreslår att toleransnivåer införs som kan 
överföras i övre beståndsmål. Vidare förordar utredningen att större hänsyn skall tas till de 
lokala intressena, däribland jaktutövningen, för att rovdjursförvaltningen skall bli långsiktigt 
framgångsrik. Utredningen påpekar också att de stora koncentrationerna av rovdjur i vissa län 
bör motverkas.  
Alla län har tagit fram förvaltningsplaner för stora rovdjur inklusive kungsörn. Flera län, 
framför allt i Mellansverige, har förordat en decimering av lodjursstammen i syfte att 
tillgodose allmänhetens och jägarnas intresse av goda rådjursstammar. Samtidigt påpekar 
forskare att den lodjurstäthet som nu finns i Mellansverige knappast går att upprätthålla med 
dagens bytesdjurstammar. Såväl Svenska Jägareförbundet som den nu överlämnade 
utredningen om de stora rovdjuren delar uppfattningen, att en decimering av lodjursstammen 



 

är nödvändig för att inte lodjuren själva på sikt skall minska kraftigt till följd av sviktande 
bytesdjursstammar.  
Lodjuret har en gynnsam bevarandestatus i Sverige. Den nu föreslagna tilldelningen försvårar 
inte upprätthållandet av gynnsambevarandestatus. Lodjursjakten kan t o m öka möjligheten 
till en stark lodjurstam i Mellansverige om bytesdjurens populationer därmed får möjlighet att 
återhämta sig.   
Svenska Jägareförbundet vill understryka vikten av att Naturvårdsverket påbörjar en 
rovdjursförvaltning i den riktning som utredningen om de stora rovdjuren pekar ut. Det finns 
enligt förbundet inte tid att vänta in en proposition och eventuellt riksdagsbeslut. 
Utredningens övergripande slutsats om ett ökat regionalt inflytande över beslut och 
rovdjurstammarnas storlek måste påbörjas redan nu. 
 
Fällfångst 
Enligt förbundet är det viktigt att fällfångsten fortsatt är tillåten. Jakten med skjutvapen har 
gått snabbt de senaste åren i flera län. Snöförhållandena har varit extremt bra den första 
jaktdagen. Sådana snöförhållanden torde dock inte inträffa varje år, vilket innebär att det kan 
bli svårt att överhuvudtaget fylla tilldelningarna om snön försvinner tidigt.  
 
Inventeringar 
Svenska Jägareförbundet vill påpeka att de nationella redovisningar av antalet lodjurs- 
föryngringar i landet har stor brister. Inventeringssäsongen 2007/2008 var den sämsta 
någonsin utanför renskötselområdet, p g a bristande snötillgång. Bland annat har Värmland  
inte kvalitetssäkrat en enda familjegrupp. Trots att länet har en stor lodjursstam. Under 
vintern 2008-2009 planerar Svenska Jägareförbundet tillsammans med berörda länsstyrelser 
att genomföra områdesinventeringar av lodjur. Stora delar av Mellansverige och en stor del av 
Götaland kommer att inventeras. Den inventeringen kommer förhoppningsvis ytterligare att 
öka kunskapen om lodjurstammens storlek.  
 

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET 

 

 

 

Håkan Weberyd   Hans von Essen 

Generalsekreterare   Riksjaktvårdskonsulent                   

                   

  

 


