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Överklagande och begäran om inhibition av Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om licensjakt efter lodjur 
2020 (diarienummer 218-9652-2019) 
 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län överklagar härmed Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 2 december 
2019 om licensjakt på åtta (8) lodjur i Kalmar län 2020 med diarienummer 218-9652-2019, och begär 
inhibition av beslutet. 
 
Yrkanden 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län yrkar  
 

1. att Förvaltningsrätten beslutar att Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 2 december 2019 (d:nr 218-
9652-2019) om licensjakt efter åtta (8) lodjur i Kalmar län tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att 
målet avgörs slutligt eller annat beslutats (inhibition). 
 

2. att förvaltningsrätten upphäver Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut om licensjakt efter åtta (8) lodjur i 
Kalmar län 2020. 

 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kalmar län (nedan kallat länsstyrelsen) har beslutat att det under licensjakt från 1 till 31 mars 
skall få avlivas 8 lo, vilket motsvarar ca drygt 12-13 % av den till 63 individer uppskattade lodjursstammen i 
länet. Om man till den siffran lägger minst 2 lodjur som avlivas under skyddsjakt samt 2 lodjur som 
trafikdödas av tåg- eller biltrafik så kommer upp emot 20 % av lodjursstammen i Kalmar län att dödas av 
onaturliga orsaker under år 2020.  
 
Kalmar län har en lång gräns mot Kronobergs län som också ingår i det södra förvaltningsområdet och där 
man ännu inte uppnått så kallad Gynnsam bevarande status.  
 
Nordvästra delen av länet (Vimmerby kommun) saknar konstaterade familjegrupper och inte har påträffats 
under de senaste två åren, vilket är anmärkningsvärt då den delen av länet rent naturmässigt (miljö och 
bytesdjur) borde hysa lämpliga lodjurslokaler.  
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Det har förekommit ytterst få angrepp på tamdjur i länet de senaste åren. I de fall som detta har förekommit 
har skyddsjakt beviljats och slutförts. I något av dessa fall så var lodjuret redan skadat av påskjutning (illegal 
jakt) och hade därför begränsade möjligheter att jaga vilt varför den istället gav sig på mer lättfångat byte i 
form av får. Ofta finns det just sådana förklaringar bakom angrepp på tamdjur såvida det inte beror på att 
djurägaren har haft en bristfällig stängsling, dvs icke rovdjurssäkra stängsel.  
 
Det finns inte heller ett redovisat något allmänt utbrett missnöje eller konflikter rörande lodjur i vårt län. Lo 
framkallar inte alls samma laddade känslor som t.ex. varg utan det betraktas oftast av både jägare och 
allmänhet som spännande och lite exotiskt att ha sett spår av eller levande lo i naturen.  
 
Kalmar län har gott om lämpliga bytesdjur åt lo vilket visar sig i få angrepp på tamdjur. Bytesdjur finns 
framförallt i form av rådjur och lokalt över länet även dovhjort. Statistiken över trafikskadat vilt visar också 
tydligt att länet har en stor rådjursstam och lokalt även dovhjort (Nationella viltolycksrådet).  
 
 
Motiv 
 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län framför följande motiv till sin överklagan.  
 

1. Den mycket stora avskjutningskvot på 12-13 % av lodjursstammen i länet (8 st. lodjur av uppskattade 
63 st.) som länsstyrelsen beslutat licensjakt om riskerar att allvarligt hota Gynnsam bevarandestatus 
av lo i Södra förvaltningsområdet och i Kalmar län. Orsaken till detta är, som vi ser det, att 
möjligheten till naturlig spridning exempelvis till Kronobergs län, som ännu inte har uppnått 
Gynnsam bevarandestatus, minskar, att friska produktiva hondjur försvinner samt att det finns 
osäkerhet i hur variationen av antalet lo ser ut i ett längre perspektiv. Det kan t.ex. komma en våg av 
skabbangrepp (som gärna drabbar lo) eller andra störningar som minskar möjligheten till föryngring 
eller ökar dödligheten bland lo.  
Om man till licensjaktkvoten lägger några trafikdödade djur och några avlivade i skyddsjakt så 
kommer ca 20 % av lodjursstammen i länet att avlida på onaturlig väg under år 2020 vilket vi ser 
mycket allvarligt på.   
Samtidigt minskar det möjligheten till omfördelning av lodjursstammen inom Sverige från de 
mellersta och norra förvaltningsområdena till det södra förvaltningsområdet. Det finns ju ett uttalat 
mål att minska rovdjurstrycket norr om Södra förvaltningsområdet. Vi menar att södra Sverige måste 
kunna inneha en större andel rovdjur och ta större ansvar för en hållbar rovdjursstam.  

 
2. Licensjakt löser inte eventuella förekomster av ”problemlodjur”, dvs lodjur som vid upprepade 

tillfällen går till angrepp mot tamdjur, eftersom licensjakt dödar urskillningslöst. Vi menar att 
skyddsjakt är det bästa sättet att komma tillrätta med sådana händelser.  
 

3. Att licensjakt skulle öka acceptansen för lo i skog och mark är inte heller ett hållbart argument för 
licensjakt. Detta har tydligt visat sig när det gäller licensjakten på varg där illegal jakt snarare ökat än 
minskat samt att kraven på högre avskjutning snarare ökar än minskar när licensjakt väl en gång har 
tillåtits i ett län.  
 

4. Vi menar dessutom att det inte finns redovisat att det finns ett utbrett missnöje eller konflikter när 
det gäller lodjur i länet.  
 




