
Rapport från Viltförvaltningsdelegationens möte 2020-11-27 via Skype 

Fösta mötet med nye landshövdingen Peter Sandwall. Hans bakgrund är inom försvaret och 

var senast generaldirektör för Försvarsmakten.  

Det togs beslut om en revidering av Klövviltsplanen specifikt för den del som handlar om 

Vildsvin. Skrivningen har skärpts efter påbud från miljödepartementet med syfte att fler 

vildsvin skall skjutas. Planen återfinns här, men kanske har inte revideringen hunnit föras in 

ännu. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4a4eb7416faedec1257e2c/1579700392262/Reg

ional%20f%C3%B6rvaltningsplan%20f%C3%B6r%20kl%C3%B6vvilt_2019_TGA.pdf 

Sedan fick vi en redovisning av årets skyddsjakter som sökts av enskilda som mest handlar 

om olika fågelarter (t.ex. gäss och sångsvan) och hjortar. Det ges en hel del tillstånd, men 

återrapporteringen släpar efter så det är svårt att avgöra hur mycket som skjuts i 

verkligheten. Rapporten skall kompletteras med generella skyddsjakter som ex.vis årlig 

skyddsjakt på skarv som länsstyrelsen utfärdar årsvis.  

Licensjakt på lodjur kommer att beslutas av länsstyrelsen i vecka 50. Obs att detta inte tas 

av Viltförvaltningsdelegationen utan är ett myndighetsbeslut liksom all skyddsjakt. Det enda 

som Viltförvaltningsdelegationen är inblandad i är inom vilket intervall av antal 

familjegrupper (föryngring) som licensjakt kan bli aktuell och inte ens då har vi egentligen 

kunnat påverka eftersom det kommit förslag från Miljödepartementet.  

Vi har från Naturintresset (jag och Robert Franzén) föreslagit att länsstyrelsen skall ta fram 

en förvaltningsplan för Rovdjur vilket saknas. Det finns ju sådana planer för annat vilt. Som 

det ser ut kan detta dröja ytterligare ett år innan det arbetet kan sättas igång. Av någon 

anledning finns det ett motstånd inom länsstyrelsen att jobba med detta tyvärr. Det borde 

ha gjorts för länge sedan.  

Förslag att överklaga länsstyrelsens kommande beslut om licensjakt på lo 

Länsstyrelsen förväntas som sagt att ta ett beslut om nästa års licensjakt på lo i vecka 50. 

Sannolikt kommer det att ha ungefär samma omfattning som förra året då man skulle få 

skjuta 8 st. Nu blev det väl inte så många som kunde skjutas 2020. Kanske beroende på att 

det inte fanns spårsnö men även på hur de delat in med ett djur per kommun, vilket de 

kommer att frångå denna gång som det verkar. Kanske blir det uppdelat i tre områden med x 

antal i varje. Nåväl både vi och Rovdjursföreningen överklagade förra året och fick avslag. 

Även jägarförbundet överklagade och ville skjuta mer än dubbelt så mycket. Även dom fick 

avslag.  

I år kommer Rovdjursföreningen att överklaga så mitt förslag är att vi också gör det. Troligen 

gör jägarna samma sak, så de är bra att vi finns som en motvikt och inte tiger still. Lodjuren 

gör ingen skada. Tror inte det funnits någon anmälan om lodjursrivna tamdjur i år heller 

(detta får vi kolla upp för säkerhets skull) så vad är då motiven till jakt kan man fråga sig? Lo 

är ändå ett fridlyst djur. Skyddsjakt kan med fördel användas i de fall det blir problem med 

upprepade angrepp hos samma djurägare och andra åtgärder inte har effekt.  

/Catharina Lihnell/ 
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