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Svenska Rovdjursföreningen för rovdjurens talan. Vi arbetar för att alla rovdjur ska betraktas som naturliga inslag i vår 
natur. 

 Vi ägnar ett omfattande arbete åt att svara på remisser och författa skrivelser till centrala och regionala myndigheter.

Vi deltar i diskussioner och framför våra synpunkter på debatt- och insändarsidor i både lokal- och rikspress.

I direktkontakter med myndigheter och politiker vill vi bidra till att ge beslutsfattare och tjänstemän på lokal, regional och 
central nivå en mer nyanserad bild av rovdjuren och deras roll i naturen.

Föreningens medlemmar deltar i spårinventeringar och fungerar ofta som spårtolkar i de rovdjursinventeringar som organi-
seras av länsstyrelserna.

Vi organiserar spårkurser för vidareutbildning av fler spårkunniga medlemmar.

Vi hjälper tamdjursägare i rovdjursområden att sätta upp rovdjurssäkra elstängsel.

Vi sprider information om rovdjuren och möter människor genom att föreläsa och stå på mässor och informationsevene-
mang med vårt informationsmaterial.

Svenska Rovdjursföreningen, Masthamnen, 116 30 Stockholm
Tel: 08 441 41 17       E-post: info@rovdjur.se      webb: www.rovdjur.se
Rovdjursföreningens rapporter och annat faktamaterial finns på föreningens hemsida.
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Enligt den rovdjurspolitik som riksdagen lade fast 
2009 ska lodjursstammen hållas nere i renskötsel-
området, för att i stället få expandera i södra Sverige.

Den senare delen av denna lodjurspolitik verkar dock 
ha fallit i glömska. Söder om Mälardalen och de stora 
sjöarna skulle 300 familjegrupper av lodjur kunna 
försörja sig, enligt forskarna på Grimsö viltforsk-
ningsstation. 2012 fanns 13,5 familjegrupper i hela 
området. De mål för antal föryngringar som finns i 
södra Sverige är långt ifrån uppfyllda.

Ett huvudsyfte med denna rapport är att försöka för-
klara varför lodjurets spridning söderut går så lång-
samt, och varför lodjursförvaltningen ser ut som den 
gör. Varför tillåts jakt på lodjur även i län där mi-
niminivåerna för antal föryngringar är  långt ifrån 
uppnådda?

Samtidigt redovisar rapporten faktaom lodjuret i 
Sverige och världen, on artens biologi och ekologi 
och om lodjurspolitik och lodjursförvaltning i teori 
och praktik.

Och svaret på frågan? Varför sprider sig inte lodjuret 
i Götalands skogsbygder?

För Daniel Ligné på Jägareförbundet är svaret myck-
et enkelt. ”Det beror ju på att folk i södra Sverige ser 
vart förvaltningen är på väg i Mellansverige, och då 
kommer det alltid att finnas folk som tar lagen i egna 
händer”, säger han.

Då är frågan vart är förvaltningen på väg i Mellan-
sverige? Mot att jägarna inte kan skjuta så mycket 
rådjur som de gjorde på 1980- och 90-talet? Ja, så 
verkar det. Men det beror inte enbart på lodjuren. 

Samhällets lösning är att jägarna måste få skjuta fler 
lodjur för att ”skapa acceptans”. Till och med i de 
smala korridorer där de har en chans att ta sig ner till 
södra Sverige ska de jagas. Så viktigt är det att hålla 
jägarna lugna. Kanske ligger det något i det. Jakt är 
ett stort och viktigt intresse, och arga jägare kan på 
ett diskret sätt göra sig av med de få lodjur som lyckas 
ta sig ner i söder. 

Problemet är att det inte finns någon forskning som 
visar att legal jakt minskar den illegala. Det skulle 
lika gärna kunna vara tvärtom, och i så fall blir den 
lagliga jakten bara ytterligare ett hinder för lodjuren 
att sprida sig söderut.

Sammanfattning
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Lodjurets utbredning och delpopulationernas ungefärliga storlek. Källa: iucnredlist.org

Kortfakta
Vetenskapligt namn: Lynx lynx 

Svenskt namn: Lo, lodjur, lokatt, europeiskt lo eller 
euroasiatiskt lo

Familj: Kattdjur (Felidea)

Mankhöjd: 60–75 cm

Längd: Cirka 1 m

Vikt: 15-25 kg (hanen väger ofta några kilo mer än 
honan).

Kullstorlek: 1–4 ungar. 

Hemområde: Honor: 300–850 kvadratkilometer, 
hannar:  600– 1500 kvadratkilometer

Utbredning: Från Västeuropa genom hela det asia-
tiska barrskogsbältet till Berings sund. Lodjur finns 
också ända ner till Centralasien och den tibetanska 
högplatån. I sydvästra delen av utbredningsområdet 
(Europa och Sydvästasien) är populationerna gene-
rellt små och isolerade. I Skandinavien, Ryssland och 
Centralasien är däremot utbredningen i stort sett 
sammanhängande.

Släktingar: Kanadensisk lo (Lynx canadensis, lever i 
norra Nordamerika), rödlo (Lynx rufus, lever i västra 
delarna av Nordamerika) och iberisk lo eller panterlo 
(Lynx pardina, lever i Spanien och Portugal). Av värl-
dens fyra lodjursarter är det europeiska störst.

Livslängd: Det äldsta hittills kända nordiska djuret 
blev 17 år i frihet.

Antal i Sverige 2011/2012: 243 föryngringar, vilket 
motsvarar cirka 1300 individer.

Riksdagens mål: 300 föryngringar, vilket motsvarar 
ungefär 1500 individer.

Hotkategori på rödlistan 2010: Nära hotad (NT)

Jakt: Licensjakt och skyddsjakt. 2011 fick 120 lodjur 
skjutas, varav 110 sköts. 2012 fick 123 lodjur skjutas.

Utseende och sinnen
Den brungråa, fläckiga pälsen gör lodjuren väl ka-
mouflerade i täta barrskogar. Vinterpälsen är ljusare 
och gråare, särskilt i norra Sverige. De stora, runda 
tassarna fungerar som snöskor på vintern.

När handel med lopälsar var utbredd talade man 
ofta om rävlo, kattlo och varglo beroende på färg. 
Kattlo var ovanligt fläckiga lopälsar, varglo var gråak-
tiga (förmodligen egentligen loarnas vinterpäls) och 
rävlo var rödaktiga pälstyper (förmodligen loarnas 
sommarpäls). De här beteckningarna används inte 
längre.

Ingen vet säkert varför den europeiska lon har så 
kort svans. En teori är att det är en anpassning till 
kallt klimat, eftersom en kort svans förlorar mindre 
värme än en lång svans.  Då kan man undra varför 

Lodjurets biologi



6

Dokumenterade föryngringar av lodjur under inventeringsperioden 
2011/12 som registrerats i databasen Rovdjursforum. Källa: Invente-
ring av lodjur i Sverige vintern 2011/2012. Viltskadecenter 2012.

snöleoparden har extremt lång svans, trots att den le-
ver i minst lika kallt klimat som lodjuret. Kanske är 
den ännu mer beroende av svansen som balanshjälp i 
långa språng mellan klippor.

Vad lon använder sina karakteristiska örontofsar till 
är det heller ingen som vet, men en utbredd teori 
är att de förstärker öronens kommunikationssigna-
ler. Exempelvis kan ett lodjur hota ett annat genom 
att vrida på öronen, så att baksidorna vinklas framåt, 
som när en häst blir arg och lägger öronen bakåt. På 
öronens baksidor finns en mörk fläck, som förlängs 
uppåt av tofsen. Tofsarna förstärker öronvridningen, 
och på så sätt kan det andra lodjuret lättare uppfatta 
hotsignalen. 

Lodjur har stora ögon och mycket välutvecklad syn, 
men hörseln är det allra skarpaste sinnet. De kan 
uppfatta  en  visselsignal på längre avstånd än en 
hund (4,5 respektive 3 km). 

Var finns de?
Egentligen är namnet europeiskt lo vilseledande, 
med tanke på att arten finns över stora delar av Asien. 
Euroasiatiskt lodjur är ett namn som också används. 
Vårt euroasiatiska lodjur finns i bergstrakterna mel-
lan Svarta och Kaspiska havet, vidare bort mot Hi-

malaya, Mongoliet, norra Kina och Pakistan.Utbred-
ningen sträcker sig ända från Västeuropa till Berings 
sund, men den är mest sammanhängande från Skan-
dinavien och vidare österut genom det ryska barr-
skogsbältet och Centralasien. I Ryssland och Sibirien 
finns 30-35 000 lodjur enligt den internationella 
rödlistan IUCN.  

I Europa finns omkring 8000 lodjur i 10 under-
populationer som är geografiskt åtskilda. Utanför 
Norden finns de i Baltikum, östra Polens lövursko-
gar och angränsande delar av Vitryssland. De finns 
också i Tjeckien och hela den karpatiska bergsked-
jan i Slovakien, Ukraina och Rumänien. Dessutom 
finns lodjur i Kroatien, Bosnien och norra Greklands 
bergstrakter. Lon har också framgångsrikt återinplan-
terats i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. 
Därifrån har den spritt sig vidare till Italien, Öster-
rike och nordöstra Frankrike. 

I Finland finns en fast lodjursstam i större delen av 
landet söder om renskötselområdet. 2011 fanns om-
kring 2 500 djur.  Samma år fanns drygt 400 lodjur 
i Norge. 

I Sverige finns lodjur över stora delar av landet, 
främst i de norra och mellersta delarna. Allra tätast 
lever de i gränslandet mellan Bergslagens skogar och 
jordbruksbygderna söder om dem, i Uppland, längs 
Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet. 
Dessutom sprider sig lon sakta söderut tillbaka till 
sina forna marker i Småland, Blekinge, Halland, Väs-
tergötland, Södermanland och Östergötland. 

Vad äter lodjur?
I norr är renen den viktigaste födan och i söder är 
det rådjur. Lon tar även hare, skogsfågel, ibland räv, 
bäver, smågnagare och tamboskap. Det finns även  
exempel på att de tar vildsvinsungar, men det är säl-
lan de får chansen eftersom de inte rår på vuxna vild-
svin. I östra Polen där det finns gott om vildsvin är 
det ingen stor del av lodjurens  diet.  

Hur ofta lodjuret slår ett större byte varierar mycket 
mellan individer och områden. Under vinterhalvåret  
dödar  en  lodjurshona med  ungar fem till sex renar 
eller rådjur i månaden. Ensamma honor dödar färre, 
knappt tre i månaden. 

I sydöstra Finland, där det inte finns rådjur, lever lo-
djuren uteslutande på småvilt. Där är lodjuren något 
mindre och har lägre förökningstakt än de lodjur vi 
har i Skandinavien, men de klarar sig på främst hare 
som bytesdjur. 

Lodjuren dödar ibland fler djur än de behöver. Det 
händer troligen framför allt när lodjur tar sig in i en 
fårhage, och inte kan motstå ”gratischanserna”, när 
djuren är instängda. Det händer också under par-
ningstid, eftersom vandrande lodjurshannar inte 
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har tid att stanna och äta särskilt länge, när det är på 
jakt efter honor att para sig med. Ibland har de inte 
alls tid att stanna, men jaktlusten kan ta överhanden 
om de träffar på lättfångade bytesdjur. Ytterligare en 
anledning till att lon ibland tar nya byten innan de 
har ätit upp det gamla kan vara att de har en svag 
tanduppsättning, jämfört med till exempel varg, som 
gör det svårt för dem att äta hårdfruset kött.  Några 
grader under noll går bra, men hårdfruset kött i 20 
minusgrader eller mer klarar de inte.

Lodjurets år
Från maj till mitten av juni får lodjuret sina ungar, 
som är blinda precis som tamkattungar. De föds di-
rekt på marken utan någon förberedande bäddning,  
men platsen väljs mycket noggrant. Det är ofta i 
svårframkomlig terräng, under en tät gran, mellan 
ett par stora stenar, i en klippskreva eller en grotta. 
Kullen består av mellan en och fyra ungar. När ung-
arna är fler än två dör oftast de minsta snart. Två 
veckor gamla öppnar de ögonen, och efter sju-åtta 
veckor lämnar familjen födelseplatsen. Gradvis följer 
ungarna alltmer med på sin mammas förflyttningar. 
I november slutar de att dia, och strax därefter har 
ungarna skiftat alla sina tänder.

Ungarna följer sin mor hela vintern fram till april-
maj, en månad efter parningstiden. Då är de nästan 
fullvuxna och har lärt sig att jaga större  byten  själva. 
I snö går de ofta på led i samma spår. 

Lodjuren  blir könsmogna vid två års ålder och ropar 
efter varandra under brunsten, från slutet av februari 
till början av april. En hane parar sig vanligtvis med 
flera honor, och kan vara mycket aggressiva mot an-
dra hanar under den här tiden. Ibland kan det till och 
med sluta med den enes död. 

Överlevnad
Det första året är en tuff tid för lodjuren. 30-70 
procent dör innan de hinner fylla ett år,  oftast  av  
svält.  Den  naturliga  dödligheten hos vuxna lodjur 
är betydligt lägre än hos  ungar  (10–20 procent), 
men då tillkommer istället jakt  som  den  främsta 
dödsorsaken.

Utöver legal och illegal jakt dödar trafik flest vuxna 
lodjur. Det har förstås delvis att göra med att tra-
fikdödade djur hittas i stor utsträckning. 2008-2010 
stod biltrafiken för 14 procent av dödsfallen i Sve-
rige. Tågtrafik stod för 4 procent, skabb 2 procent 
och utmärgling 2 procent, enligt statistik från SVA.

Det äldsta vilda lodjuret vi känner till i Sverige blev 
17 år. 

Livsmiljö
Liksom de flesta stora rovdjur har lodjuret inte så 
specifika krav på sin livsmiljö. Vårt euroasiatiska lo-
djur finns främst i den boreala barrskogen och bergs-
trakter med blandskogar, men den förekommer i så 

Dödsorsaker hos skandinaviska lodjur i åldrarna 
<1 år, 1-2 år och <2 år.

Källa: Andrén et al. 2006, Survival rates and 
causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) 
in multi-use landscapes. Biological conservation  
131 (2006) 23 – 32.

0-1 år 1-2 år

2 år och äldre

Naturliga orsaker

Okända orsaker

Tra�k

Tjuvjakt

Sannolik tjuvjakt

Jakt
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olikartade miljöer som skandinavisk alpin tundra och 
täta mellaneuropeiska låglandslövskogar. Så länge det 
finns tillräckligt med bytesdjur och någorlunda skyd-
dade platser för att få ungar så är lodjuren nöjda. 

När stammen var liten och tillbakaträngd i Sverige 
fanns lodjuren bara där de var som mest svårtåtkom-
liga, i bergiga, glesbebyggda områden. Men efterhand 
som de har blivit fler så har loarna börjat etablera sig 
även i tätbefolkade områden med stor andel öppen 
mark. Ingen vet om det finns någon nedre gräns för 
andelen skogsmark i en lohonas hemområde. I dag 
finns landets tätaste lostammar i de kraftigt uppodla-
de Västmanlands och Uppsala län, och föryngringar 
alldeles i närheten av städer, exempelvis Ludvika och 
Västerås.   

Hemområden
Lodjur har ovanligt stora hemområden i jämförelse 
med kattdjur som är betydligt större, till exempel 
puma eller tiger. Förmodligen är detta en anpassning 
till ett liv i Gamla världens nordliga skogar där bytes-
djuren finns glest. I områden där det finns gott om 
byten blir hemområdena mindre. I norska Hedmark 
med relativt låg bytestäthet rör sig lohonorna i snitt 
över 800 kvadratkilometer, medan de i Bergslagen 
bara behöver 300 kvadratkilometer.   

Hannarnas hemområden är ungefär dubbelt så stora 
som honornas. Det beror inte på att de har ett större 
födobehov, utan på att hannen vill täcka in flera ho-
nors område inom sitt eget. Lodjuren är liksom an-
dra kattdjur polygama. 

När  ungarna  blir  bortstötta av modern måste de 
leta efter ett eget område att slå sig ner i. Om det 
finns lediga områden  i  närheten  stannar  honungar  
nära modern medan de flesta hanungar ger sig ut på  
längre  vandringar,  upp  till  450  km  från moderns  
område.  

Det är oklart hur starkt lodjuren hävdar sina hemom-
råden, men hannarnas områden överlappar varandra 
mer än honornas, vilket kan tolkas som att honorna 
är mer revirförsvarande än hannarna. Kanske har det-
ta att göra med de två könens skilda strategier för att 
reproducera sig. Hannarnas går ut på att maximera 
antalet honor att para sig med. Detta är en svårför-
svarad resurs eftersom honorna är så utspridda, och 
dessutom varierar mycket i antal och fördelning mel-
lan åren. Dessutom är det bara under en månad av 
året som det är aktuellt att försvara honorna mot 
konkurrenter, nämligen under brunsten i mars. Där-
med är ett regelrätt revirförsvar kanske inte lönsamt 
för hanarna.

Annorlunda är det för honorna. Deras strategi är att 
få stora kullar och försörja ungarna till vuxen ålder. 
För att klara detta behöver de god tillgång på byten, 

vilket är en resurs som det lönar sig att försvara året 
runt. 

Jaktteknik
Den som har sett en tamkatt smyga sakta sakta på en 
mus, och till sist kasta sig blixtsnabbt över den, kan-
ske kan föreställa sig hur lodjurets jakt ser ut. På ljud-
lösa tassar smyger den sig närmare, i skydd av svack-
or och träd. Sedan ligger lodjuret och trycker med 
dödstyst tålamod, bara några meter från sitt byte, 
och anfaller plötsligt med några få jättelika språng. 
Lyckas det inte så ger lon snart upp. En lodjursjakt 
är sällan längre än 60 meter. Renar och rådjur får ett 
hugg i strupen, och hörntänderna lämnar två små hål 
efter sig. De två hålen skapade en myt om att lodju-
ret drack blod från djurens strupe, som en vampyr. 
Numera vet vi att den inte dricker blod, utan trycker 
ihop struphuvudet så att bytesdjuret snabbt kvävs. 
Vargen hugger också i strupen, men trasar sönder 
den mer. Små byten som harar tar lon med framtas-
sarna och dödar med ett bett mot rygg eller nacke.

Lodjur stannar i genomsnitt tre dagar vid ett större 
byte. När de har ätit sig mätta täcker de över det lite 
slarvigt med snö eller mossa och smälter maten några 
hundra meter bort. En hona med ungar sätter ofta 
i sig hela bytet, medan ensamma djur kan lämna så 
mycket som en tredjedel. Järv, fjällräv, räv eller rov-
fåglar är snabbt på plats för att ta över resterna. 

Spår
Som alla kattdjur har lon extremt rörliga tår. När den 
behöver få bättre bärighet, till exempel i djupsnö el-
ler på tunn skare, kan den spreta så att tassavtrycket 
blir väldigt stort. De kan också spärra ut klorna för 
att få fäste i sådana lägen, eller när de jagar. Därför är 
det inte så lätt att säga något om storleken på ett djur 
utifrån spåret. Lospår är normalt 7-9 cm långa, och 
inte alltid så lätta att skilja från vargspår som är 9-11 
cm. Hundar finns ju dessutom i alla storlekar. Den 
tydligaste skillnaden är att hundjurens spår är helt 
symmetriska, medan man kan urskilja en vänstertass 
och en högertass i lospåren. Om man liknar lons tass 
vid en människohand (fast man tar bort tummen) så 
är ”långfingret” alltid längst fram i spåret. Dessutom 
är spåren rundare, och ofta utan kloavtryck, eftersom 
lon kan dra in dem när de inte behövs. I djup snö kan 
det vara svårt att se spårens karaktär. Om man följer 
det in under en gran kan det vara lättare att urskilja 
formen.  

Det är svårt att tro att man skulle blanda ihop lo-
djursspår med harspår, men det är faktiskt lätt hänt. 
I blidväder kan harens bakspår bli stora och lodjurs-
lika, om man tittar på en enskild spårstämpel. Men 
genom att följa löpan en bit känner man snart igen 
harens återkommande karakteristiska spårställning.
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Lodjuret rör sig inte så spikrakt som en varg ofta gör, 
men heller inte så kringelkrokigt som hundar och rä-
var. Räven är alltid ute på jakt, och undersöker det 
mesta. Lon däremot gör långa mjuka spårlöpor un-
der sina nattliga vandringar, då den inte bryr sig om 
eventuella byten. När lodjuren är på jakt byter spåret 
karaktär, då följer de ofta harspår och rådjurslöpor, 
ringar in dem, eller går upp på höga punkter för att 
lyssna. 

Redan i december har årsungarna så stora tassar att 
det ofta inte är möjligt att skilja på spåren från ungar 
och vuxna djur.

Det är mycket sällsynt att hitta spillning från lodjur. 
Det beror på att de täcker över den som en tamkatt. 
I jämförelse med rävens är den grövre och inte lika 
tydligt utdragen i en spets. Den luktar starkt och 
illa, men inte lika fränt som rävens. Ser man en spill-
ningshög ligga öppet i spårlöpan är det inte ett lodjur 
man följer. 

Läten
Med lite tur kan man få höra lodjur ropa till varandra 
under brunsten, främst under mars och april (en kort 
förbrunst kan förekomma redan i januari). Ropen 
kommer i en serie på 20-30 hoanden. De börjar svagt 
och är inte helt olika berguvens rop, men ökar sedan i 
styrka och hårdhet. När lohonan löper kan hon också 
skrika som en räv för att locka till sig en partner. 

Resten av året är lodjuren tysta för det mesta, men 
när de blir arga kan de morra. Ett skrämt lodjur kan 
också fräsa som en ilsken tamkatt. Mor och ungar 
kommunicerar med fina pipande eller jamande ljud 
som kan påminna om fågelläten. Både vuxna och 
unga loar spinner precis som tamkatter gör. 
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Lodjurets historia i Sverige
Efter den senaste istiden för 9 000 år sedan invand-
rade lodjuret till den skandinaviska halvön, via en 
landbrygga mellan Danmark och Sverige. Ungefär 
samtidigt kom rådjuret, älgen, vildsvinet och röd-
räven. Varg, vildren och människa var redan på plats. 

För knappt 4 000 år sedan blev klimatet mildare och 
folk började hålla tamboskap. Då uppstod den kon-
kurrens mellan människa och lodjur som består än i 
dag. Lon jagades för att skydda de egna djuren, men 
också för sitt vackra skinn. Redan på vikingatiden 
var Skandinavien en viktig exportör av loskinn. På 
Gustav Vasas tid (1550-talet) var priset för ett lo-
djursskinn 40 mark, vilket motsvarade närmare ett 
års behov av råg för en hel familj. Under 1600 talet 
steg värdet ytterligare och ett loskinn  var  nu  värt  
15  gånger  så  mycket som ett vargskinn. Begäret 
efter de lena och mjuka lopälsarna var så starkt att 
Vasakungarna anställde särskilda loskyttar som för-
såg hovet med loskinn, i första hand till sängkläder. 

På Karl XI:s 1600-tal var det så gott om lo i Stock-
holmstrakten att kungen kunde ge sig ut på lodjurs-
jakt precis utanför stadsportarna. Jakttrycket gjorde 
att lostammen minskade redan under 1600-talet. På 
skottlistorna från de så kallade ”rovdjursskall” som 
Fredrik I beordrade mellan åren 1720 och 1737 åter-
finner man 66 björnar och 16 vargar, men bara 9 
lodjur.

Hundra år senare, på 1830-talet var lodjuret inte 
längre ett vanligt djur i södra Sverige och helt borta 
från Skåne. I Mellansverige var lostammen fortfaran-
de stark. I Västmanlands län fanns tio loar per 1000 
kvadratkilometer enligt samtida beräkningar, vilket 
är lika högt som i de mest lodjurstäta länen i dag. 

Under 1800-talets andra hälft ökade befolkningen 
på landsbygden kraftigt. Likaså antalet tamdjur och 
därmed också konflikterna mellan människa och 
rovdjur, samtidigt som hagelbössor och bakladdade 
gevär började användas. Jakttrycket ökade på allt vilt, 
och i samband med att älg-, hjort- och rådjursstam-
marna minskade dramatiskt under 1800-talets slut, 
vek lostammens storlek även i resten av Sverige brant 
nedåt.  

Sydsverige blev tomt på lodjur redan i slutet på 
1860-talet. Ett par decennier senare var den försvun-
nen även från Mälardalen med omnejder. Fram till 
1912 betalade staten skottpengar för lo.  Det blev 
förödande för den sviktande lostammen. Efter 1925 
fanns bara en spillra av beståndet kvar, huvudsakli-
gen i Jämtlands och Västerbottens inland och någ-

ra enstaka djur i Norge. Som en reaktion på detta 
fridlystes lon år 1928. Stammen repade sig något 
och redan 1943 släpptes jakten fri igen. År 1950 
beräknades lodjursstammen till 175 individer och 
den bedömdes öka in på 1970-talet då antalet upp-
skattades till mellan 500 och 1200. Arten ansågs då 
finnas i de flesta landskap. Detta har senare visat sig 
vara en överskattning av både antal och utbredning. 
Jägareförbundets avskjutningsstatistik visar på en 
halvering av avskjutningen under varje femårsperiod 
efter 1974. Kontroller av rapporterade lodjursspår i 
Götaland och Svealand under 1980-talets senare del 
tydde på att föryngring då inte förekom söder om en 
tänkt linje genom Gästrikland, Dalarna och Värm-
land. Även i hela Norrbottens fjällvärld halverades 
lodjursstammen enligt inventeringar mellan 1974 
och 1983. 

Återigen fridlystes lodjuret, först 1986 utanför ren-
skötselområdet och sedan 1991 i hela landet.  Sam-
tidigt skedde den så kallade rådjursexplosionen, på 
grund av rävskabb och milda vintrar. På några år fick 
vi täta rådjustammar långt upp i Norrlands inland, 
och tillsammans med fridlysningen gjorde det att lo-
djuren ökade igen.

Sedan 1995 har jakt på lo bedrivits, enligt kvoter som 
Naturvårdsverket bestämmer. 1995 beräknades det 
finnas minst 1000 lodjur i landet, en siffra som näs-
tan fördubblades till år 2000 då toppen nåddes med 
336 föryngringar, motsvarande nästan 2000 djur. Se-
dan dess har stammen minskat både i renskötselom-
rådet och utanför. I renskötselområdet beror det på 
generösa jakttillstånd med målet att minska stammen 
där. Nedgången i norra delen av ”rådjursområdet”, 
det vill säga sydöstra Norrland och norra Svealand 
beror antagligen primärt på en kraftig minskning av 
rådjursstammen. Illegal jakt har antagligen påskyn-
dat utvecklingen, enligt lodjursforskarna Henrik An-
drén och Olof Liberg.  

Europa 
Lostammarna gick tillbaka i hela Europa, förmod-
ligen också i delar av Ryssland under flera hundra 
år på grund av mänsklig förföljelse och bytesbrist. 
Botten nåddes under 1960-talet. Förutom en liten 
stam i Skandinavien fanns lodjur bara i Sovjetunio-
nen (inklusive Baltikum), i Karpaterna och på södra 
Balkan. I Finland var lodjuret helt borta under några 
år vid denna tid, men återkom under senare delen av 
1960-talet genom invandring från Ryssland. Ungefär 
vid den tiden började trenden vända i stora delar av 
Europa, och lodjuren började återta delar av sina ti-

Population
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Förekomst av lodjur per 
län, antal föryngringar 
2011/2012. Siffror inom 
parentes anger antal för-
yngringar som delas med 
angränsande län.

Källa: Inventering av 
lodjur i Sverige vintern 
2011/2012. Viltskadecenter 
2012.

Antal funna lodjurs-
föryngringar inom och 
utanför renskötselom-
rådet under olika inven-
teringsperioder. Innan 
2002 genomfördes 
inventeringen utanför 
renskötselområdet av 
Svenska Jägareförbun-
det, därefter av länssty-
relsserna.

Källa: Inventering av 
lodjur i Sverige vintern 
2011/2012. Viltskade-
center 2012.
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digare fästen, i vissa fall genom spontan tillväxt och 
spridning, och i andra genom inplanteringar.  

Ökningen under 1980- och 1990-talen har dock 
stannat upp under de senaste åren, och nu stagne-
rar eller till och med minskar lostammarna igen på 
många håll. 

Dagens svenska lodjursstam
Vintern 2011/2012 fanns 243 kända familjegrupper 
av lodjur i Sverige.  För att räkna om det till antal in-
divider multiplicerar man den siffran med 5,5, vilket 
ger 1320 lodjur. Den skandinaviska populationen be-
döms som en enhet, eftersom den anses ha genetiskt 
utbyte. Man lägger alltså till Norges 70 föryngringar, 
400 individer,  vilket ger en summa på omkring 1700 
skandinaviska lodjur (2011).

Artdatabanken klassade lodjur som Nära hotad (NT) 
på senaste rödlistan. Rödlistan är en förteckning över 
arter som bedöms löpa risk att dö ut från landet, och 
arterna klassas utifrån hur stor den risken är. Gränsen 
mellan ”sårbar” och ”nära hotad” går vid cirka 1000 
könsmogna djur, vilket motsvarar 200-260 familje-
grupper i Sverige enligt loforskaren Henrik Andrén.   
Det är ett ganska brett spann, så det är svårt att avgöra 
hur lodjuret skulle klassas om Rödlistan reviderades 
i dagsläget, när antalet familjegrupper är 243. För att 
lodjuret skulle klassas som Livskraftig på Rödlistan 
skulle det krävas 2000 könsmogna individer.

Norge och Finland 
I Norge finns lodjur ganska glest i större delen av 
landet, med undantag av Väst- och Sörlandet där lo-
djur inte tillåts. Under slutet av 1990-talet minskade 
stammen, men sedan har den ökat igen, bland annat 
i de nordligaste fylkena. Som mest fanns det omkring 
80 familjegrupper 1997. Det ansågs vara för mycket, 
och genom stora jaktkvoter pressades stammen till 40 

familjegrupper 2004. Sedan har jaktkvoterna gradvis 
sänkts så att populationen har vänt uppåt igen, och 
nått det officiella nationella målet på 65 familjegrup-
per.   2011 fanns omkring 70 familjegrupper, vilket 
motsvarar drygt 400 individer. 

Finlands lodjursstam har i stort sett vuxit kontinuer-
ligt sedan lodjuren återinvandrade från Ryssland på 
1960-talet. 2011 fanns omkring 2 500 djur , som 
finns spritt över större delen av landet söder om ren-
skötselområdet. I renskötselområdet är förekomsten 
mer sporadisk.
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Hur görs beståndsuppskattningar?
Lodjurens ökningar och minskningar mäts ofta ge-
nom antal föryngringar, det vill säga honor som får 
ungar. Det kan man sedan räkna om till antal indivi-
der genom att multiplicera föryngringarna med 5,5. 
För att hitta lodjursföryngringar används två meto-
der: snokingmetoden och områdesinventering. Båda 
bygger på snöspårning och genomförs under vintern, 
framför allt januari och februari. Om man hittar spår 
efter flera djur som går tillsammans så antas det vara 
en hona med ungar. Det kan dock hända att det är 
syskon eller hona och hanne, vilket är en felkälla i 
inventeringen.  

Snokingmetoden går ut på att information om lo- 
familjegrupper samlas in och utvärderas. Länsstyrel-
sens personal söker efter spår av lofamiljegrupper själ-
va, eller åker ut och kontrollerar spår som renskötare, 
jägare och allmänhet har rapporterat. Utmaningen är 
att avgöra vilka spår som är gjorda av samma familj. 
Om det inte går att reda ut så används det så kallade 
avståndskriteriet, som innebär att spår som hittas på 
25 kilometers avstånd från varandra räknas som två 
olika familjegrupper. Avståndskriteriet är den största 
felkällan för snokingmetoden. Det är lätt att under-
skatta täta populationer, eftersom  lodjuren där ofta 
rör sig närmare varandra än 25 kilometer. Däremot 
i glesa populationer är det lätt att överskatta anta-
let, eftersom lodjuren då kan vandra långt, så att en 
familjegrupps spår dyker upp på olika platser med 
mer än 25 kilometer emellan. Avståndskriteriet är 
främst tänkt att användas i områden där lohonorna 
lever vitt åtskilda, och bara i undantagsfall närmar 
sig varandra. Dessutom ska det bara användas som 
en sista utväg, enligt föreskrifterna. En vanlig kritik 
mot snokingmetoden är att avståndskriteriet används 
för ofta. 

Områdesinventering betyder att man följer bilvägar, 
högst två dagar efter snöfall, och tittar efter spårlöpor. 

När ett spår korsar vägen så bakspårar man det tills 
det finns snö i spåret. Där fanns lodjuret när snöfallet 
slutade, och man kan få en ögonblicksbild av antalet 
lodjur vid den tidpunkten. Viktigaste felkällan för 
den här metoden är att man missar lodjur som låg 
stilla under inventeringsdygnen, eller rörde sig på en 
väldigt liten yta, så att man aldrig korsar deras spår. 
På ett dygn gammal snö ledde detta till 25 procents 
underskattning, och på två dygn gammal snö blev 
underskattningen 5 procent. 

I renskötselområdet används framför allt snokingme-
toden, och söder om det används en kombination av 
metoderna. Men i lotäta områden, där lohonorna har 
delvis överlappande hemområden, är snokingmeto-
den nästan oanvändbar, enligt Grimsöforskarna.  

Ett problem som gäller oavsett vilken metod man 
använder är att omkring 30 procent av alla födda 
ungkullar helt försvinner mellan födsel och invente-
ringstillfälle. Det innebär att antalet lofamiljegrupper 
vid inventeringen i januari/februari kan variera utan 
att antalet vuxna djur har ändrats. Därför är det svårt 
att dra slutsatser av små förändringar mellan åren. 

Från 1 januari 2013 ska nya inventeringsföreskrifter 
för lodjur och järv börja gälla, så att  övervaknings-
metoderna blir mer enhetliga i Sverige och Norge. 

Vad begränsar populationen?

För många djurarter är livsmiljön begränsande, men 
det gäller inte de stora rovdjuren. Tidigare trodde 
man att lodjuren krävde kuperade, steniga, folk-
tomma skogstrakter, men sanningen var att de tog 
sin tillflykt dit eftersom de blev hårt jagade på alla 
andra marker. Vartefter lostammen växer har det 
visat sig att de kan trivas i de flesta miljöer, så länge 
det finns gott om bytesdjur.

I renskötselområdet skulle lodjuren kunna vara fler, 
biologiskt sett. Där begränsas de framför allt av li-

Total lodjurpopulation i Sverige, Norge och 
Skandinavien omräknad från antalet fa-
miljegrupper. Felmarginalen är markerad. 

Källa: Liljelund, 2011. Rovdjurens bevaran-
destatus. Delbetänkande av Rovdjursut-
redningen. SOU 2011:37.
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censjakten, som ju har som mål att minska lostam-
men. Däremot i Mellansverige verkar det i första 
hand vara bytestillgången som styr hur lodjursstam-
men förändras. Det betyder inte att vuxna lodjur 
svälter ihjäl, men fler utvandrar och reproduktionen 
går långsammare. Honorna blir könsmogna senare 
och färre ungar överlever. 

En statistisk analys av olika begränsande faktorer vi-
sar att tillgången på rådjur och lodjurens egen täthet 
är det som påverkar lodjursstammen mest. Jakttryck-
et på lo hade istället marginell betydelse. Analysen 
gjordes så att forskarna tittade på förändringen i lo-
djursstammen mellan två inventeringstillfällen i sju 
regioner. Sedan testade de vilka faktorer som hade 
starkast samband med förändringarna, av rådjurstill-
gång (i form av avskjutningsdata), lotäthet och lo-
jakt. (Andren och Liberg, slutrapport, 2008)

Jakt är visserligen den vanligaste dödsorsaken bland 
vuxna lodjur i både norra och mellersta förvaltnings-
området, men utanför renskötselområdet är jakten 
ändå inte den viktigaste begränsande faktorn. En 
förklaring är att jakten är delvis kompensatorisk, det 
vill säga att den ersätter andra dödsorsaker. Ju lägre 
jakttrycket är och ju tätare stammarna är, desto mer 
blir det så att man dödar djur som kanske ändå skulle 
ha dött eller vars försvinnande ökar överlevnaden för 
andra djur.  Men framför allt leder en lägre bytestill-
gång till att färre ungar överlever.

I ett sådant läge blir alltså jakten på rådjur mer be-
gränsande för lodjursstammen än jakten på lodjur. 
Stammarna av rådjur och lodjur växelverkar. Lo-
djuren i södra Sverige har ökat under de senaste två 
decennierna. De har nått en topp och sedan börjat 
minska igen, parallellt med att rådjuren har minskat i 
många områden. Först ökade lodjuren när tillgången 
på rådjur var god. Sedan började rådjuren minska, 
men inte bara för att lodjuren ökade. Viktiga skäl 
var också hårda vintrar och rävarnas återhämtning 
från skabbepidemin. När rådjuren började minska 
så minskade snart också lodjuren. Grimsöforskarna 
väntar sig att lodjursstammen kommer att fortsätta 
minska i Mellansverige en tid framöver, på grund av 
sviktande rådjursstammar. 

Men bytestillgången är inte bara en biologisk be-
gränsning utan också en politisk. Jaktkvoterna på 
lodjur bestäms med hänsyn till att jägarna ska kunna 
fortsätta jaga rådjur.  

Hur många finns det plats för?
Grimsöforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén 
har gjort en beräkning av den långsiktiga maximala 
bärkraften för lo i mellersta förvaltningsområdet. De 
utgick från den maximala rådjurstam som området 
kan väntas bära på lång sikt, som i vissa fall var högre 
än den aktuella rådjursstammen. De räknade också 

bort mänsklig jakt och andra rovdjur. Resultatet blev 
att det finns plats för knappt 200 familjegrupper i 
Mellansverige. Med tanke på att renskötselområdet 
inte kan hysa mer än 70 grupper, enligt riksdagens 
tak, så kan det bli det svårt att uppfylla det nationella 
målet på 300 föryngringar inom dagens lodjursom-
råden. Om man dessutom tänker sig att jägarna ska 
jaga rådjur så krymper utrymmet ytterligare. Ifall lo-
djur och jägare till exempel skulle dela lika på rådju-
ren blir det totala utrymmet för lo norr om Mälarda-
len 160 - 170 familjegrupper, vilket ju är långt ifrån 
riksdagens mål.

För att nå målen krävs det alltså att lodjuren expan-
derar rejält i södra Sverige. Det södra förvaltnings-
området skulle nämligen kunna föda 300 familje-
grupper enligt samma beräkningsmodell. Det bygger 
på att honorna får mindre hemområden än de som är 
uppmätta i Bergslagen. Det är rimligt med tanke på 
att viltstammarna också är tätare, men kanske finns 
det en nedre gräns för vad lohonor accepterar som 
utrymme för att etablera sig. Möjligen skulle den fak-
torn kunna bli begränsande snarare än bytestillgång-
en. Oavsett detta är kapaciteten för lodjur i Götaland 
mycket stor.

Siffran 200 föryngringar i Mellansverige och 300 i 
södra Sverige är naturligtvis bedömningar som kan 
variera utifrån vilka antaganden man väljer. Det finns 
även beräkningar som ger högre siffror. Till exempel 
kan man räkna in andra bytesdjur än rådjur, med 
tanke på att de östfinska lodjuren lever till stor del av 
hare. En norsk studie av radiomärkta lodjur kunde 
konstatera inte mindre än 19 arter av bytesdjur. 

Enligt NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) 
skulle hela Skandinavien kunna hysa 900 –2 600 för-
yngringar, varav 445–1 335 föryngringar i Sverige, 
beräknat utifrån mängden livsmiljöer som finns. 

Mer om detta finns att läsa i Rovdjursföreningens 
rapport Miniminivåer för lodjur, som kan laddas ner 
från www.rovdjur.se.

Spridningen söderut
När inventeringarna av lodjur söder om renskötsel-
området började 1993 och 1994 fanns föryngringar 
bara i Norrland och norra Svealand. Några mindre 
isolerade områden med ynglande djur fanns också 
i södra Bergslagen, men längre söderut fanns bara 
strövande ensamma lodjur. Sedan gick kolonisatio-
nen fram till Mälardalen och de stora sjöarna mycket 
snabbt. Redan 1998 fanns fasta stammar av ynglande 
lo i hela Svealand, med undantag för rena jordbruks-
bygder i Mälardalen och Uppland. Därifrån kunde 
man ha väntat sig att lodjuren skulle fortsätta sin ex-
pansion söderut, men den har gått ytterst långsamt. 

1999 registrerades 1 föryngring av lo i södra Väster-
götland, nära gränsen mot Jönköpings och Hallands 
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län. År 2003 var det 2 föryngringar i samma område 
och 2005 var det 3. 2006 registerades 5 familjegrup-
per i detta område, och dessutom 2 i sydöstra Sve-
rige, i Kalmar och Blekinge län. 

2011/2012 fanns fortfarande bara 13,5 lyckade för-
yngringar . Av dem fanns 2 i Sörmland, 3 i Östergöt-
land, 4 i Kalmar län, 1 i Halland, 2 på gränsen mel-
lan Halland och Jönköpings län, 1 på gränsen mellan 
Blekinge och Kalmar län och 1 på gränsen mellan 
Jönköpings och Västra Götalands län (tillhör alltså 
till hälften mellersta förvaltningsområdet).

Södra förvaltningsområdet skulle kunna hysa 300 
lodjurföryngringar, enligt den beräkning som nämn-
des i föregående avsnitt. Här finns alltså en enorm 
outnyttjad potential, och rovdjurspolitiken vilar på 
att det södra förvaltningsområdet utnyttjas. 2001 var 
antalet föryngringar  i södra förvaltningsområdet en-
dast 2, så en viss ökning går att se. Den är dock all-
deles för långsam för att kompensera för ökad jakt i 
renskötselområdet, vilket var förutsättningen när det 
beslutet togs.

Lodjursstammen i Bergslagen skulle öka med 33 pro-
cent per år, om man räknar bort jakt, illegal jakt och 
trafik.  Det är en teoretisk siffra men den visar att 
lostammen har stor tillväxtpotential. I södra Sverige 
förekommer ingen legal jakt utom skyddsjakt i en-
staka fall, och även om man räknar in dödsfall i tra-
fiken så skulle man kunna förvänta sig att stammen 
växte betydligt snabbare än den gör. Det förväntade 
sig också Grimsöforskarna när de förutspådde en ök-
ning på 10 procent per år, med utgångspunkt från 
hur snabbt stammen växte i början av 2000-talet. 
De satte också ett mål på 38 föryngringar till 2015 i 
södra förvaltningsområdet. Som utvecklingen ser ut 
nu finns det ingen chans att nå det målet i tid.

Hur kommer det sig då att stammen inte ökar fortare 
i söder?

Forskaren Henrik Andrén menar att tillväxten i en 
liten population är väldigt känslig för slumpfaktorer, 
och att det bara är en fråga om tid innan spridningen 
tar fart. Om fler honor tog sig ner till det Sydsven-
ska höglandet, det största sammanhängande lämp-
liga området för lodjur i Götaland, skulle stammen 
kunna ta fart snabbt. Men Mälaren, Vänern, Vättern 
och de stora slätterna är effektiva spridningsbarriärer. 
Många radiomärkta lodjur vänder när de kommer till 
slättbygden, och särskilt honorna är försiktiga. Vilket 
är ett problem eftersom de är den begränsande fak-
torn i ökningen av en lodjursstam.

Ett område måste vara mättat på honor innan de 
vandrar iväg långt. Spridningsavstånden bland unga 
honor är generellt väldigt korta, och de slår sig ofta 
ner precis utanför moderns hemområde. Enligt en 
studie från Bergslagen var medelspridningsavståndet  
för en ung hona 38 km, medan det för hannarna 
var 180 km. Få unga lohonor vandrar mer än 75 km 
från födelsereviret (endast 1 av 16 av de radiomärkta 
i studien). För unga hannar är däremot spridnings-
sträckor på mer än 200 km inte ovanliga, så de har 
mindre problem med att hitta ner till de sydliga 
skogsområdena. Ingen av de radioförsedda unga 
honorna passerade de stora slättområdena i Väster- 
och Östergötland, medan en stor andel av hannarna 
lyckades med det. 

Jakten i Örebro län, Västmanland och Dalarna, kan 
också ha viss betydelse, enligt Henrik Andrén.  Men 
han säger också att två tredjedelar av djuren som 
skjuts är hannar, och det gör att jakten inte får så 
stor effekt på stammen. Tittar man på SVA:s statistik 
för de senaste åren syns dock ingen större skillnad i 
könsfördelningen. 2006-2012 var 46 procent av de 
skjutna djuren under licensjakten honor. Det är hel-
ler inte bara ungdjur som skjuts. 57 procent var 2-15 
år gamla.

Ett skäl till den långsamma expansionen i söder skul-

Antal lodjursför-
yngringar per 
förvaltningsom-
råde. I mellersta 
förvaltningsområ-
det skiljer sig den 
inventerade ytan 
under 07/08 och 
11/12 mycket från 
övriga inventerings-
perioder.

Källa: Inventering 
av lodjur i Sverige 
vintern 2011/2012 
Viltskadecenter 
2012.
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le kunna vara bristen på sammanhängande områden, 
enligt en statlig rovdjursutredning från 2007. Men 
lodjuren har visat sig vara väldigt anpassningsbara så 
länge det finns gott om byten, enligt Henrik Andrén. 
Dessutom är stora delar av Småland minst lika skogs-
klätt och glesbefolkat som det mellersta förvaltnings-
området. Åren 1827-1837 sköts 263 lodjur i Jönkö-
pings och Kronobergs län, så det har funnits en stark 
stam här innan jakten decimerade lodjuren.  

En annan faktor som ofta nämns är att rävskabb 
smittar lodjur och kan begränsa dem i södra Sverige. 
Men 2008-2010 dog bara ett lodjur i södra förvalt-
ningsområdet av skabb enligt statistik från SVA. I 
hela landet stod skabben för 2 procent av dödsfallen 
bland vuxna lodjur. Det finns förmodligen ett mör-
kertal av skabbdöda lodjur som inte hittas, men det 
verkar inte vara någon avgörande del av förklaringen.

2008-2010 stod väg- och tågtrafik för 33 procent 
vardera av dödsfallen bland lodjuren i södra förvalt-
ningsområdet. Tillsammans utgör de alltså en majo-
ritet av de kända dödsorsakerna. Det har förstås del-
vis att göra med att trafikdöda lodjur i princip alltid 
hittas och tas upp i statistiken. 

Motsatsen är de lodjur som jagas illegalt, som ingen 
känner till innan de skjuts och grävs ner. Om detta 
går det inte att säga så mycket. Forskarna vet att 
tjuvjakt förekommer i södra Sverige, eftersom radio-
märkta djur har drabbats. Men i vilken omfattning 
har de ingen aning om. I övriga Sverige står bekräf-
tad och sannolik illegal jakt för 46 procent av död-

ligheten bland vuxna djur. I södra Sverige skulle den 
kunna vara betydligt lägre och ändå begränsa stam-
men väldigt effektivt med tanke på hur få djur det 
handlar om.

Vad är genetisk variation? 
Ett mått på genetisk variation är ”graden av heterozy-
goti”. Generna hos en individ sitter i par, mitt emot 
varandra, på ett så kallat locus. De två delarna av gen-
paret kallas alleler, varav en ärvs från modern och en 
från fadern. De två allelerna i varje genpar kan vara 
likadana eller olika. Om allelerna är olika så kallas 
genparet heterozygot, medan om allelerna är lika så 
är genparet homozygot. En individs heteryzygotigrad 
är alltså andelen av de undersökta genparen hos in-
dividen där de två allelerna är olika. Ju högre andel 
av genparen hos en individ som är heterozygota, ju 
större genetisk variation finns det hos individen. Den 
genomsnittliga heterozygotigraden hos individerna i 
en population är därmed ett mått på genetisk varia-
tion hos populationen. 

Ett annat sätt att mäta den genetiska variationen i en 
population är att undersöka hur många olika alleler 
det finns i populationen i genomsnitt för ett urval 
undersökta loci. Varje individ kan bara ha två alleler 
på varje locus, men i populationen kan det finnas fler 
alleler än två. Ibland kan det finnas 10-15 stycken för 
ett bestämt locus. Ju fler alleler det finns i populatio-
nen, ju högre genetisk variation har den.  

Observationer lodjur med finsk gentyp 
i Sverige, 2009-2011. Totalt är det tre 
djur, en hona (röd) och två hannar (blå). 
Ingen av dem har rört sig längre än fem 
mil från gränsen. 

Källa: Øystein Flagstad, NINA.
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Genetisk variation hos skandinavisk lo
Lodjurens genetiska variation är en nyckelfråga, ef-
tersom den påverkar hur stor stammen behöver vara 
för att överleva långsiktigt. Den genetiska variatio-
nen bland skandinaviska lodjur är något lägre än i 
Finland/Baltikum, enligt en studie från 2002. Hete- 
rozygotigraden hos 196 skandinaviska lodjur var 
0,51  medan den hos 80 finsk/baltiska lodjur var 
0,61. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. 
Däremot var det genomsnittliga antalet alleler för de 
utvalda genparen signifikant lägre för den skandi-
naviska populationen (4,2) än för de finsk/baltiska 
(5,3). 

Dessutom hittades endast en så kallad mitokondrie-
haplotyp  hos de skandinaviska lodjuren. Det finns 
bara en haplotyp per individ, och oftast bara ett fåtal 
haplotyper totalt i en population. 90 procent av de 
finska lodjuren hade samma haplotyp som de svens-
ka, men bland dem fanns ytterligare två typer i låg 
frekvens (8 respektive 2  procent). Hos de baltiska 
lodjuren fanns även en fjärde typ.  

Den skandinaviska lopopulationen är alltså genetiskt 
skild från den finska, även om skillnaderna inte är 
stora. Flera av de alleler som finns hos de finska lo-
djuren saknas visserligen hos de skandinaviska, men 
nästan alla skandinaviska alleler återfanns även hos 
de finska. Detta är typiskt för en delpopulation som 
varit skild en tid från moderpopulationen. Histo-
riska data indikerar att det genetiska utbytet mellan 
Skandinavien och Finland/Ryssland varit avbrutet 
uppemot 100 år. Under en del av den tiden har den 
skandinaviska stammen varit mycket liten, uppskatt-
ningsvis 100 individer på 1930-talet. Under sådana 

förhållanden kan mycket av den genetiska variatio-
nen gå förlorad. Lodjuren har genomgått en så kallad 
flaskhals, det vill säga att den genetiska variation de 
hade när de var mycket få har förblivit oförändrad el-
ler lägre, trots att de i dag har blivit fler.  I dag har de 
skandinaviska och finska populationerna expanderat 
och närmat sig varandra, och det skulle kunna före-
komma ett visst genetiskt utbyte.

Genetiska problem 
Den genetiska variationen hos den skandinaviska 
lodjurspopulationen är alltså lägre jämfört med den 
större finsk/rysk/baltiska, men den är inte alarme-
rande låg, enligt forskarna på Grimsö viltforsknings-
station.  Inga genetiska problem har visats hos den 
skandinaviska lodjurspopulationen, trots ganska in-
tensiv ekologisk forskning och övervakning av stam-
men, och ett omfattande material av kroppar som 
analyserats. Med tanke på den skandinaviska lopo-
pulationens nuvarande storlek, och sannolikheten 
för visst genetiskt utbyte med den större finsk/ryska 
populationen, är inte heller några genetiska problem 
att vänta inom överskådlig framtid, enligt samma 
forskare på Grimsö. Viss vaksamhet över situationen 
är dock påbjuden, och ett tydligare klarläggande av 
hur stort det genetiska utbytet med populationen i 
öster egentligen är vore önskvärt, skriver de i sin slut-
rapport från Lodjursprojektet 2008.

Invandring från öster
Invandringen från Finland är en viktig faktor när 
man diskuterar om de svenska lodjuren har gynn-
sam bevarandestatus eller inte. Rovdjursutredningen 

Observationer lodjur med finsk gentyp i 
Sverige, 2002-2008. Individ 130 blev även 
spårad på svenska sidan om gränsen, men 
spillningen hittades på finska sidan. Individ 
126 och 129 är de djur som har observerats 
längst från Finlandsgränsen, cirka 25 mil. 

Källa: Øystein Flagstad, NINA.
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2012 anser att vår svensk/norska population har 
gynnsam bevarandestatus, med tanke på att det finns 
immigration från den finsk/ryska populationen. Men 
hur stort detta utbyte är vet ingen säkert. Även om 
populationerna är nära geografiskt så är lostammen 
gles i nordöstra Finland eftersom det tillhör renbetes-
området. Dessutom består nordligaste Norden delvis 
av tundra, vilket inte är någon bra lodjursmiljö.  I en 
genetisk studie av 303 skandinaviska lodjur hittades 
3 individer som var förstagenerations-immigranter 
från den östliga populationen.  Därmed verkar kravet 
på 1-2 immigranter per generation redan kan vara 
uppfyllt, skriver forskarna Olof Liberg och Henrik 
Andrén. De anser att det är vad som behövs för att 
bevara den befintliga genetiska variationen, 

Svenska Rovdjursföreningen anser dock att detta 
måste studeras under längre tid och att man behöver 
säkrare data för att kunna utgå ifrån detta utbyte när 
man begränsar lodjursstammens storlek. 

Sedan 2002 har det norska forskningsinstitutet 
NINA samlat in spillningsprover av lodjur i det 
svensk/norska renskötselområdet. De har analyserat 
spillningen och kartlagt om några lodjur med finsk 
genotyp har invandrat. Ungefär en invandrare per år 
har hittats hittills, men de finska lodjuren har funnits 
alldeles nära finska gränsen, med enstaka undantag.  

Frågan är också hur mycket de ”finska” lodjuren 
deltar i reproduktionen. Av de tre finska lodjur som 
dokumenterats 2009-2011 verkar två ha reproduce-
rat sig. Det en hög siffra. En generell regel för stora 
rovdjur är att bara 10-20 procent deltar i reproduk-
tionen.  Eller 32 procent om man använder en siffra 
från Rovdjursutredningen 2012. 

Om två av tre invandrade djur reproducerar sig så är 
det hoppingivande för lodjurens framtid, men detta 
handlar fortfarande bara om enstaka observationer 
och det är svårt att dra några långtgående slutsatser 
ännu. Antagligen är det lättare att dokumentera de 
djur som föryngrar sig eftersom de lämnar mer spår 
efter sig.  
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Lo och rådjur
Rådjur är lodjurens viktigaste byte i de centrala och 
södra delarna av Skandinavien. Redan vid låga rå-
djurstätheter ökar lons predationstakt snabbt. Rå-
djurstätheten styr lodjuren på många sätt; när rådju-
ren blir fler blir lodjuren tyngre, får fler ungar och 
minskar också storleken på sina hemområden. 

Lodjuret är ett effektivt rovdjur som dödar vuxna 
rådjur utan problem. Därmed är lodjurens dödande 
av rådjur till största delen additiv, det vill säga de tar 
inte bara svaga djur som ändå skulle ha dött.  Rå-
djurspopulationer påverkas alltså mer av lodjur än 
vad älgpopulationer gör av varg, eftersom vargar ofta 
väljer unga eller svaga djur. 

Vid en jämförelse av rådjurstätheter över hela Eu-
ropa fann man att tätheten styrdes både av växtlig-
hetens produktivitet, klimat och förekomst av lodjur 
och varg. Rovdjuren sänkte tätheten av rådjur mer i 
områden med låg växtproduktion och hårda vintrar. 
Därmed påverkas rådjurspopulationer av både uppi-
frånstyrda och nerifrånstyrda processer. 

Studier i Norge, Finland, Polen och Schweiz visar att 
tillgången på klövvilt i lämplig storlek (ren, rådjur, 
gems) är en nyckelfaktor för lodjur. De kan klara sig 
på enbart småvilt, men de når aldrig samma tätheter 
och produktiviteten minskar.

Samma mönster syns i Sverige: lodjuren är mer bero-
ende av rådjur än vad rådjuren är av lodjur. Rådjurs-
stammen påverkas av flera faktorer, varav lodjuren 
bara är en. En annan viktig faktor är rävstammen. 
Räv kan ta mer än hälften av årets killingar i vissa 
områden, vilket förstås begränsar rådjuren effektivt. 
Längre norrut ökar förmodligen lodjurens effekt 
medan rävens avtar mer och mer. Lodjurens tillväxt-
takt är däremot helt beroende av rådjurstillgången. 

Nu har både rådjur och lodjur minskat under en tid, 
och frågan är vad som händer när de har stabilise-
rat sig på en lägre nivå. Enligt en klassisk ”predator- 
bytesdjur-cykel” borde rådjuren börja öka igen, vil-
ket efterhand utlöser en ny ökning även av lodjuren. 

Enligt rovdjursforskarna Henrik Andrén och Olof 
Liberg är det möjligt att nedgången av rådjur inte 
kommer att gå lika långt i söder som i norr. De sydli-
ga trakterna är mer gynnsamma för rådjuren, och det 
finns stora områden där loarna inte kommer åt dem, 
såsom tätortsnära områden och odlade slättbygder. 

Om rådjursstammarna minskade kraftigt kan man 
anta at lodjuren skulle övergå till att äta mer hare, 
som de östfinska lodjuren. I början av 1900-talet 

fanns nästan inga rådjur i Sverige och de lodjur som 
fanns söder om renskötselområdet levde framför 
allt på hare. Zoologen Einar Lönnberg skrev 1930: 
”Framför allt äro hararna att anse som loarnas mest 
naturliga villebråd, som de särskilt eftersträva, men 
där tillgång finnes på rådjur, döda de även såna.”  

Lo och varg
När vargen återkom till norra Svealand under 
1990-talet fanns lodjuret redan där. Man kunde ha 
väntat sig en konkurrenssituation mellan de två rov-
djuren, med tanke på att de båda tar rådjur. För var-
gen är älg det viktigaste bytet, men den dödar även 
rådjur och det betyder att den skulle kunna sänka 
tätheten av rådjur utan att påverkas själv.

Men än så länge verkar det som om svenska lodjur 
och vargar inte stör varandra alls. En undersökning 
som Grimsö forskningsstation har gjort visar att:

- Varg och lodjur kan leva i samma områden. 

- Lodjur undviker inte områden med varg. 

- Överlevnaden hos lodjurets ungar är inte lägre än i 
områden utan varg.

- Lodjurshonornas val av yngelplats förändrades inte 
när varg etablerade sig i samma område. 

- Inga vargdödade lodjur har hittats i studien. 

Forskarna förklarar detta med att det fortfarande är 
relativt gott om bytesdjur i vargarnas utbrednings-
område och att vargarnas huvudsakliga byte är älg  
(Riala undantaget).  

Lo och järv
Både lodjur och järv lever till stor del av ren, men 
medan lodjuret dödar nästan alla sina byten själv är 
järven både jägare och asätare. Järv och lodjur har 
helt överlappande hemområden och rör sig obero-
ende av varandra. Trots att lodjuret är större än jär-
ven finns inte något känt fall där ett lodjur dödat en 
järv. Istället är det en fördel för järv att leva inom ett 
lodjurs hemområde, eftersom den kan dra nytta av 
kadaver som lodjuren lämnar. De två arternas sam-
manlagda dödande av renar blir alltså mindre när de 
finns i samma område än om de finns var för sig. 

Enligt en studie i Sarek, Troms och Finnmark hade 
järven själv bara dödat 13 procent av de byten som 
den åt. Hela 61 procent var lodödade, och resten var 
renar som dött av andra orsaker, exempelvis trafik-
olyckor. 

Lodjuret i ekosystemet
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68 procent av alla lodjursdödade renar fick järv- 
besök. I 29  procent av fallen hade lodjuret inte själv 
ätit klart. Men det verkar inte som järven jagar bort 
lodjuret från bytet utan istället passar på att besöka 
kadavret när lodjuret ligger och vilar en bit bort. Efter- 
som järven ofta styckar upp kadavret och gömmer 
delarna vid matgömmor på olika platser blir det min-
dre mat kvar till lodjuret. 

Lo och räv
Lodjur dödar ofta räv, ibland för att  äta  dem, men  
ibland  lämnas  räven  orörd  vilket  kan  tyda  på  att 
lodjuret  ser  räven  som  en  konkurrent  som  den  
vill  bli  av  med.  Den bedriver sin egen form av vilt-
vård. Till viss del kompenseras räven genom att lon 
lämnar kadaver efter sig, vilket framför allt gynnar 
räven under dåliga sorkår. Men sammantaget är faran 
med lodjur större än nyttan för räven.  

Rävar tar många rådjurkid, och det har rentav före-
slagits att lodjuret gynnar rådjursstammen genom att 
ta rävar. Men nyare data visar att även lodjuren tar en 
hel del rådjurskid, så det verkar inte som att loarna 
är någon rådjursräddare sammantaget. Det har också 
visat sig att rävens predation på rådjurskid bara ligger 
omkring 10-20 procent i skogsdominerade områden, 
där lon framför allt förekommer. I jordbruksdomi-
nerade landskap som tidigare har studerats har räven 
tagit 50-90 procent av kiden, och då blir effekten av 
lodjursdödade rävar förstås större. Däremot finns det 
belägg för att harstammen kan öka när lodjur koloni-
serar nya områden och rävstammen minskar. 

Ekologiska konsekvenser av jakt
De stora rovdjuren är naturligt få i landskapet och 
stammarna växer långsammare än hos de flesta an-
dra djur. Rovdjuren föder jämförelsevis små kullar, är 
relativt gamla när de får sin första kull, och får inte 
alltid en ny kull varje år. Därför får jakt på rovdjur 
betydligt större effekt på beståndet än vad jakt på 
växtätare får. Jakten kan ha effekt på social stabilitet, 
och den kan göra rovdjuren så skygga att de tappar en 
del av sin naturliga ekologiska roll. 

Påverkan på rovdjuren kan få långtgående konse-
kvenser, inte bara för bytesdjuren, utan också på ve-
getationen och de mindre rovdjuren. Exakt vilka de 
ekologiska effekterna av jakt på lodjur blir i Sverige är 
svårt att reda ut eftersom hela systemet är så grund-
ligt påverkat av människor sedan lång tid tillbaka. 

Kan lodjuret ersättas av jägare?
Rovdjurens ekologiska roll har till viss del ersatts 
av jägare. Men det finns skillnader mellan rovdjur 
och jägare som gör att deras jakt får olika effekter. 
En norsk studie visar att lodjur väljer sitt byte helt 
slumpmässigt, eftersom de smyger sig fram och tar 

det djur som råkar vara närmast.  Det blir ett tvär-
snitt av populationen, av unga och gamla, hannar 
och honor. Jägare har däremot en förkärlek för äldre 
hannar. Kanske på grund av att deras horn blir fina 
troféer. 

Troféjakt gynnar småvuxna individer, vilket är raka 
motsatsen till naturlig dödlighet. Det styr alltså evo-
lutionen i en helt annan riktning än rovdjur och an-
dra naturliga dödsorsaker.  

Nästa fråga blir vad det får för konsekvenser att jägare 
väljer stora bockar. Enligt forskaren Henrik Andrén 
kan det göra att honorna parar sig med ”fel” hannar i 
större utsträckning. Normalt väljer honorna de störs-
ta hannarna eftersom storleken är ett mått på fitness, 
det vill säga att ungarna blir starka och livsdugliga. 

Mer om skillnaden mellan rovdjurs och människors 
jakt finns att läsa i rapporten Rovdjurens ekologiska 
roll, utgiven av Svenska Rovdjursföreningen.
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Ren
Den största konflikten mellan människa och lodjur 
finns i renskötselområdet. Det finns inga säkra siffror 
på hur många renar som  dödas eller skadas varje år 
eftersom rivna djur är svåra att hitta. En uppskatt-
ning från loforskningsprojektet säger att det handlar 
om 10-50 000 renar. En lohona med ungar tar i ge-
nomsnitt sex renar per månad under vintern, men 
variationen är stor mellan individer och perioder.  
Trots att lon tar många renar är den inte så illa sedd 
som vargen, bland annat eftersom den inte splittrar 
renhjorden på samma sätt.

Det är svårt att hitta varje rovdjursdödad ren, och 
därför får samebyarna ersättning för antalet föryng-
ringar av rovdjur inom renskötselområdet. Varje 
dokumenterad loföryngring ersätts med 200 000 
kronor, och regelbunden förekomst av lo med 70 
000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 
kronor. Hur samebyarna sedan fördelar ersättningen 
avgör de själva. Hur stor den reella kostnaden blir 
är svårt att beräkna. Enligt Sametinget täcker ersätt-
ningen ungefär 37 procent av den beräknade förlus-
ten.  

De fyra stora rovdjuren tillsammans orsakar en  årlig  
förlust  på  8–33  procent av  det  totala  antalet  renar  
i  Sverige, enligt en studie som Grimsö viltforsknings-
station har gjort på uppdrag av Sametinget. Som en 
jämförelse var slaktuttaget 2009/10 cirka 25 procent. 

2012 föreslog Sametinget en toleransnivå på 5 pro-
cent rovdjursskador, vilket Naturvårdsverket starkt 
ifrågasätter. Det var resultatet av den så kallade to-
leransnivåutredningen, som Sametinget gjorde på 
uppdrag av regeringen. Den föreslår också att lo-
djursjakt bör tillåtas även under hösten, från oktober 
till december. Fördelarna med det skulle vara att de 
lodjur som fälls i oktober inte tar renar ur den över-
vintrande hjorden, att om jakten genomförs strax 
innan renarna flyttas till platsen så är risken mindre 
att andra lodjur hinner återetablera sig i området. 
Dessutom är spårförhållandena ofta bättre under ok-
tober till december. Mindre snö skulle också göra det 
möjligt att använda hundar i större utsträckning.   

Konflikter med djurägare och jägare

Uppskattat antal dödade renar 
per år fördelat per rovdjursart.

Källa: Mål för rovdjuren, SOU 
2012:22

Art Uppskattat antal dödade renar
Lo 10 000 - 50 000
Järv 6 000 -15 000
Björn 3 500 - 7 500
Varg 75 - 150
Totalt 19 500 - 82 500

Rådjur
Vid 1800-talets mitt hade rådjuren jagats så hårt att 
den enda kända svenska stammen var ett par hundra 
djur på Övedsklosters gods i Skåne. Därifrån har de 
sedan spridit sig, ungefär en mil per år, ända upp till 
trädgränsen i fjällen. På 1970-talet växte stammen 
snabbt och på 80-talet fullkomligt exploderade den 
efter flera milda vintrar och skabbepidemi bland räv- 
arna. När lodjursstammen började växa på 1990- 
talet kom loarna alltså till dukade bord.

Efter 1993 började rådjuren minska igen. Orsa-
kerna till det är inte helt klarlagda, men det skedde  
samtidigt som rävstammen började återhämta sig. 
Viss överskjutning från de mänskliga jägarnas sida 
förekom säkerligen också, särskilt de första åren 
efter toppen, liksom ett visst överbete. Lodjurens  
återkomst bidrog antagligen också, men rådjuren 
minskade oavsett om det fanns lodjur i regionen eller 
inte.   

Enligt Jägareförbundet har rådjuren minskat fram-
för allt i höglänta skogsbygder. I delar av Gävleborgs 
län, Dalarna och Värmland går det inte längre att 
bedriva någon ”meningsfull jakt”, menar jaktvårds-
konsulent Gunnar Glöersen. Under toppåren på 
1990-talet sköts omkring 17 000 rådjur i Värmland, 
jämfört med 3-4000 i dag. Även Jägareförbundet är 
medvetna om att detta inte enbart beror på lodjuren, 
men anser att lon har hållit kvar rådjursstammen på 
en låg nivå.  

Här bör nämnas att rådjursstammen fortfarande är 
betydligt större än på 1970-talet, då det knappt fanns 
några lodjur söder om renskötselområdet. 

På Jägareförbundets hemsida kan man läsa att: ”An-
talet trafikolyckor med rådjur inblandade har ökat 
explosionsartat sedan 1970-talet och ligger 5-6 ggr 
högre än olycksrapporteringen för älg. Omkring 
25 000-30 000 kollisioner med rådjur rapporteras 
varje år, men antalet är förmodligen högre.” Skulle 
det kunna vara en anledning att acceptera en mindre 
stam av rådjur? 

Inte enligt Jägareförbundet. Ytterst är det en fråga för 
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staten, och det finns inget uttalat krav att rådjurs-
olyckorna måste minska, eftersom de i princip aldrig 
är dödliga, enligt Daniel Ligne på Jägareförbundet.   
Det stämmer dock inte enligt Nationella viltolycks-
rådet. De har mål om att minska alla trafikolyckor, 
även där rådjur är inblandade. 

Får
Får är inte lodjurens favoritbyte. Enligt en norsk stu-
die så undviker lohonor områden med mycket får-
betesmark. Både hannar och honor väljer sina jakt-
marker utifrån hur mycket rådjur det finns, även om 
områdena råkar vara tättbebyggda. Om det finns gott 
om rådjur i ett område så ökar chansen att även får 
blir tagna, eftersom lodjuren då kommer nära dem 
oftare.  

En svensk studie visar liknande resultat. Lodjurspro-
jektet och Viltskadecenter studerade vad elstängsel 
och skyddsjakt på lodjur har för effekt på antalet  
angrepp av får. De såg ingen effekt av varken skydds-
jakt på lodjur eller andelen fårgårdar med elstängsel 
inom en region. Däremot var antalet  angrepp på får 
relaterat till antal fårgårdar och rådjurstäthet inom 

en region och delvis till tätheten av lodjur.  Mer om 
effekten av skyddsjakt finns under rubriken Skydds-
jakt.

Lodjur söker alltså inte aktivt upp får, med undantag 
för några få problemindivider. Ändå  blir ett antal  
får dödade av lodjur varje år. Det handlar inte om 
några stora siffror, utan om 50-100 per år, men 
det är naturligtvis kännbart för de fårägare som  
drabbas. 

Mellan år 2000 och 2010 växte fårnäringen med 38 
procent, till drygt 270 000 får. Utvecklingen i de län 
där det finns mest rovdjur avviker inte från den tren-
den. Under samma period har lodjursstammen vuxit, 
samtidigt som skadorna minskat. Därmed kan man 
ifrågasätta påståendet att tamdjursnäring och rovdjur 
inte är förenliga.   

Den positiva utvecklingen beror sannolikt på att 
bidragen till rovdjurssäkra stängsel ökade markant 
från mitten av perioden. Ytterligare ett skäl till den 
minskande trenden kan vara att kunskapen om räv-
angrepp har blivit bättre, enligt Viltskadecenter. Un-
der tidigare år har flera förmodade lodjursangrepp i 
själva verket orsakats av räv. En viss ökning av antalet 

Rådjursavskjutningen i 
Sverige 1939-2010.

Källa: Svenska Jägare-
förbundets viltövervak-
ning

Fårnäringens utveckling under 
2000-talet i Sverige. Antalet 
tackor och baggar har ökat med 
nästan 38%

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 
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angripna får kan ses i det Södra rovdjursförvaltnings-
området, som än så länge har låg andel rovdjurssäkra 
stängsel. 

Rovdjursstängsel med bara eltrådar är dock inget helt 
säkert skydd mot lodjur, eftersom de är mästare på 
att åla sig under trådarna. Fårstängsel som komplet-
teras med två eltrådar är mycket effektivt, men det 
kan faktiskt hända att lodjur pressar sig igenom mas-
korna i fårnätet. Ett effektivt sätt att minska lodjurs-
angreppen är genom skyddsjakt på de få individer 
som angriper får, enligt Viltskadecenter. Det handlar 
om cirka 15 individer per år.  

Hund
Relativt få hundar skadas av lodjur i Sverige. Under 
2011 skadades åtta hundar av lodjur och en dödades. 
De flesta skador sker under höst och vinter. Det kan 
förklaras med att de flesta hundar som skadas är jakt-
hundar som skadas då de ställer lodjur som försvarar 
sig. Detta återspeglas också i att de hundraser som 
oftast skadas är stövare, jämthundar och gråhundar.

Vanligen sker ett lodjursangrepp då hunden jagar lo-
djuret och kommer ikapp det, eller då hunden intres-
serar sig för ett lodjursslaget byte. Vid åtminstone ett 
tillfälle tycks ett lodjur ha sett hunden som bytesdjur, 
men det är ovanligt att lodjur dödar hundar. 

Hjortar i hägn
Ett växande problem i södra Sverige är lodjurs- 
angrepp på hjorthägn, enligt Viltskadecenter. Hjort-
hägnen har blivit fler, och lodjuren ökar så sakteliga 
i de områden där de finns. Maskorna i gamla hägn 
är lätta för lodjur att gå igenom, men de nya sortens 
vilthägn har mindre maskor den nedersta metern, 
och kan bli säkra om de kompletteras med en eltråd.  

Hjortägarna får ingen ersättning för angrepp av lo-
djur eftersom hjortar räknas som vilda djur, så där 
kan finnas ett motiv för illegal jakt, menar Jens Karls-
son på Viltskadecenter. Däremot kan länsstyrelsen 

bevilja dem skyddsjakt. De har också rätt att skjuta 
angripande rovdjur enligt paragraf 28 i jaktförord-
ningen, men det är för det mesta praktiskt omöjligt. 
Hägnen är stora, ägarna har ofta ett annat jobb, och 
har inte alltid jaktlicens. Alla hjorthägnsägare är inte 
jägare, utan många är bönder som har börjat hålla 
hjortar tack vare växande efterfrågan på hjortkött.  

De flesta hjortägare har nya stängsel som går att rov-
djurssäkra, enligt Germund Eriksson som är hjort-
ägare och insatt i frågan.  Däremot vore det bra med 
bidrag till stängsel tycker han, eftersom det är långa 
avstånd och blir dyrt för den enskilde. En stark lo-
djursstam behöver inte påverka uppfödningen av 
hjortar, anser Germund Eriksson. Enstaka loindi-
vider kan hoppa 2,5 meter och då kan de ställa till 
väldigt stora skador, men det är mycket ovanligt och 
kan lösas med snabb skyddsjakt, menar han. 

Det mest effektiva sättet att handskas med hjortpro-
blemet skulle vara att ge bidrag till att komplettera 
nyuppsatta hjortstängsel med en eltråd, tror Jens 
Karlsson. Att göra om gamla stängsel skulle bli för 
dyrt. Ännu får hjortägare inga stängslingsbidrag men 
frågan diskuteras.

2011 registrerade Viltskadecenter 71 lodjursangrepp 
av ”Annat tamdjur”, det vill säga dovhjort, fjäderfä 
och tamkatt. 

Fäbodbruk
Tack vare stora statliga bidrag har fäbodbruket ökat 
under senare tid, jämsides med att våra rovdjur har 
ökat. I Dalarna, som är ett viktigt fäbodlän och tillika 
ett av landets rovdjurstätaste län, har antalet aktiva 
fäbodar som får någon form av samhällsstöd mer än 
fördubblats mellan åren 1994 och 2007 (från 46 till 
103). Antalet fribetande tamdjur har ökat med 260 
procent. Även i Jämtland har fäbodarna fördubblats 
sedan 1990.

Trots ökningen av fritt betande tamdjur sker få rov-
djursangrepp inom fäbodbruket, och mycket få av 

Antal hundar i Sverige som dödats eller skadats av rovdjur 1997-2011 Källa: Viltskadecenter
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lodjur.  Under åren 2009-2011 skedde totalt två an-
grepp av lodjur på fribetande tamdjur, enligt Viltska-
decentrum. 
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 Vilka politiska mål gäller?
Det råder en viss förvirring kring målen för anta-
let lodjursföryngringar. År 2000 beslutade riksda-
gen att miniminivån skulle vara 300 föryngringar i 
hela landet. 2009 beslutades att stammen tillfälligt 
skulle tillåtas variera ner till 250 föryngringar under 
en övergångsperiod, förutsatt att spridningen söder-
ut fortsatte. Tanken var att stammen skulle minska 
snabbare i renskötselområdet, men istället öka i sö-
der. Nu har läget blivit att 250 tolkas som en max-
nivå när länsstyrelserna beslutar om licensjakt, trots 
att spridningen i södra Sverige är ytterst långsam. 
2006-2011 har antalet föryngringar i södra förvalt-
ningsområdet varierat mellan 6 och 10. 

I beslutet om licensjakt på lodjur från 2010 formu-
lerar Naturvårdsverket det lite förvirrade läget så här: 
”Enligt riksdagens beslut får lodjurstammen variera 
ner till 250 föryngringar eller 1250 individer under 
en övergångsperiod, vilket fortfarande ligger inom de 
ovan rekommenderade ramarna för stammens stor-
lek. Intentionen i politiken är dock att stammen ska 
överstiga miniminivån på 300 föryngringar.”

Hur fungerar viltpolitiken? 
Riksdagen beslutar om ramarna för den svenska för-
valtningen av rovdjur. Men besluten får inte bryta 
mot EU:s lagstiftning eller de internationella kon-
ventioner som Sverige har skrivit på. När riksdagen 
har satt de långsiktiga målen ska sedan Naturvårds-
verket besluta om miniminivåer för antalet rovdjur 
per rovdjursförvaltningsområde. De avgör också om 
några djur får jagas, och i så fall hur många per för-
valtningsområde. Det norra förvaltningsområdet får 
bestämma antalet själva, medan mellersta förvalt-
ningsområdet får ett tak för jakten och södra förvalt-
ningsområdet får ett tak för enbart skyddsjakt.

De tre förvaltningsområdena håller sedan varsitt 
samverkansråd för att komma överens om hur de 
ska fördela miniminivåerna och hur många rovdjur 
som får skjutas i varje län. Samverkansrådet består av 
landshövdingarna från alla län, och ofta deltar också 
någon tjänsteman från de olika länen. Först tas en 
pott åt sidan för skyddsjakt, och sedan fördelas de öv-
riga beroende på vilka län som har uppfyllt sina mål 
bäst, utifrån den senaste inventeringen. Med andra 
ord är samverkansrådet framför allt en matematisk 
övning, även om länen kan framföra särskilda öns-
kemål om jakt, trots att de inte har nått sina föryng-
ringsmål. 

Till samverkansrådet kommer också synpunkter och 
önskemål från Viltförvaltningsdelegationerna. Dessa 

skapades 2010 för att ge mer regional delaktighet i 
rovdjurspolitiken och ersatte tidigare viltvårdsnämn-
der och rovdjursgrupper. Viltförvaltningsdelegatio-
nernas uppgift är att ta övergripande beslut om för-
valtningsplaner, licensjakt, skyddsjakt samt bidrag 
och ersättningar enligt viltskadeförordningen. De-
legationerna består av fem partipolitiker och sju re-
presentanter från olika intressen, så som jakt, skogs-
näring, naturvård och lokalt näringsliv. 

Många av dem som sitter i viltförvaltningsdelega-
tionerna upplever att det är oklart vad de egentligen 
får besluta om, och vad länsstyrelsens tjänstemän ska 
bestämma, enligt rovdjursutredningen 2012. Jägar-
kårens representanter är besvikna på att de inte har 
fått så stort praktiskt inflytande som de hade väntat 
sig. Naturvårdens representanter är tvärtom glada att 
delegationerna inte har så stort praktiskt inflytande. 
De befarar att ett större inflytande skulle innebära 
kraftigt reducerade rovdjursstammar, med tanke på 
hur representationen i delegationerna ser ut. Natur-
vårdarna är kritiska till denna intressefördelning. Inte 
bara jägarna talar för sin sak, utan också många av de 
politiska representanterna, som ofta har valt att delta 
eftersom de är jägare på fritiden.  

En översyn av den statliga regionala förvaltningen 

Lodjursförvaltning

NORRA 

MELLERSTA

SÖDRA

Landets tre rovdjursför-
valtningsområden.
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pågår, som ska redovisas till regeringen senast den 15 
december 2012. 

Viltförvaltningens aktörer i korthet
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för 
att Sveriges viltförvaltningspolitik genomförs. Verket 
beslutar om miniminivåer för föryngringar i de tre 
rovdjursförvaltningsområdena.

Länsstyrelserna har det regionala ansvaret. De sköter 
mycket av det praktiska jobbet med inventeringar, 
skadebesiktningar, information, bidrag och ersätt-
ningar.

Viltförvaltningsdelegationerna fattar övergripande 
beslut om viltförvaltningen i länet, och tar fram en 
viltförvaltningslpan. 

Samverkansråden är samarbeten mellan  de län som 
har mest gemensamt när det gäller rovdjurssituatio-
nen. För varje rovdjursförvaltningsområde finns det 
ett samverkansråd, som beslutar om hur minimi- 
nivåer och jaktkvoter ska fördelas mellan länen.

Jordbruksverket fördelar medel till länsstyrelserna för 
förebyggande åtgärder, till exempel stängsel mot rov-
djur.

Viltskadecenter arbetar på Naturvårdsverkets upp-
drag med att utveckla och utvärdera förebyggande 
åtgärder mot skador orsakade av vilt. De är också ett 
kunskapscenter för länsstyrelser och näringar när det 
gäller inventeringar av rovdjur och att förebygga vilt-
skador.

Sametinget fördelar ersättning för rovdjursförekomst 
inom renskötselområdet till samebyarna.

Svenska Jägareförbundet får pengar från Viltvårds-
fonden för bland annat information om jakt och för-
valtning av vilt.

Rådet för rovdjursfrågor ska ge Naturvårdsverket råd 
i principiella frågor och öka förståelsen mellan myn-
digheter och intressegrupper. I rådet ingår represen-
tanter för olika näringar och miljö- och naturvårds-
organisationer. 

Rovdjursforum är en nationell databas om rovdjur 
som innehåller uppgifter om inventeringar, observa-
tioner och viltskador. Den är inte öppen för allmän-
heten av sekretesskäl. Det pågår arbete med en ny 
databas som kommer att vara delvis öppen för all-
mänheten.

Rovdjursakutgrupper finns i län med fast vargstam 
för att snabbt kunna rycka in och hjälpa till när det 
uppstår problem med stora rovdjur.  De är en för-
söksverksamhet, men rovdjursutredningen 2012 fö-
reslår att de blir permanenta.

Förvaltningsplaner tas fram av både Naturvårds-
verket och länsstyrelserna. I dem står vad som görs 

för att nå förvaltningsmålen. En förvaltningsplan 
innehåller avvägningar mellan målen om livskraftiga  
bestånd och de skador som djurarter kan föra med 
sig. 

Internationella konventioner och lagar
Sverige har skrivit under flera konventioner om be-
varande av biologisk mångfald som berör lodjur. 
Dessutom är vi bundna att följa EU:s lagstiftning, 
där det mest intressanta i sammanhanget är Art-och 
habitatdirektivet. Lodjuret är listat i EU:s Art- och 
habitatdirektiv, bilaga 4. Det innebär att arten kräver 
strikt skydd, till exempel fridlysning. 

Varje medlemsland har skyldighet att se till att alla 
dessa arter har så kallad gynnsam bevarandestatus, 
vilket innebär att utbredningsområde, areal, popu-
lationsutveckling och andra kvaliteter finns och kan 
bibehållas.

Arter som finns med i bilaga 4 får endast jagas med 
stöd av de undantag som finns förtecknade i direk-
tivets artikel 16. Denna artikel 16 säger att om det 
inte finns någon annan lämplig lösning än jakt och 
om det inte försvårar upprätthållandet av en gynn-
sam bevarandestatus av arten i dess naturliga utbred-
ningsområde, får skyddsjakt tillåtas av följande skäl: 

a) För att skydda vilda djur och växter och bevara 
livsmiljöer. 

b)  För  att  undvika  allvarlig  skada,  särskilt  på  
gröda,  boskap,  skog, fiske, vatten och andra typer 
av egendom. 

c)  Av  hänsyn  till  allmän  hälsa  och  säkerhet,  eller  
av  andra  tvingande orsaker  som  har  ett  allt  över-
skuggande  allmänintresse,  inbegripet orsaker  av  
social  eller  ekonomisk  karaktär  och  betydelsefulla  
positiva konsekvenser för miljön. 

d)  För  forsknings-  och  utbildningsändamål,  för  
återinplantering  och återinförsel av dessa arter och 
för den uppfödning som krävs för detta, inbegripet 
artificiell förökning av växter. 

e)  För  att  under  strängt  kontrollerade  förhål-
landen  selektivt  och  i begränsad omfattning till-
låta insamling och förvaring av vissa exemplar av de 
arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad 
mängd som fastställs av de behöriga nationella myn-
digheterna. 

Det är tveksamt om svensk lodjursjakt hör hemma 
inom något av de här undantagen. Det tyckte inte 
EU-kommissionen 2001 när de riktade ett så kallat 
motiverat yttrande till Sverige. Där stod att jakten på 
lodjur utanför renbetesområdet hade genomdrivits 
med en felaktig  tillämpning  av  artiklarna  12  och  
16  i  art-  och  habitatdirektivet. 

Naturvårdsverket  menade  att  jakten var nödvändig 
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för att  upprätthålla  en  positiv  attityd  till  lodjurets 
överlevnad  och  att  skapa  acceptans  bland  jägare  
och lokalbefolkning.  De ansåg att det var ett ”allt 
överskuggande  allmänintresse”, som berättigade oss 
till undantag.
Det höll EU-kommissionen inte med om, men ef-
ter några utväxlingar av brev verkar saken ha fallit 
i glömska. 2006 återupptog Sverige lojakten med 
några små justeringar, och hänvisade istället till un-
dantag E.  
2007 beslöt EU-domstolen att Finland bröt mot Art- 
och habitatdirektivet genom att bedriva slumpmässig 
jakt på varg i skadeförebyggande syfte. Det vill säga 
med generella jaktkvoter, inte  riktade  mot  den  eller  
de  individer som faktiskt  har orsakat allvarlig skada 
eller sannolikt kommer att orsaka  allvarlig  skada. 
Inte heller svensk licensjakt på varg är förenlig med 
Art- och habitatdirektivet enligt EU-kommissionens 
motiverade yttrande 2011. De anser att den försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. 
Bernkonventionen innebär att länder som har skrivit 
under den ska främja bevarandearbete  på  nationell  
nivå. De ska också integrera  hänsynen  till  vilda  
djur  och växter  i  nationella  strategier,  miljöarbete  
och  samhällsplanering. Lodjur är en skyddad art en-
ligt konventionen, medan björn,  järv  och  varg  är  
strängt  skyddade. 
Det  finns  en  expertgrupp som övervakar att kon-
ventionen genomförs, och ett  anmälningssystem  för  
överträdelser. Däremot finns inga egentliga sank-
tionsmöjligheter. Även Norge har ratificerat konven-
tionen, vilket är intressant eftersom de inte är bund-
na av EU:s Art- och habitatdirektiv. 

Gynnsam bevarandestatus
Svensk licensjakt på lodjur motiveras framför allt 
med att lodjuret har gynnsam bevarandestatus. Det 
stämmer dock inte enligt Svenska Rovdjursföre-
ningen, eftersom det inte finns tillräckliga data för 
att avgöra detta idag. Det stämmer inte heller om 
man använder samma underlag och metoder som 
den internationella expertpanelen, anlitad av rov-
djursutredningen 2012. De utvärderade i första hand 
vargstammen, men mycket av den forskning de an-
vände sig av gäller generellt för stora rovdjur.

Gynnsam bevarandestatus har blivit ett mycket cen-
tralt begrepp i rovdjurspolitiken och bygger på en be-
dömning av fyra kriterier; utbredning, populations-
storlek, livsmiljö och framtida prognoser för dessa 
tre.

En art anses ha gynnsam bevarande status när: 

•  data om populationsdynamik indikerar att arten 
kommer att fortleva på lång sikt i sin naturliga livs-
miljö 

•  artens naturliga utbredningsområde inte minskar 
och heller inte visar tecken på kommande minskning 

•  förekomsten av artens livsmiljö är och bedöms 
fortsätta vara tillräckligt stor för att upprätthålla livs-
kraftiga populationer på lång sikt.

Resultatet av den här bedömningen kan variera 
utifrån vilka data och antaganden man väljer, och 
därför finns olika bud om huruvida lodjurets be-
varandestatus är gynnsam eller inte. Enligt Svenska 
Rovdjursföreningen är det enda rimliga att välja bästa 
tillgängliga vetenskapliga definition, vilket gjordes 
av den internationella expertpanelen som rovdjurs- 
utredningen 2012 anlitade.   

Expertpanelen skriver att det som krävs för att be-
vara en evolutionär potential, det vill säga att kunna 
anpassa sig efter förändringar i miljön, är en effektiv 
populationsstorlek mellan 500 och 5000 individer. 
Detta gäller en isolerad population, och de grundar 
siffrorna på vedertagen kunskap och en genomgång 
av vetenskapliga studier inom genetik och bevarande-
biologi. Effektiv populationsstorlek förenklas ofta till 
antalet individer som deltar i reproduktionen, men 
det är inte riktigt sant. Egentligen är det ett mått på 
hur snabbt genetiska förändringar sker i populatio-
nen. Den effektiva populationsstorleken påverkas av 
hur stor populationen är, hur stor andel som repro-
ducerar sig, hur reproduktionsframgången är förde-
lad bland dem som reproducerar sig, könskvoten och 
ytterligare några faktorer. Hur stor lodjurens effektiva 
populationsstorlek är finns det inga säkra siffror på, 
men den bör ligga mellan 10 och 20 procent för stora 
rovdjur, enligt de rovdjursriktlinjer som är framtagna 
av LCIE, en europeisk specialistgrupp inom den in-
ternationella rödlistan IUCN.  Rovdjursriktlinjerna 
har ingen juridiskt bindande status men de är an-
tagna av EU-kommissionen som ”best practice”. 

Om man utgår från en effektiv population på 500 
bedömer expertpanelen att totalpopulationen av 
varg behöver vara 1250-5000 individer, beroende 
på hur stor den effektiva populationen verkligen är. 
Om man också tar hänsyn till evolutionär potential 
och ytterligare några faktorer så landar den minsta 
livskraftiga populationen på mellan 3000 och 5000 
individer.  Dessa siffror gäller vargar, och man kan 
gissa att lons effektiva population är en något större 
andel av totalpopulationen eftersom de lever solitärt. 
Men oavsett detta är en effektiv populationsstorlek 
på minst 500 en generell bevarandebiologisk tumre-
gel för däggdjur, om man vill bevara genetisk varia-
tion på lång sikt.

Rovdjursutredningen 2012 utgår från denna tum-
regel i inledningen till sitt delbetänkande om beva-
randestatus. Men när de kommer till lodjur avfärdar 
de 500-regeln som ett ”mycket ambitiöst mål”, utan 
vidare motivering, vilket är förvånande eftersom de 
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inte tycker att det är för ambitiöst för de andra stora 
rovdjuren. Hur som helst utgår de från 500-regeln 
när de räknar fram ett mål på 1560 lodjursindivider 
totalt i Skandinavien. Vilket ger 1200 djur i Sverige 
och därmed 200 föryngringar. En sak som man kan 
ifrågasätta här är relationen mellan effektiv popula-
tion och totalpopulation. Utredningen använder 
siffran 32 procent som ett mått på hur stor del den 
effektiva populationen skulle vara av den totala po-
pulationen. Siffran kommer från en studie av ett stort 
antal arter, men är inte specifik för lodjur, eller ens för 
däggdjur.  Om man hade använt de siffror som gäl-
ler för stora rovdjur enligt rovdjursriktlinjerna, 10-20 
procent, hade siffran för vad som är gynnsam beva-
randestatus av lodjur blivit betydligt högre. Nu ham-
nar man istället på en lägre ambition för gynnsam 
bevarandestatus än våra nationella mål, och betydligt 
lägre än Rödlistans krav på en livskraftig population.

För att lon skulle klassas som Livskraftig på Artda-
tabankens rödlista skulle stammen behöva överstiga 
2000 könsmogna djur, det vill säga omkring 3500 
djur totalt om man använder samma relation mellan 
könsmogna djur och totalantal som Artdatabanken 
gör i sin Rödlistningsbedömning 2010.  I Rödlistan 
2005 klassades lodjuret som Sårbar, men 2010 flyt-
tades arten ett steg ner på hotskalan till Nära hotad, 
eftersom den populationen var större än 1000 köns-
mogna individer. I Norge klassas lon fortfarande som 
Sårbar. 

Det är motsägelsefullt att de svenska myndigheterna 
bedömer att en art som är rödlistad kan befinna sig i 
gynnsam bevarandestatus. I EU-kommissionens an-
visningar till Art- och habitatdirektivet framhålls att 
”bara för att en art inte bedöms vara hotad behöver 
den inte ha uppnått gynnsam bevarandestatus.” Så, 
en art kan klassas som livskraftig men ändå inte ha 
nått gynnsam bevarandestatus. Därmed verkar det 
omvända orimligt, att en art skulle ha uppnått gynn-
sam bevarandestatus trots att den är rödlistad.

I ett faktaunderlag till den tidigare rovdjursutred-
ningen skriver Olof Liberg och Henrik Andrén: 
”Prognoser för utbredning, populationsstorlek och 
livsmiljöer för lodjur i Sverige och Norge är gynn-
samma. Nya områden kommer att koloniseras och 
då kommer lostammen att öka. Det finns inte något 
hot mot lodjuret livsmiljöer, framförallt beroende 
på att lodjuret inte har särskilt specifika habitatkrav 
utan kan leva i mycket skiftande miljöer. En slutsats 
av detta är att lodjuret har en gynnsam bevarande 
status i Sverige och Norge tillsammans.” 

Detta kan förstås stämma, men det grundar sig helt 
på antaganden om framtiden. 
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De senaste 20 årens jakt
Under fridlysningen 1991-1995 jagades bara enstaka 
lodjur i renskötselområdet, men när fridlysningen 
upphävdes blev det tillåtet att jaga 150 lodjur ända 
ner till Örebro län 1996. Sedan dess har omkring 
100-200 lodjur skjutits i stort sett varje år. Ett un-
dantag är 2003-2005 när bara en mindre jakt be-
drevs, främst i renskötselområdet. Då hade Sveriges 
lojakt fått kritik av EU-kommissionen för att den 
strider mot Art- och habitatdirektivet.

2006 återupptogs lojakten igen i större skala. Ingen-
ting hade egentligen förändrats, men det hade gått 
några år, skrivelser hade utbytts och Naturvårdsver-
ket hänvisade till ett nytt undantag i Art- och habi-
tatdirektivet, nämligen artikel 16 1. e. Enligt detta 
ska jakten ske under strängt kontrollerade förhållan-
den, selektivt och i begränsad omfattning. Undanta-
get ska röra vissa exemplar i en begränsad mängd av 
arten, som fastställs av de behöriga nationella myn-
digheterna.

Det är högst tveksamt om dagens svenska lodjursjakt 
kan kallas för selektiv, med tanke på att jaktkvoterna 
delas ut länsvis, så att vilket djur som helst inom lä-
net får skjutas. ”Strängt kontrollerade förhållanden” 
är inte heller en bra beskrivning, med tanke på att 
ingen myndighet har något tillsynsansvar över jak-
ten. Om det sker någon tillsyn så utförs den av jakt-
tillsyningsmän, som främst utses bland jägare och 
markägare. När EU-kommissionen ifrågasatte om 
jakten verkligen skedde under strängt kontrollerade 
förhållanden så svarade Naturvårdsverket med att in-
rätta ett register över jaktledarna i de jaktlag som vill 
jaga lo. Det krävs dock inget mer än att man ber om 
att bli registrerad.

Naturvårdsverket anser att jakten är selektiv med 
tanke på att det finns vissa regler för den. Man får 
inte skjuta vad som helst när som helst, men det gäl-
ler ju egentligen all laglig jakt. De har inte satt någon 
gräns för vad som kan räknas som ”begränsad om-
fattning”, annat än att det inte ska äventyra popu- 
lationerna. Det är en ganska generös tolkning av 
”begränsad omfattning” med tanke på att en grund-
förutsättning för att alls få göra undantag mot Art- 
och habitatdirektivet är att det inte äventyrar artens 
gynnsamma bevarandestatus.

Sedan 2010 kallas jakten licensjakt, men i praktiken 
blev det ingen större skillnad mot det som tidigare 
hade kallats skyddsjakt. Numera används begreppet 
skyddsjakt för selektiv jakt på vissa individer.

Skyddsjakt
Det som i dag kallas skyddsjakt handlar om jakt på 
enskilda rovdjur som ställer till allvarliga skador för 
djurägare. Länsstyrelsen kan besluta om detta.

2011 sköts 29 lodjur efter myndighetsbeslut om 
skyddsjakt. Skyddsjakt kan delas in i individinrik-
tad och områdesinriktad jakt. Individinriktad jakt är 
mycket effektivt om man lyckas identifiera en proble-
mindivid som har specialiserat sig på tamdjur, men 
sådana är väldigt få. Det är ofta gamla eller skadade 
lodjur som har svårt att ta andra byten, och det hand-
lar om ett lodjur ungefär vartannat år, enligt Jens 
Karlsson på Viltskadecenter. 

Det finns ett samband mellan tätheten av får och fler 
angrepp.  Vissa år är det ett eller två rovdjur som står 
för huvuddelen av alla angrepp, och det är individer 
som har kommit ner i tamdjurstäta områden. Det 
behöver inte betyda att de är problemindivider, utan 
bara att de har råkat hamna i ett område där de hela 
tiden träffar på tamdjur. Då är den mest effektiva 
åtgärden områdesinriktad jakt, då man jagar vilken 
individ som helst i området. Men då ska myndighe-
terna inte låtsas som att det handlar om individinrik-
tad jakt, vilket de ofta gör, menar Jens Karlsson. Man 
vill gjuta olja på vågorna och lugna folk med att ”nu 
är problemet borta”, men det funkar inte långsiktigt. 
Ett annat lodjur kan snart fortsätta anfalla tamdjur, 
och då minskar folks förtroende för myndigheternas 
åtgärder. 

De tre åtgärderna individinriktad jakt, områdes-
inriktad jakt och rovdjursstängsel är väldigt effektiv 
om man kombinerar dem på rätt sätt, enligt Vilt-
skadecenter. I områden med glesa fårbesättningar 
och täta rovdjursstammar är det rationellt och kost-
nadseffektivt att stängsla. Om det däremot handlar 
om angrepp i ett område med få rovdjur och många 
tamdjur så blir stängsling väldigt dyrt, enligt Jens 
Karlsson på Viltskadecenter. Han menar att det enda 
rimliga för att hålla ner kostnaden för rovdjurspoliti-
ken är att använda skyddsjakt när rovdjur ställer till 
problem i ett tamdjurstätt område. 

Men hur ska lon i så fall någonsin kunna flytta söder- 
ut? Jens Karlssons svar är att en väldigt liten del av 
lostammen inblandad i tamdjursangreppen. Det 
handlar om promille av lodjuren som anfaller tam-
djur mer än en gång. Därför anser han att i de områ-
den där man ändå har licensjakt så är det rimligt att 
skjuta efter ett angrepp. Fårägare vill ogärna sitta och 
vänta på fler angrepp, och om man ändå jagar ett visst 
antal lodjur per år så kan man lika gärna välja dem 
som skapar problem. I södra Sverige, där man vill 

Jakt på lodjur
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vara rädd om de få lodjur som har hittat ner, bör man 
förstås vara mer restriktiv. Men om man där skulle 
jaga lodjur efter två angrepp så skulle det handla om 
väldigt få djur, menar Jens Karlsson.

En förutsättning för effektiv skyddsjakt är ett snabbt 
beslut, enligt Viltskadecenter. Även LRF och Får-
avelsförbundet betonar vikten av snabba skyddsjakts-
beslut. Om man är snabb efter angreppet så kan man 
spåra det angripande lodjuret med hund från kadav-
ret. Men ofta slutar det med en jakt över flera tusen 
hektar, och då är det väldigt liten chans att få tag på 
rätt djur, om det finns ett sådant.  Alla länsstyrelser 
kan ta ett skyddsjaktsbeslut på några minuter över 
telefon, men i de län där lodjursstammen är svag är 
det naturligt att handläggarna vill vara noggranna i 
sin bedömning. 

Utöver skyddsjakten som myndigheterna tar beslut 
om i förväg sköts två lodjur 2011 enligt den om-
stridda paragraf 28 i Jaktförordningen. Sedan 2006 
är det tillåtet att skjuta ett rovdjur som man befarar 
kommer att angripa tamdjur. Förutom djurägaren 
själv får också en vårdare av djuren skjuta, eller nå-
gon annan som gör det på uppdrag av ägaren, eller 
som tror att man skulle ha fått det i uppdrag om det 
hade funnits tid. Ett angrepp måste pågå eller vara 
omedelbart förestående, men i första hand ska man 
försöka skrämma bort djuret.  

Sedan 2009 är det även tillåtet att skjuta rovdjur som 
angriper vilda djur i hägn, till exempel hjortar. Alla 
medlemmar i ett jaktlag har också rätt att skjuta om 
någons hund riskerar att bli angripen. 

Fortfarande gäller att man måste försöka skrämma 
bort rovdjuret först, men det är inte helt lätt att veta 
om skytten verkligen har försökt göra det. Rikspolis-
styrelsen och Åklagarmyndigheten riktade allvarlig 
kritik mot förordningen när den infördes på försök. 
De ansåg att fredningen av rovdjur i praktiken sätts 
ur spel och att paragraf 28 kan utvecklas till ett verk-
tyg för dem som har intresse av att döda rovdjur.

”Det är i praktiken mycket svårt att motbevisa en 
skytt som hävdar att hans tamdjur hotats av ett rov-
djur. Samma gäller om hans berättelse är osann”, sade 
överåklagare Peter Hertting till tidningen Jakt & Jä-
gare. 

När någon anmäler att han eller hon har har skjutit 
ett rovdjur i nödvärn så kommer polisen ut och gör 
en utredning på plats. Bland andra LRF är kritiska till 
att detta tar tid, att skytten känner sig misstänklig- 
gjord och får sitt vapen beslagtaget medan utredning-
en pågår. Därför föreslår Rovdjursutredningen 2012 
att det ska räcka med att länsstyrelsen kommer ut 
och granskar ett rovdjur som skjutits enligt paragraf 
28.

Varför jagas lodjur?
Svenska Rovdjursföreningen har förståelse för att en 
viss jakt på lodjur kan vara nödvändig i renskötselom-
rådet, och utanför det kan jakt på enstaka problem- 
individer vara rimlig. Den generella licensjakt som 
bedrivs i dag är däremot tvivelaktig, med tanke på att 
lodjuret är en rödlistad art och i princip inte ska jagas 
enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. 

Ett vanligt argument för licensjakt är att lodjuren or-
sakar skador för tamdjursägare. Som nämnts i stycket 
Konflikter med djurägare och jägare så handlar det 
i stort sett bara om får, och mellan 50 och 100 per 
år. Med tanke på att hundar dödar fler tamdjur än 
rovdjuren tillsammans borde det vara mer effektivt 
att försöka komma tillrätta med problemhundar. 
Skyddsjakt på enskilda problemlodjur bör också vara 
mer effektivt än generella jaktkvoter, med tanke på 
att det är ett fåtal lodjur som gör upprepade angrepp 
på tamdjur.

Ibland sägs det att lodjuren måste jagas för att de 
inte ska svälta ihjäl när de blir för många. ”Den till-
delade skyddsjaktskvoten räcker inte för att rädda 
rådjurspopulationen och förhindra att svält blir en 
vanlig dödsorsak för lo. Till och med forskarna på 
Grimsö delar uppfattningen, att avskjutningen av lo-
djur måste ökas i vissa områden, för att förhindra att 
stammen istället reduceras genom svält” skriver till 
exempel Jägareförbundet i Värmland i en motion. 

Men varje lodjur som skjuts under skydds- och licens- 
jakt obduceras, och få undernärda lodjur har hittats 
på senare år. De undernärda djur som hittas är till 
allra största delen skabbsjuka, enligt SVA.  Lodju-
ren svälter sällan, även om det kan hända unga djur. 
Om de blir för många i ett område utvandrar de och 
minskar sin reproduktionstakt, enligt Grimsöforska-
ren Henrik Andrén. Han väntar sig att lostammarna 
kommer att minska i vissa områden, men säger att 
naturen mycket väl kan sköta det själv. 

I Finland lever lodjursstammen i stort sett bara av 
hare och annat småvilt eftersom det inte finns några 
rådjur. De blir något mindre och får färre ungar än 
de svenska, men har ändå vuxit snabbt till omkring   
2 500 individer. Därmed verkar det troligt att svens-
ka lodjur också skulle kunna byta diet om rådjuren 
tryter.

Ett av regeringens argument för lodjursjakt är att 
vargstammen ska tillåtas öka, och därmed finns inte 
utrymme för så många lodjur. I propositonen En ny 
rovdjursförvaltning från 2009 står det att: 

”Mot bakgrund av att regeringen under några år av-
ser att genomföra kraftfulla åtgärder för att stärka 
vargstammens genetiska situation, är det regeringens 
bedömning att Sverige kortsiktigt inte kan hysa en 
lodjurspopulation som motsvarar 300 årliga föryng-
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ringar huvudsakligen söder om renskötselområdet 
och med merparten av lodjursstammen i mellersta 
Sverige.”

Regeringen började alltså med de åtgärder som skulle 
hålla tillbaka rovdjursstammarna, licensjakt på varg 
och lodjur. Däremot har den kraftfulla genetiska för-
stärkningen av vargstammen inte gått lika snabbt.

Oavsett alla andra argument är det jägarna som är de 
mest högröstade förespråkarna för lodjursjakt utan-
för renskötselområdet, och deras främsta argument 
är att lodjuren tar för många rådjur. Det är natur-
ligtvis ett viktigt argument för den som har jakt som 
rekreation eller inkomstkälla. Men rådjuren kommer 
inte att försvinna, även om de stabiliserar sig på en 
lägre nivå än den extrema topp de hade i början av 
1990-talet. Vem som har mest rätt till rådjuren blir i 
slutändan en värderingsfråga. 

Ett av Naturvårdsverkets främsta argument för lo-
djursjakten är att den är konfliktdämpande och ökar 
acceptansen. Det finns dock ingen forskning eller 
andra bevis för att jakt verkligen ökar acceptansen. 
Mer om detta i avsnittet nedan, Ökar licensjakt ac-
ceptansen?

I Naturvårdsverkets beslut om licensjakt 2010 står 
också att ”Det finns ett intresse av att jaga lodjur, 
som anses vara ett spännande villebråd.” Här gör 
Naturvårdsverket bedömningen att lodjursstammens 
populationsutveckling på lång sikt kommer att vara 
livskraftig, och allt som inte hotas av jakt ska också 
kunna jagas. Dock kan man tycka att det i så fall 
kunde vara rimligt att vänta tills stammen är livskraf-
tig, och inte bara att den förväntas bli det.

Mer om detta finns att läsa i rapporten Varför jagas 
lodjur? som kan laddas ner från Svenska Rovdjursför-
eningens hemsida, www.rovdjur.se.

Hur resonerar länsstyrelserna?
Naturvårdsverket sätter taket för lodjursjakten, men 
det finns inget krav på att jakten måste genomföras. 
Det avgör länsstyrelserna, och därför är det intres-
sant att veta hur de resonerar. Särskilt i de län i Mel-
lansverige som skulle kunna vara spridningsområden 
söderut. 

Inför lodjursjakten 2012 hade Stockholms län sju 
föryngringar, och hade därmed inte nått sitt mål på 
nio föryngringar. Ändå fick länets jägare möjlighet 
att skjuta två lodjur under licensjakten.

Länsstyrelsens rovdjursansvariga Hanna Dietrich-
Söderman säger att man måste se länet som två re-
gioner.  Hon håller med om att man ska vara försik-
tig med jakt i spridningsområdet, men tycker inte att 
Stockholms län tillhör det, eftersom det är i princip 
omöjligt för ett lodjur att röra sig från norra delen av 
Stocholms län till södra. I dag finns det inga lodjur 

söder om stan och om hela länets mål ska uppnås 
norr om stan blir det oerhört trångt, menar länssty-
relsen i Stockholm. 

Problemet om det blir trångt är inte i första hand 
tamdjursangrepp, även om det har förekommit några 
få. Det handlar mer om att hitta en balans mot andra 
intressen, till exempel jägare, enligt Hanna Dietrich-
Söderman. Många uppskattar lodjursjakten i sig 
och dessutom har rådjursstammen minskat, såvitt 
länsstyrelsen kan bedöma. Men konkurrensen med  
jägarna är inte heller huvudargumentet, utan det är 
att man har ett mål, och utöver det ska jakt vara till-
låten.

Eftersom lodjuren inte orsakar så stora problem skul-
le man kunna ifrågasätta poängen med det målet, 
men länsstyrelsen menar att de tar sin del av ansvaret. 
Länets potentiella lodjurshabitat är cirka en procent 
av Sveriges yta, och då tycker de att nio föryngringar 
är en fullt tillräcklig del av ansvaret. 

Nu har de ännu inte nått upp till sitt mål på nio för-
yngringar, utan bara sju, men eftersom de har delat 
upp länet i en nordlig och en sydlig halva så vill de 
bara ha sex föryngringar norr om stan. Dessutom 
kommer de troligen att fortsätta ha fler än sex, oav-
sett om de skjuter två djur, menar Hanna Dietrich-
Söderman. 

Här kan man konstatera att de 250 föryngringarna 
som skulle vara en tillfällig miniminivå istället an-
vänds som en maxnivå i praktiken.

I Västra Götalands län fick också två lodjur skjutas 
2012, trots att antalet föryngringar var 19, långt 
under miniminivån på 30. Även där menar Läns- 
styrelsen att länet måste ses som två regioner, efter-
som Göta älv är en spridningsbarriär. Helt absolut 
är den dock inte, för enligt länets spårare händer det 
ofta att lodjur rör sig ut på isar, både på Vänern och 
under riktigt kalla vintrar på Göta älv. En av spårar-
na har spårat ett lodjur som simmade över ett starkt 
forsande vattendrag. Ändå behandlas länet som två 
skilda regioner, och jakt tillåts i Bohuslän och Dals-
land, där det finns en stark lodjursstam. Inte heller 
här orsakar lodjuren några större skador på tamdjur. 
Däremot tar de rådjur. Men grundorsaken till jakten 
är inte att lodjuren skapar problem, utan att man har 
sagt att man ska tillgodose jägarnas intresse, enligt 
Anita Bergstedt-Söderström som är rovdjursansvarig.  
Alla djur som inte hotas av jakten ska också jagas, 
sådan är svensk viltpolitik.

Frågan är om det är en bra strategi att jaga lodjuren 
i norra delen av länet om man verkligen vill uppnå 
miniminivån för länet som helhet. Men rovdjursför-
valtning handlar inte bara om att snabbt nå målen 
enligt Anita Bergstedt-Söderström, utan lika mycket 
om att förvalta relationen mellan djur och männis-
kor. Att skapa en acceptans och hålla dem som inte 
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gillar rovdjur vid gott mod. Huruvida man verkligen 
skapar acceptans genom jakt kan hon inte svara på. 

Örebro län hade just nått upp till sin miniminivå på 
13 föryngringar inför jakten 2012, och tillät jakt på 2 
djur. Om Stockholms och Västra götalands län anser 
sig ha effektiva spridningsbarriärer så är Örebro och 
Västmanland de enda län där ett lodjur kan passera 
direkt ner till södra förvaltningsområdet. Enligt Per 
Wedholm som är rovdjursvarig på Länsstyrelsen så 
har man tagit hänsyn till spridningen söderut tidi-
gare, men sedan har loforskarna på Grimsö sagt att 
stammen i södra Sverige är självförsörjande.  Dessut-
om verkar inte jakttrycket påverka stammen, menar 
han, eftersom de flesta djur som tas i jakten är han-
nar och årsungar. Detta är även vad forskaren Henrik 
Andrén säger men det stämmer inte med de senaste 
årens statistik från SVA, se stycket Spridningen sö-
derut. 

Även om jakten inte påverkar stammen enligt Per 
Wedholm så är ändå poängen med den att reglera 
stammen. Och om den inte gör det så minskar den i 
alla fall frustrationen bland dem som inte tycker om 
lodjur, tror han. Per Wedholm har en känsla av att 
det påverkar det allmänna diskussionsklimatet. 

Det finns en irritation över att miniminivån blev 
högre här än i en del andra län. När föryngringarna 
skulle delas upp mellan länen så utgick man från 
Grimsöforskarnas beräkningar av maximal bärkraft, 
och sen delade man det på hälften. Det skulle ha bli-
vit 11 för Örebro, men när alla län räknades samman 
hamnade summan under Naturvårdsverkets minimi-
mål, så därför blev de tvungna att lägga till ytterligare 

2 på sitt mål.  

Men har loforskningsprojektet verkligen sagt att 
stammen i södra Sverige är självförsörjande? Forska-
ren Henrik Andrén svarar att de har gjort prognoser 
för utvecklingen av lodjursstammen i södra Göta-
land, med och utan invandring norrifrån. Risken för 
att lodjursstammen helt skulle försvinna från södra 
Götaland var mycket liten även utan invandring norr- 
ifrån. Men givetvis var ökningstakten högre vid in-
vandring norrifrån.

Dessutom visar SVA:s statistik att könsfördelningen 
mellan skjutna lodjur är jämn och att majoriteten av 
dem som skjuts är två år eller äldre. Därmed faller en 
del av argumenten för att bedriva jakt i Örebro län.

Ökar licensjakt acceptansen?
”Den illegala jakten kommer att öka med den have-
rerade rovdjurspolitiken. Det baserar jag inte på tyck-
ande och tro, det baseras på väl etablerad forskning 
och grundkursen i bevarandebiologi” skriver riksjakt-
vårdskonsulent Daniel Ligne i sin blogg på Jägareför-
bundets hemsida.

Ett av de stora argumenten för licensjakt på rovdjur 
är att det ska öka acceptansen och minska tjuvjakten. 
Det finns dock väldigt lite forskning kring detta sam-
band. En av de få svensk-norska studier som finns 
ger inget entydigt svar.   Där jämförs Sarek, Bergsla-
gen, Akershus/Østfold och Hedmark. Tjuvjakten var 
lägst i Hedmark, där den legala jakten var högre än i 
Sverige. Störst var tjuvjakten i Sarek, där den legala 
jakten var lägst.  Men å andra sidan var den legala 

Andel (%) av befolkningen 
som helt eller delvis anser 
att respektive instans 
ska få vara med och 
bestämma hur rovdjuren 
ska skötas.

Källa: Sandström och 
Ericsson, 2009. Om 
svenskars inställning till 
rovdjursförvaltning. Rap-
port 2009:2. SLU.
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jakten allra störst i Akershus/Østfold, och ändå var 
tjuvjakten större än i Hedmark. Forskarnas slutsats 
blir att den viktigaste bevarandeåtgärden är att mot-
arbeta tjuvskytte genom att upprätthålla lagen och 
arbeta för ökad tolerans. 

Den legala jakten måste ha stor effekt på tjuvjakten 
för att verkligen ha en nettoeffekt. Fem legalt skjutna 
djur måste minska den illegala jakten med mer än 
fem djur. I de två norska områden som nämndes 
ovan var den legala jakten så hög (9 respektive 27 
procent av populationen) att den fick stammen att 
minska. Så även om den legala jakten hade fått tjuv-
jakten att helt upphöra så skulle lostammen inte vara 
säkrad.

När det gäller björn har relativt stora antal jagats varje 
år sedan 1981 och ändå tjuvjagas drygt 20 björnar 
per år.  Det är en betydligt lägre andel än för lodjur 
och varg, men det visar ändå att legal jakt inte helt 
löser problemet.

På frågan om vad det är för väl etablerad forsk-
ning som visar att illegal jakt kommer att öka med 
den havererade rovdjurspolitiken hänvisar Daniel 
Ligne på Jägareförbundet till BRÅ:s rapport om  
illegal jakt. Enligt honom så är slutsatsen av den att  
eftersom brotten är så svåra att komma åt så är enda  
lösningen att gå rovdjursskeptikerna till mötes.  
Johanna Hagstedt, som är en av författarna till  
rapporten, håller inte riktigt med om den slutsatsen. 
Hon säger att det finns mycket som rättsväsendet 
kan göra för att  förbättra utredningar och kontroll.  
Rapporten kommer också fram till att rovdjurspoli-
tiken måste bli bättre förankrad för att minska den 
illegala jakten. Frågan är om det betyder att man be-

höver rätta sig efter rovdjursskeptikerna och minska 
rovdjursstammarna?

”Nej, så behöver det ju absolut inte vara, men det 
ligger utanför vårt område att föreslå”, säger Johanna 
Hagstedt. Hon nämner exempel från USA där rov-
djur har återetablerats framgångsrikt sig med hjälp 
av ett gediget dialogarbete.  Enligt Johanna Hagstedt 
handlar det mycket om att människor ska känna att 
de blir lyssnade på, och att deras intressen respekte-
ras, även om man inte går dem helt till mötes.

Utöver det hänvisar Daniel Ligne till afrikanska ex-
empel, men dessa känns svåra att tillämpa i Sverige. 
Det kan handla om att man får in pengar på legal 
jakt som används för att övervaka parker mot tjuv-
skytte. Daniel Ligne tycker sig också själv se ett tyd-
ligt mönster, genom att bara en sändarförsedd varg 
har dödats på fem år, men fyra stycken under vintern 
2011/2012. För honom har det en tydlig koppling 
till att det inte blev någon licensjakt på varg 2012.

Bristande acceptans hos en minoritet
Den del av Sveriges befolkning som inte accepterar 
rovdjurspolitiken får stort utrymme i debatten, men 
den är egentligen relativt liten. Majoriteten har inga 
problem med svensk rovdjurspolitik. 91 procent an-
ser att det är viktigt att Sverige uppfyller internatio-
nella avtal för bevarande av stora rovdjur, enligt en 
stor undersökning som forskare på SLU gjorde 2009.    
Knappt 80 procent av befolkningen i riket och om-
kring 70 procent i rovdjurslänen tycker om att lodjur 
finns i Sverige. Bara 11 procent anser att målet på 
minst 1500 lodjur är för högt.  På frågan om vilka 
som ska ha inflytande över rovdjursförvaltningen 

Andel (%) som ange att de tycker 
om eller tycker mycket om att 
det finns lodjur i Sverige 2004 
respektive 2009.

Källa: Sandström och Ericsson, 
2009. Om svenskars inställning 
till rovdjursförvaltning. Rapport 
2009:2. SLU.
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svarar 85 procent Naturvårdsverket. 74 procent sva-
rar Svenska Naturskyddsföreningen, 68 procent sva-
rar Svenska Rovdjursföreningen men bara 51 procent 
anser att jägarna ska vara med och bestämma.

Majoriteten av de tillfrågade tycker inte att det är  
acceptabelt att rovdjur skadar tamdjur. Men bara 48 
procent accepterar att man skjuter rovdjur som or-
sakar problem. Istället vill de flesta minska proble-
men på andra sätt, till exempel genom att stängsla, 
skrämma rovdjuren eller flytta dem.

Aningen motsägelsefullt tycker 68 procent att jakt är 
acceptabelt om man vill minska risken för att rovdju-
ren tar tamdjur.  Däremot tycker bara 28 procent att 
det är okej att jaga djur som konkurrerar med män-
niskan om jaktbart vilt. 

Hur påverkar jakten populationen?
Mellan 10 och 20 procent av de vuxna lodjuren dör 
varje år. Bland dödsorsakerna står legal och illegal 
jakt för 50-90 procent.  Den legala jakten motsvarar 
5-10 procent av stammen. Enligt forskaren Henrik 
Andrén påverkar jakten inte stammen negativt så 
länge den inte blir högre än så. Även om man räknar 
in annan dödlighet och illegal jakt så minskar inte 
stammen enligt honom. Det beror dels på att lodju-
rens tillväxttakt ofta är mer än 10 procent per år, och 
dels på att en del av jakten är kompensatorisk. Det 
betyder att den ökar utrymmet för de lodjur som blir 
kvar, och att de får fler ungar och högre överlevnad 
tack vare att stammen är glesare. Däremot menar 
Henrik Andrén att jakten bör vara mer restriktiv i de 
områden där lostammen expanderar söderut. 

Den potentiella årliga tillväxttakten utan någon jakt 
eller trafik alls skulle ha legat på 21 procent i Sarek 
och 33 procent i Bergslagen, under perioden 1994-
2002. Men den verkliga tillväxten, inklusive legal 
jakt, illegal jakt och trafik ligger på 7 respektive 19  
procent. Största delen av skillnaden beror på illegal 
jakt enligt Henrik Andrén. 

Hur stor påverkan jakten har är dock inte helt lätt att 
bedöma på lång sikt. Historiskt kan man se att lo-
djuren har varit känsliga för högt jakttryck, eftersom 
de liksom alla stora rovdjur är naturligt få och inte 
anpassade till att själva vara bytesdjur. Den naturliga 
dödligheten bland de vuxna är liten medan den är re-
lativt stor bland ungarna. Eftersom en stor del av de 
fällda djuren är könsmogna djur så kan det påverka 
populationerna snabbt.

I början av 1960-talet fanns omkring 500 lodjur i 
Sverige, enligt en dåtida bedömning från Jägareför-
bundet. Under första halvan av 60-talet sköts 10-50 
djur per år, alltså 5-10 procent, vilket är ungefär det-
samma som dagens siffror. Bedömningen av stam-
mens storlek kan ha varit en överskattning men det 
är svårt att avgöra. Hur som helst minskade lodjuren 

kraftigt på grund av jakten och började återhämta sig 
först efter att de fridlystes i hela landet 1991.

Genom dagens mer noggranna inventeringar kom-
mer vi att kunna se nedgångar i stammen snab-
bare än man gjorde i mitten av 1900-talet, och för-
hoppningsvis reagera snabbare. Men man ska också 
ha i minnet att dagens jakt är betydligt mer effek-
tiv. Skogsbilvägsnätet har vuxit och gör att jägarna 
snabbt kan söka av ett landskap efter lospår. De kan 
också kommunicera lätt med varandra med hjälp av 
mobiltelefoner och mobilradio, och hittar direkt till 
jakthundarna som bär GPS-halsband. 

Illegal jakt
Omkring 100 lodjur dödas illegalt varje år i Sverige.  
Av alla vuxna lodjur som dör i Sarek är 79 procent 
offer för tjuvjakt eller förmodad tjuvjakt, enligt en 
undersökning från WWF och loforskningsprojektet 
som har följt radiomärkta djur från 1994 till 2010. 
Kring Grimsö i Bergslagen stod tjuvjakt och förmo-
dad tjuvjakt för 35 procent av dödsfallen bland unga 
lodjur och 25 procent bland vuxna. 
En förklaring till den stora skillnaden mellan norr 
och söder är att Sarek ligger inom renskötselområ-
det där det kan finnas ekonomiska incitament för 
tjuvjakt. Renägare får visserligen ersättning för lo-
djursföryngringar, men enligt Sametinget täcker den 
inte hela kostnaden. Särskilt inte om man räknar 
in arbetskostnader i samband med rovdjursangrepp 
och framtida produktionsbortfall när honrenar dö-
das. Därför kan det finnas en ekonomisk drivkraft 
bakom tjuvjakt, som förstärks av den nästan obefint-
liga risken för att bli upptäckt. Men den ekonomiska 
kalkylen är antagligen inte den största anledningen, 
utan snarare en grundläggande icke-acceptans av rov-
djurens närvaro, enligt en svensk-norsk forsknings-
grupp.  Att den illegala jakten kan vara så utbredd i 
det tysta bygger också på att den har stöd bland fler 
än gärningsmännen, enligt en rapport från Brotts-
förebyggande rådet.  Annars hade det varit svårt att 
hemlighålla verksamheten så väl. Folk som inte själva 
kan tänka sig att begå brott låter ändå bli att anmäla 
vad de vet, kanske för att de stöder jakten eller kanske 
för att de inte vågar.
I Sarek skedde tjuvjakten framför allt mellan februari 
och maj, när det är lätt att ta sig fram på skoter. Då 
kan man nå avlägsna områden där risken för upp-
täckt är minimal. Däremot i Bergslagen och södra 
Norge sker tjuvjakten framför allt på hösten, under 
jaktsäsongen på älg och rådjur. Det gör att man kan 
ana olika typer av gärningsmän. I mellersta Skandi-
navien handlar det förmodligen ofta om att man tar 
tillfället i akt när ett lodjur råkar dyka upp under älg- 
och rådjursjakten.  
Brottsförebyggande rådet har gått igenom alla an-
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mälda fall av rovdjursjakt 1995–2005. I 18 av de 34 
fall som har lett till åtal är de misstänkta gärningsper-
sonerna aktiva  jägare, och i 12 fall renskötare. I 2 fall 
är de andra djurhållare och i 3 fall har de ingen tydlig 
koppling till någon av dessa kategorier.
60 fall av misstänkt illegal jakt på lodjur eller grovt 
jakthäleri anmäldes under den här perioden. Av dem 
väcktes åtal i 9 fall, och 7 av åtalen ledde till fällan-
de domar. Mörkertalet för illegal jakt framstår  som 
ännu större för lodjur än för varg, när man ställer 60 
anmälningar om illegal jakt under 11 år, mot forsk-
ningens antagande  om 100–150 stycken illegalt 
dödade lodjur årligen, skriver Brottsförebyggande 
rådet. 

Bara omkring  3  procent av rovdjursbrotten klaras 
upp, vilket  kan  jämföras  med  18  procent  för  
samtliga  anmälda  brott  2010. 

Andelen av lodjursstammen som skjuts och grävs ner 
i lönndom har varit mer eller mindre konstant sedan 
slutet av 1990-talet. Den stora frågan är förstås hur 
man kan förändra det.

I Brottsförebyggande rådets rapport om illegal jakt 
från 2007 har 950 jägare svarat på hur man ska få 
den illegala jakten att minska. Det vanligaste svaret 
är ”Gör om paragraf 28 så man kan freda sina hundar 
och tamdjur.” Detta trots att enkätundersökningen 
genomfördes ett år efter att paragraf 28 faktiskt änd-
rades, så att det blev möjligt att skjuta rovdjur som 
man bef                                       arar kommer att an-
gripa ens djur. Vid den här tidpunkten var ändringen 
av paragraf 28 införd på prov, så antagligen menade 
de att den behövde permanentas,  vilket numera har 
skett.

I BRÅs genomgång av alla anmälningar under åren 
1995–2005 finns bara åtta anmälda situationer där 
rovdjur angripit tamdjur. Att så få fall har anmälts 
betyder förvisso inte att rovdjuren och tamdjurs-
näringen har ett problemfritt förhållande. Men BRÅ 
skriver att de hade förväntat sig att antalet anmälda 
fall skulle stå i paritet med diskussionen om tam-

djursägares behov av att skydda sina djur från rov-
djursangrepp.  

På andra plats bland svaren om de viktigaste åtgär-
derna mot tjuvjakt kom ökat lokalt inflytande i beslut 
om rovdjuren och att jakträtten bör öka. Även detta 
är något som myndigheterna försöker tillgodose, 
genom till exempel de nyinrättade viltförvaltnings-
delegationerna. Men att helt överlämna besluten till 
lokala jägare skulle förmodligen decimera stammarna 
kraftigt, och det skulle vara ett odemokratiskt beslut 
med tanke på den stora majoritet av Sveriges befolk-
ning som vill ha livskraftiga rovdjursstammar.

Ytterligare ett vanligt förslag var att öka information 
om rovdjuren och den  illegala jakten eller arbeta för 
att förändra attityden till rovdjuren. Detta är förstås 
något som Svenska Rovdjursföreningen stödjer till 
fullo. Nästa fråga blir hur informationen ska spri-
das så att den når rätt målgrupper. Massmedier har 
en stor del av ansvaret för det samhällsklimat som 
skapas, enligt Brottsförebyggande rådets rapport. De 
tar som exempel att lokala dagstidningar i stor ut-
sträckning fokuserar på drabbade privatpersoner, och 
mycket sällan intervjuar forskare, experter eller folk i 
rovdjurstrakter som inte är missnöjda.

En majoritet av jägarna i undersökningen tyckte ock-
så att den som rapporterar om illegal jakt på rovdjur 
borde få en belöning.

Sedan 2011 räknas grovt  jaktbrott  och grovt jakt-
häleri avseende de stora rovdjuren till den grova  orga-
niserade brottsligheten.  Illegal jakt på varg, lo, björn 
och järv räknas alltid som grovt jaktbrott. Försök och 
förberedelse  till dessa  brott är numera kriminalise-
rat, vilket  ger polis  och  åklagare  större  möjligheter  
att  ingripa  i  ett  tidigare skede. Den statliga rov-
djursutredningen 2012 anser att lagändringen bör få 
vara i kraft ett par år och därefter utvärderas innan 
eventuella ytterligare lagändringar föreslås.  

I utredningen står också att bekämpning av illegal 

Antal lodjur fällda under jakt i 
Sverige 1830-1990.

Källa: Liberg, 1997. Historik och 
utbredning. Svenska jägareför-
bundet: Lodjuret. Almqvist & 
Wiksell tryckeri, Uppsala. Ci-
terad av Hellborg, 2002, Diffe-
rentiation and levels of genetic 
variation in northern European 
lynx (Lynx lynx) populations 
revealed by microsatellites and 
mitochondrial DNA analysis, 
Conservation Genetics 3: 
97–111.
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rovdjursjakt ska  prioriteras  av  polismyndigheterna, 
och att staten bör kräva skadestånd av tjuvjägare. Sta-
ten  har  redan i dag möjlighet  att  begära  skadestånd 
av  den  som begått  grovt  jaktbrott  riktat  mot  de 
stora  rovdjuren, eftersom staten har kostnader för 
deras bevarande som går om intet genom tjuvjak-
ten. Det  har  Högsta  domstolen  slagit  fast  i  ett  
vägledande  rättsfall. Naturvårdsverket har dock inte 
utnyttjat möjligheten att begära skadestånd i den ut-
sträckning som hade varit önskvärd enligt utredning-
en. Utredaren föreslår att skadeståndskrav ska höjas 
när det är fråga om ”ren” illegal rovdjursjakt, men 
inte  otillåtet  dödande  på grund av att den enskilde 
missförstått rätten till skyddsjakt.

Jakt under brunsten
Det är det inte tillåtet att störa djur parningstiden, 
enligt §4 i Artskyddsförordningen (2007:845). Lo-
djurens parningstid börjar i slutet av februari och 
pågår till mars, vilket är just den tid som jakten sker 
(mars månad). I Norra rovdjursförvaltningsområdet 
är jakttiden förlängd till och med 15 april. Jakt är 
utan tvekan en störning. Ett skäl att ändå jaga under 
den här tiden är att man vill inventera stammen före 
jakt, i januari-februari när det är spårsnö. Att jaga på 
hösten är inte ett alternativ, eftersom ungarna fortfa-
rande är beroende av modern då. 

Jägareförbundet skulle vilja att jakten inleddes den 1 
februari, för att förlänga jaktsäsongen så att snöchan-
serna blir bättre.

I Norge jagas lodjuren i februari, så det är ingen 
omöjlighet. Om det är svårt att förena en bra inven-
tering och en etisk jakt så är det ännu ett skäl att 
ifrågasätta jakten på lodjur.

Fällor
Sedan 2011 är lojakt med fälla förbjuden, tills SVA 
har testat de olika fälltyperna ordentligt. Eftersom 
sista ordet inte är sagt finns det fortfarande anled-

ning att ta upp problemen med fällfångst av lodjur. 

”Det finns ett intresse av att jaga lodjur, som anses 
vara ett spännande villebråd”, står det i Naturvårds-
verkets beslut om licensjakt på lodjur 2010. Då kan 
man fråga sig om det egentligen finns behov av att 
jaga med fälla, som inte framstår som särskilt spän-
nande. Naturvårdsverkets svar är att det är jägarens 
ensak hur man bedriver jakten. De menar också att 
fällor behövs för att göra jakten mer effektiv, till ex-
empel i renskötselområdet. Det finns också fördelar 
med fällor, enligt Naturvårdsverket. Det ger mindre 
risk för skadeskjutning och det ger möjlighet att göra 
en bedömning av ett fångat djur så att man kan släp-
pa det om det är en hona med ungar.  

Det är dock tveksamt hur ofta den möjligheten ut-
nyttjas, och nackdelarna med fällorna är många. Lo-
djuren kan bli sittande länge i fällan. Enligt lag ska 
fällorna tittas till morgon och kväll, men det finns 
i princip ingen kontroll av hur detta följs. En stor 
andel av lodjuren tillbringar tiden i fällan med att 
försöka gnaga och klösa sig ut, så kraftigt att många 
får skador på klor och vissa på tänderna. Under peri-
oden 1996-2009 hade mellan 0 och 70 procent av de 
fällfångade lodjuren skador på klorna. Ännu fler har 
träflisor i magen. 2007/2008 och 2008/2009 hade 
100 procent flisor från fällan i magen.

Naturvårdsverket skriver i en rapport 2010 att det är 
oklart hur allvarliga skadorna egentligen är, eftersom 
SVA:s publicerade sammanställningar inte graderar 
skadorna. Det är också oklart hur mycket djuren 
stressas i fällorna och vad det största stressmomentet 
är, skriver de. Samtidigt verkar det rimligt att lodjur 
blir väldigt stressade av att en lucka plötsligt slår igen 
bakom dem och att de är instängda i en låda på obe-
stämd tid. Det liknar ingenting som ett lodjur nå-
gonsin kan vara med om naturligt.

Kloskadorna har minskat något, men enligt SVA 
är det svårt att vara helt säker på statistiken, efter-
som klorna inte längre skickas till SVA. Jägaren  får  
behålla hela lodjusskinnet inklusive klor som trofé. 

Andel (%) fällfångade lodjur 
med tandskador, kloskador 
samt flis i magen.

Kommentar: Naturvårdsver-
ket skriver på sin hemsida 
att skadorna på fällfångade 
lodjur visar en ”kraftigt 
sjunkande trend”. Den är 
dock inte helt tydlig i den här 
statistiken från SVA. 2000                                    2005                                    2010
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Under licensjakten 2010 skulle länsstyrelserna foto-
grafera alla fällda lodjurs framtassar och alla fällor, 
men SVA fick bara in dokumentation från omkring 
50 procent av djuren. Dessutom var många av de in-
skickade bilderna av så dålig kvalitet att de inte räckte 
för en bedömning.  

Naturvårdsverkets förklaring är att det finns ett in-
tresse från jägarna att behålla skinnet, och eftersom 
det är en färskvara skulle det kanske hinna förstöras 
om man var tvungen att skicka det fram och tillbaka 
till SVA. Istället ska Naturvårdsverket jobba med att 
öka precisionen i sin besiktning.  

Ett problem som kvarstår även under det tillfälliga 
förbudet mot lofällor är att lodjur kan fångas i andra 
sorters fällor, för räv, vildsvin och grävling. Rävfällor 
får användas från augusti till mars, vilket är betydligt 
längre än jakttiden på lo. Trots att det inte är tillåtet 
att jaga lo med en rävfälla så är det ändå fullt lagligt 
att avliva ett lodjur som går i fällan, om det sker un-
der jakttiden på lo. Förklaringen från Naturvårdsver-
ket är att lodjuret annars skulle vara tillåtet att jaga 
när man släpper det från fällan, och då är det säkrare 
att avliva det direkt. Det är svårt att konstruera en 
fälla där räv kan gå in men inte lo, så därför kommer 
lodjur fortsätta att hamna i fällor, oavsett förbud. 

Rovdjursföreningens åsikt är att fällfångst inbjuder 
till illegal jakt. Det är ett tyst och diskret sätt att ta 
lagen i egna händer. Även om någon skulle anmäla 
en fälla som används när det inte är jakttid på lo så är 
det ytterst svårt att bevisa att det är fällans ägare som 
har gillrat den. En anonym myndighetsperson berät-
tar i Brottsförebyggande rådets rapport från 2007:

”Alla är inte så noga med att djuren ska lida, man 
har ju sett skräckexempel på ihopsvetsade grejor och 
sådär. Vi har antytt lite sådär att vi ska kolla märk-
ningen på fällor lite mer, och det är klart att det mot-
tas oerhört negativt, då är vi ute och snokar.”

Dessutom strider fällfångst mot Artskyddsförord-
ningen, där det står att det är ”förbjudet att för fångst 
eller dödande använda medel eller metoder som inte 
är selektiva” för ett antal arter, däribland lodjur. Na-
turvårdsverket menar att levandefällor är selektiva, 
och att den som fångar ett lodjur kan förvissa sig om 
att det inte är en hona med ungar. Att undersöka det 
kräver dock att man spårar av området noggrant, 
vilket kräver både engagemang från jägaren och bra 
snöförhållanden. 
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Jägarorganisationer
Svenska Jägareförbundet skriver i sin jaktetiska po-
licy: ”Jakten är en del av viltförvaltningen som är en 
del av naturvården.” och ”En aktiv viltförvaltning 
med till exempel predatorjakt, utfodring, viltåkrar 
och våtmarker kommer hela naturen och mångfal-
den till godo.”

Under rubriken Därför jagar vi står det på hemsidan: 
”Jakt är ett sätt att uthålligt skörda ett överskott som 
naturen ger”. Men om det inte längre finns något 
överskott på rådjur i vissa områden så kräver jägarna 
att det vidtas åtgärder.

”Jakt är ett allmänintresse som måste kunna bedrivas 
även i rovdjurstäta områden”, säger Torbjörn Löf-
bom som är ordförande i Svenska Jägareförbundets 
rovdjursråd i ett pressmeddelande. Allmänintresse 
och intresseorganisation skulle kunna vara motsatser, 
men Jägareförbundet kallar sig både och. 

Oavsett vad de ska kallas så är jaktintresset stort i 
Sverige. 277 000 personer hade rätt att jaga med va-
pen 2011, enligt  Naturvårdsverkets jaktregister, och 
ännu fler deltog på något sätt i jakt. Jaktintresset har 
vuxit enormt sedan mitten av 1900-talet. Då fanns 
inte alls så mycket att jaga som det gör i dag.

I rovdjursutredningen från 2012 står det att jakten 
genererar stora ekonomiska värden. Detta motiveras 
med att bruttovärdet av jakt för genomsnittsjägaren 
i Sverige var 11 200 kronor jaktåret 2005/06, vilket 
motsvarar ett totalt värde på drygt 3 miljarder kronor 
per jaktsäsong. Den siffran kommer från en under-
sökning där jägare har fått uppskatta hur mycket de 
skulle vara beredda att betala för sin jakt under det 
senaste året. Frågan som ställdes var ”Hur stora skulle 
då dina totala kostnader för all din jakt maximalt få 
bli per år innan du beslutade att inte jaga alls?”  Alltså 
vilken summa skulle få dem att avstå från det senaste 
årets jaktupplevelser. Större delen av detta är rekrea-
tionsvärden. Det är naturligtvis viktigt, men det kan 
vara intressant att notera vad som menas med ”gene-
rera stora ekonomiska värden”. På samma sätt skulle 
man kunna räkna ut en summa för vad Sveriges be-
folkning skulle vara beredda att betala för att bevara 
en vild natur, där livskraftiga rovdjursstammar ingår. 

Jägareförbundet har ett allmänt uppdrag från staten 
att informera allmänhet och myndigheter om bland 
annat rovdjur. I deras handlingsprogram för lodjur 
kan man läsa att: ”Förbundet skall verka för att den 
svenska lodjurstammen flyttas till en lägre hotklass i 

Art- och habitatdirektivet så att reglerande jakt lätt-
are kan motiveras.” 

Ett av Jägareförbundets argument för licensjakt på 
lodjur är att det krävs för att stävja den illegala jakten. 
Med samma logik skulle man kunna minska trafik-
brotten genom att införa fri fart på vägarna? 

Men den jämförelsen stämmer inte, eftersom det är 
lättare att bevaka hastigheten på våra vägar än vad 
som händer i skogen, enligt Gunnar Glöersen som 
är jaktvårdskonsulent och ansvarig för rovdjursfrågor 
på Jägareförbundet.  En bättre jämförelse tycker han 
är alkoholpolitiken. En hög alkoholskatt leder till en 
stor illegal införsel. Så länge människor tycker att de 
har något att vinna på illegala handlingar så kommer 
de att göra det. Så länge de har stöd av grupper runt 
sig så kommer de att kunna fortsätta. ”Det är inget 
märkvärdigt, det är bara psykologi.”

I ett yttrande till senaste rovdjursutredningen skrev 
Gunnar Glöersen: ”Jag anser därför att utredningens 
förslag om att kräva skadestånd utöver minimistraffet 
vid grovt jaktbrott, endast kommer att öka misstro-
endet mot rovdjurspolitiken.” 

Utredningens motiv för skadestånd är att tjuvjägare 
dödar de rovdjur som svenska staten har lagt stora 
resurser på att bevara, eftersom de flesta medborgare 
vill bevara dem. Men Gunnar Glöersen menar att det 
vore fel väg att gå, att tjuvjägarna behöver bli lyss-
nade på snarare än bötfällda. Han förstår inte heller 
att man ska återinföra skadestånd i ett läge när det 
går så bra för de stora rovdjuren. ”Samma varg kunde 
ha skjutits lagligt två veckor senare, så varför är värdet 
på den tjuvskjutna vargen så otroligt stort?”

Med detta resonemang framstår illegal jakt inte som 
något allvarligt brott. Om fler resonerar så skulle den 
lagliga jakten kunna skapa större tolerans för olaglig 
jakt. 

Jägareförbundet menar att legal jakt minskar den ille-
gala, och hänvisar till afrikanska exempel. När trofé-
jakt förbjöds i Kenya så rasade viltstammarna, men 
i Krygerparken i Sydafrika där troféjakt fortfarande 
är tillåtet är tjuvjakten mindre. Frågan är om de här 
exemplen har någon relevans för nordiska förhållan-
den. Vi kan knappast ha vakter ute i skogen som vi 
avlönar med pengar från troféjakt. 

Det nordiska exempel som jägarna har är att efter 
licensjakten 2010 växte vargstammen snabbare än 
tidigare, men nu när vi inte har haft någon så ökar 
vargstammen inte längre. Det här är dock en ytterst 

Några intresseorganisationers  
syn på lodjuret och förvaltningen 
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kort statistisk serie på två år, som dessutom bygger på 
preliminära resultat från 2012. 

När det gäller lo har tjuvjakten egentligen inte för-
ändrats, och det tror Gunnar Glöersen beror på att 
grundorsakerna inte har förändrats. Även om man 
bedriver licensjakt så fortsätter lon att ta renar i fjäl-
len, och gör att många inte kan jaga rådjur längre. 
”Man kan inte bara kasta ut några smulor och tro att 
folk blir nöjda.” Bara licensjakten i sig räcker inte, 
det måste ge resultat menar han. Om jägarna skulle 
få hälften och lodjuren hälften så tror Gunnar Glöer-
sen att den illegala jakten skulle upphöra.

Frågan är om alla skulle nöja sig med en sådan del-
ning. I Östergötland uttryckte nästan 40 procent av 
jägarna att lodjur är ett hot mot det jaktbara viltet, 
enligt en undersökning av Brottsförebyggande rådet 
2007. Då fanns det fyra lodjursföryngringar i hela 
Östergötland.  

Ingen vill nog långsiktigt tillbaka till toppåren på 
1990-talet, tror Gunnar Glöersen. Då sköts omkring 
17 000 rådjur i Värmland, mot dagens cirka 3000. 
Men en 50/50-lösning skulle kunna vara rimligt me-
nar han, istället för tre fjärdedelar till lodjuren som i 
dag. Här bör noteras att rådjurens minskning sedan 
1990-talet inte bara beror på lo, utan också på en 
ökad rävstam och snörika vintrar, vilket Jägareför-
bundet skriver på sin hemsida.

Apropå Naturvårdsverkets beslut om antal lodjur 
som fick jagas 2011 sade dåvarande förbundsordför-
anden Torsten Mörner i ett pressmeddelande: ”Beslu-
tet kommer leda till en utrotning av rådjuren i flera 
län. Det kan väl inte vara Naturvårdsverkets inten-
tion att utrota en viltart?”  Och på Jägareförbundets 
hemsida går det att läsa på många ställen att rådjuren 
redan har försvunnit helt i vissa områden. Men var 
rådjuren har försvunnit helt kan Gunnar Glöersen 
inte svara på. I stora delar av skogsbygden i Dalarna 
och Gävleborgs län har de nog minskat med 50-60 
procent sedan toppåren, och ännu mer i Värmland, 
uppskattar han.

I Jägareförbundets handlingsplan för lodjur står det 
att ”I delar av landet där lodjur uppträder allmänt 
nära bebyggelse upplever en del människor obehag 
av att veta att de kan möta ett lodjur…” Det finns 
ingen källa till detta, annat än att det är något som 
”man får höra då och då. Det är inte så många som 
är rädda för egen del, men de finns” enligt Daniel 
Ligne. 

Forskare kan gå in och ta lodjursungar från sin mor 
utan att hon angriper. Det finns alltså ingen orsak för 
människor att vara rädda för angrepp. Ändå använ-
der jägarna rädslan som ett argument för att lostam-
men är för stor. Deras svar är att rädsla inte alltid är 
logisk.

Gunnar Glöersen skriver på sin blogg, på Jägareför-
bundets hemsida:

”Ingen äger viltet, därför förlorar ingen heller nå-
got när rovdjuren återkommer. Ungefär så avfärdar 
många rovdjurens påverkan på viltstammarna. De 
glömmer oftast bort att vi faktiskt äger det i samma 
ögonblick som vi skjutit det. Så att påstå att ingen 
äger viltet är bara en lek med ord. Vi äger jakträtten, 
är skyldiga att vårda det vilda och att värna en sund 
utveckling av viltstammarna. Men rovdjurspolitiken 
undanröjer den möjligheten.

Det finns många som inte förstår värdet av viltet. 
Betraktarorganisationerna ser inte rådjuren som en 
viltresurs, de ser dem som potentiell kattmat, en för-
baskad dyr kattmat!”

Betraktarorganisationer är ett återkommande be-
grepp i Jägareförbundets retorik. De har lanserat det-
ta nedsättande epitet för alla som upplever naturen 
på andra sätt än genom jakt och fiske.

”Rådjuren ska räcka till både rovdjuren och till jägar-
na. Det nyttiga viltköttet och den stora folkrörelsen 
som jakten utgör är ett utmärkt sätt att bruka natu-
ren. Inte bara betrakta den”, säger riksjaktvårdskon-
sulent Hans von Essen i ett pressmeddelande.

På samma sätt resonerar biträdande riksjaktvårdskon-
sulent Daniel Ligne, på frågan om inte lon skulle 
kunna begränsa räven, istället för att jägarna gör det.

”Det är en djupt filosofisk fråga, det handlar om att 
ta ansvar eller sitta och titta på.” Han menar att ef-
tersom vi har skapat en gynnsam miljö för räv och 
kråkfåglar så är det också vårt ansvar att begränsa 
dem. Det är ett förståeligt argument, men han menar 
också att viltvård behövs eftersom de flesta av våra 
hotade arter är knutna till brukade landskap. Det 
stämmer, men enligt Rödlistan handlar det framför 
allt om jordbruk, och inte om jakt. 

Daniel Ligne håller med om att en viltförvaltning i 
balans inte är något naturligt tillstånd. I naturen blir 
det uppgångar och krascher av olika arter. Han håller 
också med om att det kanske inte är någon katastrof 
om rådjuren kraschar i Mellansverige. Men för jägar-
na är det en katastrof och viltförvaltning handlar om 
att tillgodose så många intressen som möjligt, menar 
han. Annars hotar tjuvjägare i buskarna. Det är vad 
som händer i södra Sverige, menar han, att folk där 
ser vart förvaltningen är på väg i Mellansverige, och 
då kommer det alltid att finnas de som tar lagen i 
egna händer. 

Samtidigt bygger tjuvjakt på att jägaren upplever sig 
ha ett starkt stöd, enligt Brottsförebyggande rådets 
rapport.   Detta stöd kanske Jägareförbundet hjälper 
till att bygga upp, genom omfattande information 
om problemen med rovdjur. 
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Daniel Ligne menar dock att information om rov-
djur ofrånkomligen leder till ökad skepsis. ”Proble-
met med rovdjur i allmänhet är att ju mer du lär dig 
desto mer skeptisk blir du.” Som exempel tar han 
jägarkåren som de mest kunniga och även de mest 
skeptiska. Statens strategi att informera bort proble-
men fungerar inte i det här fallet, menar han. De som 
är mest positiva till rovdjur är de som bor i städerna, 
som kan minst. Ytterligare ett exempel är att områ-
dena runt rovdjurscentrumen i Järvsö och Orsa är 
allra mest negativa, och har blivit mer negativa de 
senaste tio åren, sedan rovdjurcentrumen inrättades, 
berättar han. Denna undersökning finns inte enligt 
Rovdjurscentrum i Järvsö. Däremot har mängden 
rovdjur ökat i de här trakterna under 2000-talet, vil-
ket skulle kunna förklara en eventuell ökad skepsis. 
Daniel Ligne kan inte svara på varifrån han har fått 
uppgiften att folk kring rovdjurscentrumen skulle ha 
blivit mer skeptiska. 

Svenska Jägareförbundet är relativt toleranta mot 
rovdjur om man jämför med landets mindre jägaror-
ganisation, Jägarnas riksförbund. De har sagt blankt 
nej till all vild varg i Sverige över huvud taget, och när 
det gäller lo anser de att de nationella målen måste 
utgöra summan av de regionala toleransnivåerna för 
de stora rovdjuren. ”Om den summan inte räcker 
till för att uppnå gynnsam bevarandestatus så måste 
detta accepteras” skriver de i ett pressmeddelande 
apropå rovdjursutredningen 2012.

Apropå licensjakten på lodjur 2012 skriver förbunds-
ordföranden:

”Jägarnas Riksförbund driver uppfattningen att vilt 
ska skjutas där de finns – något som länsstyrelserna 
motarbetar bland annat när det gäller lo, både genom 
att sättet att bestämma antalet lodjur och sedan vart 
avskjutningen ska ske.”

Hon kräver också att lojakt även ska få ske på hösten 
i Norrland, för att lodjurs¬stammen ska hållas inom 
beslutade förvaltningsintervaller. 

Men jägarorganisationerna talar inte för alla jägare 
när de vill minska lodjursstammen. 64 procent av jä-
garna i Norrbotten tycker att lodjursstammen är på 
en lagom nivå, eller bör öka. I de län där rådjursstam-
men har minskat mest, Gävleborgs och Dalarnas, 
tycker 30 respektive 26 procent att lodjuren är lagom 
många eller för många, enligt en undersökning av 
Brottsförebyggande rådet från 2007.  

En majoritet av jägarna i Norrbotten och nästan hälf-
ten av jägarna i Östergötland instämmer i att det är 
viktigt att Sverige uppfyller internationella avtal för 
bevarande av stora rovdjur. I Dalarna och Gävleborgs 
län är det i stället en majoritet som inte instämmer i 
det påståendet. (BRÅ)

”Normen är att man som jägare ska vara mot vargen 
och mot rovdjurspolitiken. Rovdjur är ett hot mot 
jakten och det är en inskränkning”, berättar en jägare 
som intervjuas i Brottsförebyggande rådets rapport. 
Han är själv positiv till rovdjur och vet att många 
med honom är det, men de vågar inte säga något om 
det av rädsla för att bli utfryst ur jaktlaget. 

LRF 
Lantbrukarnas Riksförbund ser vargen som det stora 
problemet när det gäller rovdjur. Att lodjuren tar ett 
hundratal får är inget stort problem ur ett nationellt 
perspektiv, även om det naturligtvis är svårt för den 
som drabbas, säger Anders Wetterin som är rovdjurs-
ansvarig. 

En skillnad är att vargar är mer våldsamma, och ri-
ver fler djur åt gången. När man har haft vargbesök 
är djuren mycket mer rädda, och det är större risk 
att djuren springer genom stängslen och kommer ut, 
enligt Anders Wetterin. Han tror också att lodjuren 
tolereras bättre tack vare licensjakten på dem. LRF 
har ingen åsikt om riksdagens mål för lodjursföryng-
ringar, utan anser att vilken storlek som kan tolereras 
beror helt på vilka skador de orsakar.

Jägares svar på påståendet 
”Det är viktigt att Sverige 
uppfyller internationella 
avtal vad gäller bevarande 
av stora rovdjur.” Jägarna i 
Norrbotten och Östergötland 
instämmer i högre grad 
än jägarna i Dalarna och 
Gävleborg. Källa: Brotts-
förebyggande rådet, rapport 
2007:22.
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Skyddsjakt på enskilda individer skulle kanske vara 
mer effektivt än licensjakt ur djurhållarsynpunkt, 
men det löser nog inte hela problemet, tror han. Det 
finns ett samband mellan risken för angrepp och tät-
heten på lodjur, och därför kan licensjakten behövas 
också. Men det beror framför allt på hur skyddsjak-
ten tillämpas. Om länsstyrelsen gör det väldigt rigo-
röst så att det blir omständigt och tar tid så fungerar 
det inte för LRF:s medlemmar. 

Dagens ersättning för rovdjursskador är rimlig när 
det gäller skadade och dödade djur, enligt LRF. Där-
emot kan det bli problematiskt när djur försvinner 
efter ett angrepp, och merarbete med att samla djur 
och laga stängsel. En del länsstyrelser är bra på att 
ersätta sådana sekundära skador, men det är olika. 
Det kan också vara svårt att beräkna förluster av lägre 
avkastning, till exempel kastade foster. Det är LRF 
kritiska till – ”bonden har ju inte nån anledning att 
bekosta rovdjurspolitiken.”

Men om bonden får skadedjur på åkern ses ju det 
som en del av naturen, som han får ansvara för själv. 
Han skulle kunna se det som en stor fördel att fak-
tiskt få ersättning för nästan hela kostnaden vid rov-
djursangrepp.

Det håller inte Anders Wetterin med om. Det är an-
norlunda med rovdjur, för det finns ingen förståelse, 
och bönderna har inte bett om några rovdjur.

Hundar dödar fler tamdjur än rovdjuren tillsam-
mans, enligt en sammanställning från Rovdjursför-
eningen 2006. LRF har nyligen fått indikationer om 
att det har ökat, och ser det som ett stort bekymmer. 
”Men det beror ju på folk som har dålig hundhåll-
ning”. LRF kommer nog att få ta upp den frågan 
med Kennelklubben, tror Anders Wetterin. Enligt 
en skrivelse från LRF Dorotea till förbundsstyrelsen 
går det att träna jakthundar att bli får-rena, men det 
kräver lite arbete. I Norge måste alla jägare visa intyg 
på att deras hundar är får-rena, skriver LRF Dorotea. 

Fårägare
Lodjurens skador på får handlar om 50 -100 får per 
år. Mer om detta finns att läsa i kapitet Konflikter 
med djurägare och jägare. Svenska Fåravelsförbundet 
har ingen åsikt om ifall dagens lodjursstam är lagom 
stor eller inte, men menar att det samlade rovdjurs-
trycket måste hållas på en rimlig nivå. I dag är trycket 
för högt i vissa områden enligt förbundets rovdjurs-
ansvariga Lotta Wallberg.  

Eftersom viltstängsel inte är helt säkert mot lodjur 
anser hon att snabb skyddsjakt är en viktig fråga. 
Det är olika hur snabba länstyrelserna är med sina 
beslut. Ska rätt individ hittas och skjutas gäller att de 
är snabba i sin handläggning, så att det inte hinner gå 
flera veckor, säger hon.

Stängslingsbidraget har länge varit 20 kr metern, men 
har höjts till 50 kr metern under hösten 2012. Den 
faktiska kostnaden varierar beroende på vad det är 
för mark, men 50 kronor är helt nödvändigt, enligt 
Lotta Wallberg. Ibland måste man ta bort det gamla 
stängslet för att sätta upp rovdjursstängsel. Dessutom 
måste man röja ofta under sommaren för att hålla 
spänningen uppe. Lodjur är inte heller prioriterat för 
stängslingsbidrag, det går i första hand till de som har 
varghot. I många län tar pengarna slut innan alla som 
söker har fått.

Ersättningen för ett rovdjursdödat får beror på hur 
gammalt fåret är, om det är en kravgård, om det 
finns stamtavla, och ytterligare några faktorer. För en 
vanlig vuxen tacka som har lammat en gång får man 
2500 kr. Det kan vara en rimlig grundersättning, en-
ligt Lotta Wallberg, men sen finns det djur som är 
värda mycket mer. Ibland går det att få ersättning för 
det, men det beror på vilken länsstyrelse man har att 
göra med, enligt Lotta Wallberg.  Det är lättare om 
man har en faktura på att man nyligen har köpt in ett 
avelsdjur till exempel. 

Skogsägare
Betesskador av älg och rådjur kostar skogsbruket 
enorma summor. En uppskattning från Skogsstyrel-
sen är att älg- och rådjursbete orsakar skador för 700 
miljoner kronor årligen, men det är en kraftig under-
värdering enligt Christer Kalén som är viltspecialist 
på Skogsstyrelsen.  Enligt honom brukar det sägas 
en älg betar lika mycket som sju rådjur, men rådjurs-
betet orsakar proportionellt sett större skador än äl-
gens. Eftersom rådjuren betar på lägre höjd kan de 
beta bort hela småplantor. Det massiva klövviltsbetet 
är också ett problem för många arter som är beroende 
av lövskog och tall. I stora områden tar sig nästan 
inga lövträd upp, och skogsägarna blir tvungna att 
plantera gran, eftersom det inte är lika populärt att 
beta.

Ett sätt att minska betesskadorna skulle kunna vara 
att låta rovdjuren begränsa klövviltet. Men så funge-
rar det ofta inte i de områden där rovdjur etablerar sig 
i dag, enligt Håkan Sand på Grimsö viltforsknings- 
station. Åtminstone inte när det gäller älg. Istället 
ökar betestrycket, eftersom jägarna vill fortsätta jaga 
lika mycket som tidigare, och låter älgstammen eta-
blera sig på en högre nivå. Då måste de små trädplan-
torna försörja både jägarnas byten och rovdjurens by-
ten. Det här handlar dock om pågående forskning, 
utan färdiga resultat.  

Om detta stämmer så är det naturligtvis ingen na-
turlag, utan handlar om prioriteringar. Både den 
biologiska mångfalden, trafiksäkerheten och skogs-
näringen kunna tjäna väldigt mycket på mindre klöv-
viltstammar.
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Effektiv populationsstorlek: En vanlig förklaring 
är antalet reproducerande individer i en population, 
men det är en förenkling. I begreppet effektiv po-
pulationsstorlek räknar man även in andra faktorer 
som påverkar reproduktionen. Om till exempel 90 
procent av populationen är hannar så minskar den 
effektiva populationsstorleken. 

Den effektiva populationsstorleken är ett mått på 
hur snabbt genetiska förändringar sker i populatio-
nen. Den påverkas av hur stor populationen är, hur 
stor andel som reproducerar sig, hur reproduktions-
framgången är fördelad bland dem som reproducerar 
sig, könskvoten och ytterligare några faktorer.

Föryngring/familjegrupp: Lohona med ungar. Ofta 
används det som ett mått på populationen, eftersom 
det är lättare att räkna antalet honor som får ungar än 
hela populationen. För att räkna ut den totala popu- 
lationen multiplicerar man antalet föryngringar med 
5,5.

www.de5stora.com

www.rovobs.se (för att rapportera observationer av 
rovdjur till länsstyrelsen)

www.rovviltportalen.no

www.rovdjur.se

0rdförklaringar

Länktips

Genotyp: En individs exakta genetiska egenskaper, 
vanligen i form av DNA.

Licensjakt: Ett antal djur som får jagas under en sä-
song, inte riktat mot specifika individer, utan för att 
reglera stammen.

NINA: Norsk Institutt for Naturforskning

Population: En grupp individer av en art som finns 
inom ett visst område inom en viss tid. Man kan ex-
empelvis prata om den svensk-norska, den svenska, 
eller den östgötska lodjurspopulationen.

Rödlistan: En sammanställning över arter utifrån 
risken att de dör ut i Sverige. Rödlistade arter delas 
in i sex klasser; försvunnen (RE), akut hotad (CR), 
starkt hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT) 
och kunskapsbrist (DD). Rödlistan uppdateras vart 
femte år och ges ut av Artdatabanken i Uppsala.
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