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Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av tilläggsuppdrag 
om den svenska rovdjurspolitiken.  

 

Naturhistoriska riksmuseet avger här sitt yttrande över  Redovisning av tilläggsuppdrag om den 

svenska rovdjurspolitiken vilken museet erhållit på remiss från Miljödepartementet. 

 

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) anser att de föreliggande förslagen till förtydliganden i 

Jaktförordningen inte i praktiken avviker i någon väsentlig grad från hur nuvarande lagstiftning både 

kan tillämpas och har tillämpats. Detta gäller i första hand inom renskötselområden där aktiv, 

områdesinriktad skyddsjakt på flera av de stora rovdjursarterna redan tillämpas.  Sådan tillämpning 

gäller då framför allt inom kalvningsland under vårvintern. I andra hand gäller detta möjligen inom 

fäbodbruket, där en avvägning är att ske mellan å ena sidan behovet av att värna stammarna av de 

stora rovdjuren och å andra sidan vikten av att skapa förutsättningar för att även fortsättningsvis kunna 

bedriva ett traditionellt fäbodbruk som bidrar till att upprätthålla hävdgynnade biotoper. 

 

Däremot anser NRM att det sannolikt blir svårt att tolka huruvida situationer föreligger som skulle 

motivera en skyddsjakt på myndighetsinitiativ inom områden där det inte är lika tydligt som i ovan 

nämnda exempel att en avvägning mellan skyddsvärdet för näring/miljöer respektive rovdjur kan 

göras. Som nämns i redovisningen kommer det också i många fall vara svårt att bedöma sannolikheten 

för att allvarlig skada ska inträffa. 

 

När det gäller möjligheten till skyddsjakt under 2012 upprepar NRM tidigare ståndpunkt att eftersom 

vargens bevarandestatus inte är gynnsam bör jakt endast medges restriktivt i särskilda fall på 

konstaterat skadegörande individer i enlighet med nuvarande bestämmelser för skyddsjakt. Licensjakt 

bör inte införas. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av överintendent Jan Olov Westerberg. Föredragande har varit Thomas 

Lyrholm, forskningshandläggare. 
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