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Till statsrådet chefen föroch

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigande den januari dåvarande chefen för29 1998
Miljödepartementet tillkalla försärskild utredare utreda frå-att atten

sammanhållen rovdjurspolitik. Med stöd bemyndigandetgan om en av
förordnades dåvarande generalsekreteraren Sören Ekström till särskild
utredare fr.o.m. den februari3 1998.

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m. den april21 1998
fil. dr Anders Bjärvall Naturvårdsverket och fr.o.m. den juni15 1998
departementsrådet EilemarBirgitta Justitiedepartementet.

Till i utredningen förordnades fr.o.m. den juni 199815experter
verksamhetschefen Rolf Brittas Svenska Jägareförbundet, avdel-
ningsdirektören Tord Constenius Jordbruksverket, departementssek-

Kristina Heide Miljödepartementet, naturvårdschefen Klasreteraren
Hjelm Naturskyddsföreningen,Svenska Per Gustavrenägaren
Idivuoma förbundsjuristenSvenska Samernas Riksförbund, Bernt
Lindqvist Riksförbund-Landsbygdens naturvårds-Jägarnas Jägare,
chefen Lennart Världsnaturfonden rennäringskonsu-Nyman WWF,
lenten SaittonBror Sametinget, ombudsmannen Börje Waldebring

ÖmstedtLantbrukamas Riksförbund och kanslirådet Bjarne Jord-
bruksdepartementet. Departementssekreteraren Torolf Lönnerholm
Miljödepartementet förordnades fr.o.m. den september14expertsom

Kristina Heide fr.o.m.1998. entledigades med verkan den september1
1999.

har tjänstgjort sekreterare iHovrättsassessom Anders Ingmari som
utredningen sedan den maj1 1998.

Berit igvall har varit utredningen och har förJ assisten åt ansvarat
produktionen heloriginalet.av

Utredningen Rovdjursutredningen. majDen 4 1999antog namnet
överlämnade utredningen delbetänkandet Skyddsjakt SOUvarg
1999:50.
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Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande sammanhållen
rovdjurspolitik. Till betänkandet fogas särskilda yttranden.

Utredningsuppdraget därmed slutfört.är

Stockholm ijanuari 2000

Sören Ekström

Anders lngman
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Sammanfattning

Uppdraget

Rovdjursutredningen fått i utforma förslaghar uppdrag tillatt ett en
sammanhållen rovdjurspolitik med helhetssyn på de biologiska,en
jaktliga och näringsmässiga frågorna. Uppdraget omfattar björn, järv,
lo, och kungsöm. direktiven den grundläggandeI sägs attvarg

förekom-utgångspunkten för utredningsarbetet skall naturligtattvara
fortleva naturligamande djurarter skall ha förutsättningar underatt

betingelser livskraftiga skalloch i bestånd. Andra utgångspunkter vara
de näringsmässiga Beträffande näringamaoch jaktliga frågorna. sägs

det skall möjligt djurskötsel i områden där detbedriva deatt attvara
förekommer rovdjur.

Behovet sammanhållen rovdjurspolitikav en

För närvarande finns det inte någon riksdagen beslutad rovdjurs-av
politik. Antalet djur flera de aktuella har ökat under denarternaav av

tioårsperioden. har lett till allt iDetta störresenaste ett engagemang
rovdjursfrågoma från enskilda organisationer myndig-människor, och
heter. Samtidigt har de konflikter rovdjursförekomsten skapar bli-som
vit allt starkare och tydligare. behovetDärmed har också av en sam-
manhållen rovdjurspolitik vuxit i styrka.

Innehållet i rovdjurspolitiken

sammanhållen rovdjurspolitik innefattar ställningstagandenEn till en
rad frågor med anknytning till rovdjursförekomsten. grund-Den mest
läggande frågan hur de olika börär stora stammar arternaav som man
eftersträva förvaltningen.i ställning till detta krävsFör att ta att man
först med vetenskapliga utgångspunkter bedömer hur stora stammarna
bör för långsiktigt livskraftiga. har vi gjort bl.a.Dettaattvara anses
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anlita forskargrupp skrivit i Vi harämnet.att rapportgenom en som en
i olika sammanhang tagit del andra forskares saken.även synav

vetenskapliga hur djur krävs förDen på många attsynen som
rovdj skall livskraftiga måste vadvägas ärursstammarna motanses som
möjligt med hänsyn till olika främstintressen, ochren- annan
tamdjursskötsel jakten. förslag till förI våra mål antal ochsamt
utbredning de olika rovdjursartema har vi gjort sådanaav
intresseavvägningar.

En rovdjurspolitik bör innehålla åtgärder för lösa, eller i varjeatt
fall dämpa, de konflikter förekomsten rovdjur skapar. Enstorasom av

viktig del frågan och i fall vilken utsträckning,såär statenannan om,
skall bidrag till åtgärder för förebygga rovdjuren orsakar ska-att attge
dor. sammanhängande därmed frågan ersättningar för ska-Nära är om
dor ändå uppkommer. Andra grundläggande delarsom av en rov-
djurspolitik vilka regler skall gälla för jakt rovdjuren och hurär som

skall förhindra olaglig jakt, dvs. jaktbrott. Andra viktiga inslag iman
politiken bör forskning, beståndsövervakning informationoch tillvara
allmänheten.

Förslag

Undantag från Bemkonventionen och EG-direktiv

Bemkonventionen EG:s och habitatdirektiv sättersamt art- upp ramar
för den svenska rovdjurspolitiken. Konventionen och direktiven inne-
bär jakt endast kan tillåtas vissa anledningar. björnStammamaatt av av
och lodjur har i fall längreutvecklats på sådant det påsättett att vart
sikt inte motiverat i Sverige med så starkt skydd kon-är ett som
ventionen och direktivet föreskriver. Vi föreslår därför Sverige skallatt

för få till stånd undantag från Bemkonventionens och ochatt art-agera
habitatdirektivets regler skydd för björnen från direktivetssamtom
regler skydd för Syftetlodjuret. skall Sverige skall ha frihetattom vara

bedriva förvaltande jaktatt rent arterna.en

Antal och utbredning

Principer för antal och utbredning

Sverige skall sitt för det skall finnas sammanhängandeta attansvar
livskraftiga björn, järv, lo, och kungsöm på den skan-stammar vargav
dinaviska halvön.
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mål för rovdjurspolitiken börSom miniminivåer slås fast för antalet
rovdjur i Sverige de olika uppnått miniminivånInnanarterna. attav en
bör endast skyddsjakt i begränsad omfattning tillåtas. När nivån är
uppnådd bör visserligen kunna tillåtas fortsätta ökastammen att men

hänsyn kan då till motstående intressen.större tas
Rovdjursarterna bör huvudregel få sprida sig under kontrolle-som

rade former inom respektive naturliga utbredningsområde. Förarts att
minska riskerna för olyckor bör försöka förhindra rovdjurenattman
etablerar sig, eller i varje fall minska individer, iantalet områden där
riskerna Också i områden där skada börär störst. görart storsom en

försöka minska antalet individer.man

Björn

Den svensk-norska bjömstammen uppskattas för närva-gemensamma
rande till minst djur. hela finns il 000 Nästan Sverige. Detstammen
nuvarande antalet björnar, dvs. bör miniminivå för1 000, ses som en
bjömstammen helhet och också slås fast miniminivå för Sve-som som
riges del. Stammen bör tillåtas och skyddsjakten i Sverige börväxaatt
fortsätta.

föreslagna miniminivån förDen bjömstammen överstiger antalet för
kortsiktigt bevarande, så det bedömdes forskargruppden visom av som
anlitade. Med klok fortsatt förvaltning kan bjömstammen nåen en
sådan nivå den med vetenskapliga utgångspunkter långsiktigtatt anses
livskraftig, dvs. individer.1 500

Bjömstammen bör fortsätta utvecklas i renskötselområdet. Denatt
bör också få fortsätta sprida sig söderut, vilket i första hand tordeatt
komma beröra mellersta delarna Dalsland och Sverigeden delatt av av

ligger tänkt linje från tillnordspetsVänernssom norr om en norra
Uppland.

Järv

Antalet järvar i Sverige uppskattas till omkring svenska järv-270. Det
beståndet har kontakt med järvar den sidan fjällkedjan.på norska av
Tillsammans bildar de population individer.500 Stam-närmareen om

har också kontakt med finskadet järvbeståndet, i rensköt-men som
selområdet uppskattas till omkring 60 individer. Järvstammen är sam-

så den nått den nivå behövs för kortsiktigt beva-mantaget stor att som
rande enligt forskargruppden vi anlitade.
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Den nuvarande nivån på omkring järvar i500 Norge och Sverige
bör miniminivå i svensk-norskt perspektiv. SverigeFörettses som en
bör somminiminivå.järvar slås fast300 innebär föresprå-Detta viatt

Ökningenkar försiktigmycket ökning antalet järvar. bör skeen av
jämnare spridning längs fjällkedjan inom hela renskötsel-genom en

området. naturlig etableringEn järv utanför renskötselområdet ärav
önskvärd.

L0

Den svensk-norska lodjursstammen föruppskattas närva-gemensamma
rande till drygt djur,2 000 cirka i Sverige.1 500 Sammantaget ärvarav

så den med vetenskapliga utgångspunkter långsik-stammen ärstor att
tigt livskraftig. Miniminivån för den svensk-norskagemensamma

bör individer.1 500 Sveriges del börFör 000 individer1stammen vara
slås fast miniminivå, vilket det nivå där den kanäven ärsom en anses
långsiktigt livskraftig. Eftersom lodjursstammen redan i dag befinner
sig den nivån kan den i ökad grad förvaltas utifrån näringamasöver
och jaktens intressen.

Vi föreslår lostammen skall minskas kraftigt i renskötselområdet,att
Ävenfrämst inom de södra delarna. utanför detta föreslår vi någoten

utökad skyddsjakt. totalaDet antalet lodjur utanför renskötselområdet
bör emellertid ligga kvar på i den nuvarande nivån. Detstort ärsett
önskvärt sprids till områden där det i dag inte finns fastatt stammen en
lodjursförekomst. så blir falletNär kan något jämnare utbredning änen
för närvarande uppnås. Om lodjuret etablerar sig i Götaland skulle
alltså antalet djur i Norrland utanför renskötselområdet och i Svealand
kunna minskas.

Varg

Under våren 1998/99 uppgick den svensk-norskagemensamma varg-
till 59-75 djur. Målet för den skandinaviskastammen vargstammen

helhet bör den till individer och200växeratt att stammensom vara
tillförsäkras genetiskt utbyte med från Finland.ett vargar

Vargen bör kunna sprida sig Svealand och till vissa delaröver av
Götaland. En jämnare spridning för närvarande böränstammenav
eftersträvas. börDet inte finnas någon fast i renskötselområ-vargstam
det. bör enskildaDäremot individer kunna tillåtas inom renskötsel-
området för det möjligt för från Finland eller Rysslandgöraatt vargar

komma i kontakt med huvuddelen den skandinaviskaatt stammen.av
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Givetvis måste undantag i det kunna iavseendetäven görassenare
svåra skadesituationer.

tillväxt börVargstammens långsam. Redan innan antaletvara vargar
uppgår till 200 bör skyddsjakt kunna omfattning,tillåtas i begränsad
främst inom renskötselområdet. Utanför detta skyddsjakten inriktasbör
på skapar särskilt problem, bl.a. de kon-ärstora attvargar som genom
centrerade till begränsat geografiskt område. situation därIett en

ökningstakt tillståndsnabb bör medärstammens generösman vara mer
till skyddsjakt än annars.

Vi anlitade, redan särskild forskargrupp fornämnts, när-attsom en
belysa frågan hur de börolika rovdjursartemastora stammarnamare av

for kunna livskraftiga. minstGruppen ansåg det krävsatt attvara anses
Åför500 kortsiktigt bevara sidan finnsandraatt vargstammen.vargar

det forskare däribland världens nämligenledande vargforskare,en av-
David MechL. hävdar den beträffandepraktiska erfarenhetenattsom-

andra små, isolerade populationer visar kanmindreäven stamatt en
livskraftig.vara

djurDet antal forskargruppen självfalletskulle ge ensom angav
trygghet för emellertidlivskraft. Vi bedömerstörre vargstammens att

det i dag inte möjligt få befolkningen,nödvändigt stöd blandär att ett
sig på de befolkningen iskulle beröras eller inomorter mestvare som
för skaparpå 500 eller fler Vargförekomstendjur.stort, vargstamen

redan i dag mycket starka känslor det pågår påoch konflikter ochstora
många håll häftig godadebatt kan påvargförekomsten. Manen om
grunder allvarligaskulle innebärapå 500 individeranta att vargstamen

Ävenproblem för rensköt-rennäringen. revir idet inte fanns fastaom
selområdet skulle vandra införmodligen utsträckningi storungvargar
där. i förhållande till skulle också ledaEn i dag mångdubblad vargstam
till skador for den norska fåmäringen.stora

Kungsörn

Finland, kungsömI Norge och Sverige finns stam somavgemensamen
kan uppskattas till finns omkring 600individer. Sverige4 600 I
häckande del börSverigesStammen långsiktigt livskraftig. Förärpar.
den nuvarande nivån slås fast miniminivå.som

Även betraktassituationen för måstekungsömen överlag somom
fjällkedjangod finns det anledning till i delarför utvecklingen avoro

huvudoch fjällnära siktområden. längreFör kungsömen på överatt
ikunna finnas skogslandet den,kvar i fjällen och fjällnärai det ärtaget

dess fåglar.nuvarande situationen inflödehelt beroende ett av yngreav
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Förmodligen viktigaste förklaringenförföljelse, dvs. jaktbrott, denär
till negativa utvecklingen i fjällområdena.den

inte påverkas.utbredningsområde börKungsömens

Hantering konflikterav

förekomstenmed minska de konflikterviktig del i arbetetEn att avsom
infor-rovdjursfrågormed intressen irovdjur skapar är att ge grupper

rovdjursfrågor.inflytande beslut i Dettamation insyn i och äröverom,
till isnabbtrovdjursstammamasärskilt viktigt i skede då växerett

andra intressen ökar.storlek och konflikterna med
rådgivandeNaturvårdsverket skall knytasVi föreslår det till ettatt

för rennäringen,rovdjursfrågor medför samråd i representanterorgan
dettaforskningen. Ijakten, jordbruket ochden ideella naturvärden,

ochrovdjur diskuterasbeslut jakt påforum skall generella manmer om
utveckling.och rovdjursstammamasskall följa inventeringsarbetet

Även finansieringenpolicyfrågor och frågorövergripande av rov-om
diskuteras.djursforskning skall

där det finnslänsstyrelser i de länsamtligaVi föreslår också att
dessa bör ingåskall bilda rovdjursgrupper. Irovdjur representan-stora

jägarorganisationer,polismyndighet,för länsstyrelsen, kommuner,ter
och mark-samebyartamdjursägare,ideella naturvårdsorganisationer,

Även kunna ingåexpertkunskaper börmed särskildaägare. personer
Syftet medorganisation.myndighet ellerutan att representera grup-en

information. Menbör främst öka utbytetatt gruppernaavperna vara
arbete medlänsstyrelsemasrådgivande det gällerbör också närvara

rovdjursfrågor.
endastrovdjursfrågor ide flesta sammanhangI är stort settrörsom

sammanhangi olikafattasinblandade. Vi de beslutmän tror att som
utsträckning del-ivinna kvinnoroch debatten skulle på störreäven att

föreslår de läns-vicentrala rådgivandesåväl detItog. somorgan som
könsfördel-jämndärför eftersträvarovdjursgruppema börvisa enman

ning.
rovdjursföre-grundkonflikter påminska rennäringensFör att av

ordnadsåutvecklingbör rovdjursstammamaskomsten attstyras ren-
sameby.i någonallvarligt försvårasomöjliggörs ellerskötsel inte

mycketrovdjur börjägare ochminska konflikten mellanFör att
begränsadegeografisktvissarovdjur inomstarka koncentrationer av

benägenhetsärskildområden där visatområden undvikas. I attenvarg
skyddsjakt.kunnaangripa hundar bör övervägaman
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Bidrags- och ersättningssystemen

Renar

Sametinget skall lämna ersättning statsmedel för skador påav ren som
orsakats björn, järv, lo eller kungsöm. Ersättningen skallav varg som
huvudregel lämnas till samebyama. till ersättning bör iRätten regleras

särskild förordning. Sametinget bör utfärda föreskrifternärmareen om
ersättningama och Naturvårdsverket de inventeringar skallom som
ligga till grund för ersättningssystemet.

Ersättning för skador orsakade järv, lo och bör lämnas tillav varg
samebyama utifrån antalet föryngringar eller förekomst arter-annan av

på byarnas betesområden. skadorFör orsakade björn kungs-ochna av
lämnas ersättning förekommer inom sameby.örn Ersätt-arternaom en

ningen för dessa fördelas mellan samebyama med ledningarter av
arealen byarnas betesområden.av

Ersättningama skall minskas skyddsjakt tillåtits inomom en
samebys betesområde. det finnsOm särskilda skäl till skyddsjakts-att
kvoten inte kunnat fyllas bör Sametinget dock kunna besluta inteatt
minska ersättningen.

skador orsakade järv,För och lämnas ersättning med iettav varg
förväg fastställt penningbelopp föryngring eller för före-per annan
komst inom samebyn. Ersättningsbeloppen skall skadorna såmotsvara

de kan uppskattas med ledning värdet på det antalsom av en ren, renar
kan förvänta respektive rovdjursart dödar under år ochatt ettsom man

det merarbete rovdjursangreppen orsakar. björn och kungsömFörsom
uppskattas med utgångspunkter totalbelopp för skador påettsamma
rennäringen, fördelas mellan samebyama.som

Regeringen beslutar årligen ersättningsbeloppen på förslag från
Sametinget.

Sametinget skall varje år få särskilda medel för bidrag skade-till
förebyggande Bidragåtgärder. skall kunna lämnas till samebyar eller
enskilda för åtgärder kan betraktas extrainsatser medrenägare som som
syfte förebygga skador.att

Andra tamdjur

deEnligt nuvarande reglerna kan länsstyrelserna lämna bidrag till
åtgärder för förebygga skador vilt och ersättningar för uppkomnaatt av
skador i mån tillgång på medel.av

Normalt lämnas inte bidrag till åtgärder för skydda tamdjur påatt
fritt skogsbete biodlingar.eller Vi dessa verksamheter börattanser
jämställas med andra tamdjur i detta avseende.
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Vi föreslår också länsstyrelserna skall skyldiga lämnaatt attvara
ersättning för skador de aktuella rovdjursarterna orsakar påsom
tamdjur och egendom ingår i näringsverksamhet.annan som
Naturvårdsverket bör fastställa för ersättningar avseende detaxaen
tamdjursarter förväntaskan i någon utsträckning bli skadadestörresom
eller dödade rovdjur. Ersättningar skall dock inte betalas denav om
verksamhet där skadorna inträffat bedrivits på sådant riskensättett att
för skador onödigtvis ökat. Samma regler förskall gälla djur på fritt
skogsbete och bikupor.

Liksom för närvarande bör länsstyrelserna enligt jaktförordningen
ha möjlighet lämna ersättning för egendom inte ingår iatt som
näringsverksamheten, däribland hundar.

Regler skyddsjaktom

Naturvårdsverket bör få möjlighet delegera till länsstyrelsernaatt att ge
tillstånd till skyddsjakt på enskilda djur björn eller lo orsakarav som

skadorallvarliga eller olägenheter. Delegation skall huvudregeln ivara
län med fasta björn och lo.stammar av

I jaktförordningen bör föreskrivas de myndigheter beslutaratt som
skyddsjakt och särskilt skall hänsyn till risken för ska-taom varg

dor på det gällerNär lo skall också behovet skyddaatt stam-renar.
vilda hjortdj beaktas.marna av ur

För närvarande har eller vårdare tamdj före-ägare rätt utanatt,av ur
gående beslut någon myndighet, döda rovdjur angriper ett tam-av som
djur. Reglerna för detta bör förenklas och vidgas. Vi föreslår ägarenatt
eller vårdaren tamdjur skall få döda björn, järv, ellerettav en varg
under direkt på tamdjuret. Rätten ingripa gäller till dessett attangrepp

avslutat. Det skall inte tillåtet förföljaär angri-angreppet att ettvara
pande rovdjur för döda det på plats. I stället bör jaktlagenatt annan
ändras så det blir tillåtet förfölja och skrämma rovdjur i syfteatt att ett

undvikaatt nya angrepp.

aktbrottJ

Jaktbrott innefattar dödande rovdjur förekommer i omfatt-storsom av
ning och de utförs ofta med metoder. vissaFör kanarternagrymma av
den olagliga jakten få allvarliga konsekvenser. fort-Vargstammen är
farande så liten positiva utveckling kan brytas. Beträf-att stammens
fande järven kan brottsligheten huvudorsakema till attvara en av

inte ökat länge varit skyddad.stammen trots att arten
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Genom samarbete mellan berörda myndigheter kan arbetet denmot
jaktbrottslighet rovdjur effektiviseras. Länsstyrelser samtsom avser
polis- och åklagarmyndigheter bör tillsammans planera för gemen-

insatser i syfte förebygga sådana brott. Myndigheterna börattsamma
också följa vad händer med polisanmälningar,gemensamt upp som
förundersökningar, åtal och domar avseende olaglig jakt rovdjur.

Bevakningen områden där jaktbrott avseende rovdjur kan före-av
komma bör förbättras utökat samarbete mellan polisen och läns-genom
styrelsemas fältpersonal. Länsstyrelserna bör få särskilda medeläven
för punktinsatser med ökad bevakning. Förundersökningargöraatt om
jaktbrott avseende rovdjur bör regelmässigt ledas särskilt utbildadeav
miljöåklagare och i varje polisdistrikt finnasbör särskilda utredare som

för utredningarna. Polisen bör etablera samarbete medettansvarar
länsstyrelsemas fältpersonal också det gäller brottsutredningama.när

Forskning

börStaten öka sina satsningar på rovdj ursforskning. Vår bedömning är
ökning med 2 miljoner kr väsentligtår skulle förbättra villko-att en per

för forskningen på de angelägna områdena. områdenDemestren som
särskilt bör prioriteras genetiska studier, fortsatta undersökningarär av
de olika med hjälp biotelemetri undersökningararterna samtav av
möjligheterna förebygga skador rovdjur både innanför ochatt utan-av
för renskötselområdet.

Beståndsövervakning

Naturvårdsverket har det övergripande för nödvändigaansvaret att
inventeringar och för rovdjursstammamas utveckling kanäger attrum
följas i landet helhet. Länsstyrelserna har för rovdjurs-ansvaret attsom

följasutveckling kan på regional nivå.stammamas
Vi föreslår det statsbudgeteni anslås särskilda medel för länssty-att

relsemas inventeringar utanför renskötselområdet. behövs inteDet
några ytterligare insatser för beståndsövervakning järv, ochav varg
inom renskötselområdet.

Länsstyrelserna har tillsammans med Naturvårdsverket tagit initiativ
för inom för Viltskadecenter samordna beståndsövervak-att ramen
ningen utanför renskötselområdet. Vi det bra lösningäratt attanser en
låta ha för samordningen.centret ansvaret

Årligen bör visst belopp anslås till länsstyrelsemas inventerings-ett
verksamhet utanför renskötselområdet. följa lodjursstammensFör att
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utveckling utanför renskötselområdet hänvisad till de kunskaperär man
kan få de storskaliga inventeringar genomförs iman genom som

Svenska Jägareförbundets regi. fåtaligSå länge har länssty-ärvargen
relserna emellertid vissa möjligheter följa utvecklingenatt egen
hand och i samarbete med bl.a. forskningen.

Beträffande björnen i dagsläget, såväl inomär utomman som ren-
skötselområdet, främst hänvisad till de kunskaper det fågår attsom
från forskningen. Det också viktigt till de kunskaperär att ta vara man
kan få uppgifter från avskjutningsstatistik och fallvilt.genom om

För övervakning kungsörnstammens utveckling bör iävenav man
framtiden förlita sig på uppgifter från de kungsömsgrupper finnssom
inom Sveriges Ornitologiska Förening.

Regeringen bör Naturvårdsverket i uppdrag data-upprättaattge en
bas för rovdjur för hela landet. skall information från länssty-Därstora
relserna, Naturhistoriska riksmuseet, Statens veterinännedicinska an-
stalt, polisen, Jägareförbundet m.fl. registreras.

Information

Viltskadecenter

Viltskadecenter har till uppgift samla kunskap viltskador ochatt om
förmedla den information och utbildning. Vi föreslåratt attgenom

Viltskadecenter skall bli Det emellertid viktigtärpermanent. att cent-
organisatoriska klarläggs. bedömningVår det skullerets status är att
lämpligt knöts till Naturvårdsverket. Centrets styrelsecentretvara om

bör bestå för länsstyrelserna, Naturvårdsverket ochrepresentanterav
lantbruksnäringen.

Information till allmänheten

Kunskap rovdjuren har nyckelroll för den breda allmänhetenattom en
skall ha förståelse för rovdjurssituationen och rovdjurspolitiken. Rege-
ringen bör därför Naturvårdsverket i uppdrag utarbeta detalje-attge en
rad informationsstrategi i samråd med övriga intressenter.

Ett viktigt led i informationsarbetet kan inrätta eller fleraatt ettvara
rovdjurscentra med International Wolf Center i Ely, Minnesota som
förebild i fråga inriktningen verksamheten. finns i dagDet tvåom av
djurparker med insatser skulle kunna utvecklas till viktigarättsom
rovdj BjömparkOrsa i Dalarna och liggerJärvzoo,norra som

Äveni i Hälsingland.Järvsö Värmlands rovdjurscenter i Eks-norra
härad kan komma fylla viktig funktion informationsarbetet.i Vidatt en
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Viltskadecenter finns vilja utveckla verksamheten till aktivtatt etten
inforrnationsarbete allmänheten.mot

finns goda skäl för skall bidra till det inrättasDet att staten ettatt
eller flera rikstäckande för spridning informationcentra av om rov-
djuren. bör ske eller i samarbeteDet med någon eller någragenom av
de verksamheter vi har beskrivit. del satsningen inne-För skallstatens
fatta visst ekonomiskt stöd till kompetensutveckling informa-ochett
tionsinsatser. särskild arbetsgrupp bör tillsättas för fortsättaEn att
samtalen med de aktuella anläggningarna, liksom berörda centralamed
myndigheter, län och kommuner.

Kostnader

Livskraftiga björn, järv, lo, och kungsöm skall säker-stammar av varg
ställas. kräverDetta vissa skall andraöka ochatt stammarna arterav
åtminstone bibehållas på nuvarande nivå. Endast lostammen tillå-kan

minska något.tas
Rovdjursförekomsten skapar redan i dag starka konflikter många

håll. Med ökade risken konflikter kommerärstammar stor att att upp-
platser allt eftersomstå på rovdjuren sprider sig. Avgörande för attnya

hålla konflikterna på rimlig nivå förär avsätteratt statenen pengar
bidrag till förebyggande åtgärder och de skador uppståratt ersätts.som

Alternativet till bidrag till förebyggande åtgärder ochatt ersätt-ge
ningar minska åtminstone järv, lo och Dettaär att stammarna av varg.
skulle leda till livskraften hos och järvstammen uppenbartatt varg-
skulle i fara. Med de utgångspunkter direktivenvi fått isättas ärsom
det inte något alternativ föreslå sådan utveckling.att en

Ökande rovdjursstammar kräver också ökade satsningar forsk-på
ning och beståndsövervakning.

Slutsatsen blir utredningsuppdraget fullföljasinte kunnatatt utan
förslag innebär ökade kostnader. bedömning leder kra-Enligt vårsom

på livskraftiga rovdjursstammar med mycket låga beräkningarvet även
till kostnadsökningar på 13 miljoner kronor. Kostnadsökningamaca
fördelar sig enligt följande:

Ökade ersättningar för dödas rovdjur mkr6renar som av
Bidrag till förebyggande åtgärder beträffande 2 mkrrenar
Förebyggande åtgärder avseende andra tamdjur 0,5 mkr
Skadeersättningar avseende andra tamdjur 0,2 mkr
Bevakning för minska jaktbrotten mkr1att
Forskning 2 mkr
Beståndsövervakning mkr1,5
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Vi har inom för ersättningssystemet for rovdjursdödaderamen renar
diskuterat frågan differentierad ersättning for olika delarom av
renskötselområdet. skulleDetta kunna innebära kostnadsökningenatt
for dödade vid 3 mkr.stannarrenar

Med positiv utveckling rovdjursstammama kommer kostna-en av
derna for såväl bidrag till förebyggande åtgärder ersättningar forsom
skador öka såvitt andra tamdjur Vi kan dock inte iatt änavser renar.
dagsläget varken hur snabb eller hur ökningen kommerstor attange

emellertidDet bör finnas beredskap för kostnaderna kanattvara. en
öka väsentligt.
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Författningsförslag

till lag ändring i jaktlagenFörslagl om

1987:259

Härigenom föreskrivs och jaktlagen skall ha44 1987:2595att
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

liknandeoch Idrottstävlingar ochVar skall visa viltet hänsyn. annanen
genomföras viltetfriluftsverksamhet i där det finns vilt skall såmarker att

i så liten utsträckning möjligt.störs som
får Viltet får inte ofredas ochViltet inte ofredas och

vidinte heller förföljas vid inte heller förföljas änän annatannat
dock intejakt. Förbudet hindrar dock inte jakt. Förbudet hindrar

åtgärder vidtaslämpliga åtgärder vidtas lämpligaatt att avav
markinnehavaren markinnehavaren elleri syfte ägarenmot-att

tamdjur i syfteverka skador vilt, sådana eller vårdarenav om av
motverka skador vilt,skador inte kan motverkas på att av om

tillfredsställande sådana skador inte kansätt. motver-annat
tillfredsställandekas på annat

Därvid får viltet ofre-intesätt.
das nödvändigt.änmer

44

jaktbrottOm jaktbrott Om ärär ett attett att anseanse
döms till fängelse,döms till fängelse i grovt,grovt,som som

månader och högst tvåhögst två år. lägst sex
år.

1 lydelseSenaste 1997:343.
2 Senaste lydelse 1820.1994:
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Vid bedömandet brottet skall särskilt beaktasär grovtav om

det avsåg hotat, sällsynt eller värdefullt vilt,ettom
det har utförts vanemässigt eller i omfattning,störreom
det utförts med otillåten hjälp motordrivet fortskaffnings-ettom av

medel eller någon motordriven anordning.annan

Denna lag träder i kraft den juli1 2001.
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Förslag till förordning ändring i2 om
jaktförordningen 1987:905

l987:9O53Härigenom föreskrivs i fråga omjaktförordningen
lydelse,dels och skall ha följande23 28, 29 31att a, a

förordningen skall införas fyra paragrafer,dels det i 27att nya
med följande lydelse.29 29 och 29 d

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §a
upprätthållandetdet inte finns någon lämplig lösning ochOm annan om

ibevarandestatus inte försvåras, får beslut jakt 24,artens som avsesav om
och meddelas25, 27 29 §§

orsakerhänsyn till människors hälsa och säkerhet eller andraavav
har överskuggande allmänintresse,ettsom

hänsyn till flygsäkerheten,av
boskap, skog, fiske,för förhindra allvarlig skada gröda, vattenatt

eller egendom, ellerannan
för skydda flora eller fauna och bevara livsmiljöer.att

jakt lo ochVid beslut påom
skall särskild hänsyn tasvarg

till risken för skador på renar.
Beträffande lo skall be-även
hovet skyddaatt stammarna av

hjortdjur beaktas.vilda
beslut i första stycket får in-Ett även rätt göraattsom avseavses

i fåglars bon eller förstöra fåglars ägg.grepp

27 §a
Naturvårdsverket får före-

skriva tillstånd enligt §27att
första stycket andra meningen

björn och lo får med-avseende
delas länsstyrelsen. deFörav
län där det finns fasta stammar

eller lo skall sådanabjörnav
föreskrifter meddelas, inteom
särskilda skäl talar detta.emot

§ tredjeDet 27isägssom
stycket Naturvårdsverketom

3 Förordningen omtryckt 1998:1000.
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gäller istället länsstyrelsen när
den beslutar jakt björnpåom
eller lo.

28
Ägarenbjörn, järvHar eller eller vårdaren etten an- av

gripit och skadat eller dödat tamdjur får döda björn, järv,en
tamdjur och finns det skälig lo eller direktunderäran- varg som
ledning befara tamdjuret.på Detatt ett nytt angrepp an-

får tamdjurets gripande fårdjuret dödasägare trotsangrepp,
eller vårdare hinder bestämmelserna 9 Sådaniutan av
fredning eller bestämmelserna i jakt dock tillåteninte inomär

döda9 § det angripande djuret, nationalpark.
det sker i omedelbar anslut-om

ning till Sådan jakt ärangreppet.
dock inte tillåten inom national-
park.

Jakt förstai stycket får ske på jaktområde.som avses annans

29a§
Länsstyrelsen får i mån Länsstyrelsen får i mån till-av av

tillgång på medel lämna bidrag gång på medel lämna bidrag av
statsmedel för åtgärder för statsmedel för åtgärder föratt attav

förebygga skada vilt. ska- förebyggaFör skada vilt. ska-Förav av
dor orsakade vilt får i mån dor orsakade vilt änannatav av av
tillgång på medel ersättning läm- björn, lo, eller kungs-järv, varg

statsmedel, det får i mån tillgångär örnnas av om av
uppenbart oskäligt den ska- medel ersättning lämnasatt av
delidande själv skall för de statsmedel, det uppenbartärsvara om
kostnader skadan föranle- oskäligt den skadelidandeattsom
der. frågaI skador på själv skall for de kostnaderom renar svara
lämnas bidrag eller ersättning i skadan föranleder.som

ordning. fråga skadorI påannan om renar
lämnas bidrag eller ersättning
enligt förordningen ersätt-om

för dödatsning renar som av
rovdjur.

4 delbetänkandetI skyddsjakt på föreslog vi skulleSOU 1999:50 attvarg, varg
införas i i28 § dess nuvarande lydelse.
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fårsärskilt beaktas viltetVid prövningen enligt första stycket skall om
effektivgenomförajagas, skadans omfattning möjlighetensamt att en

skyddsjakt skadeförebyggande åtgärder.eller andra
Naturvårdsverket meddelarNaturvårdsverket meddelar

föreskrifter bidrag ochföreskrifter bidrag och er-er- omom
och tredjeförsta och andra sättning enligt förstasättning enligt

stycket.stycket.

b §29
skallLänsstyrelsen måni av

lämnatillgång medelpå ersätt-
skadorstatsmedel förning av

ellerbjörn, lo,järv, vargsom
andrakungsörn orsakar på tam-

djur eller påän annanrenar
egendom ingår i närings-som

särskildaverksamhet, inteom
omständigheter talar attemot

lämnas.ersättning
får lämnasErsättning även

för tamdjur ingårinte isom
näringsverksamhet.

förstaVid enligtprövningen
skall särskiltoch andra stycket

den skadelidandebeaktas om
be-vad rimligen kangjort som

för förebygga ska-gäras att
dorna.

§29 c
för tamdjur enligtErsättning

§ första stycket skall läm-29 b
beloppmed Natur-ettnas som

vårdsverket efter samråd med
Jordbruksverket fastställt i en

tamdjurFör intetaxa. om-som
och författas taxan annanav

egendom skall enligtersättning
b § första stycket lämnas med29

värdetbelopp motsvararett som
egendomen.den skadadeav
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d §29
Naturvårdsverket meddelar

föreskrifter enligtersättningom
b och §§.29 29 c

31
Även Ävenjakt inte jakt inteär ärom annars om annars

tillåten får föreskrifter tillåten får föreskriftergenom genom
eller beslut i det enskilda fallet eller beslut i det enskilda fallet

Naturvårdsverket till- Naturvårdsverket till-ge ge
stånd till jakt det behövs för stånd till jakt det behövs förom om
forsknings- eller utbildnings- forsknings- eller utbildnings-
ändamål, för återinplantering ändamål, för återinplantering
eller återinförande eller eller återinförande ellerart artav en av en
för den uppfödning krävs för den uppfödning krävssom som
för detta, för detta,

länsstyrelsen tillstånd länsstyrelsen tillståndge ge
till selektiv jakt efter litet till selektiv jakt efter litetett etten en
antal djur under kontrol- antal djur under kontrol-strängt strängt
lerade förhållanden, det lerade förhållanden, det be-om om
behövs för tillgodose viltför- hövs för tillgodose viltför-att att
valtningen. valtningen. Länsstyrelsen får

dock enligt denna bestämmelse
tillstånd till jaktinte påge

björn, lo, eller kungs-järv, varg,
örn.

förutsättningEn för jakt förstaenligt stycket skall kunna tillåtasatt
det inte finns någon lämplig lösning och jakten inte för-är att attannan

svårar upprätthållandet bevarandestatus hos artensav en gynnsam
bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

föreskrifterAv eller beslut tillstånd skall framgådet ingreppom om
får i fåglars bon och fåglars får eller förstöras.göras ägg tasom

Länsstyrelsen skall årligen till Naturvårdsverket lämna de uppgifter
medgivna tillstånd verket begär.om som

Denna förordning träder i kraft den januaril 2001.

5 lydelseSenaste 1999:712
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Förslag förordning3 till ersättning förom renar
dödats rovdjursom av

Härigenom föreskrivs följande.

§1
Sametinget skall lämna ersättning statsmedel för skador påav ren

orsakats björn, järv, eller kungsöm. Ersättningen skallsom av varg
lämnas till samebyama i fall i 7utom som avses

2 §
Ersättning för skador orsakade järv, lo och skall lämnas uti-av varg

från förekomsten respektive på varje samebys betesområde.artav
Ersättningsbelopp fastställs enligt och3 4 §§.

Ersättning för skador orsakade björn och kungsöm skall lämnasav
förekommer inom samebys betesområde. totaltEttarternaom en

ersättningsbelopp för skador på dessa beslutas enligt 3arterrenar av
och 4 §§. Ersättningen fördelas mellan de ersättningsberättigade same-
byama utifrån arealen deras betesområden.av

skyddsjaktOm på björn, järv, lo, eller kungsöm tillåtits inomvarg
samebys betesområde, skall ersättningen till samebyn för den skadaen

den ifrågavarande orsakar minskas. Minskningen skallarten motsvara
värdet den skada på rovdjuren kan förväntas orsaka inomav renar som
samebyn de inte dödas. det finns särskilda fårOm skäl Sametingetom
besluta inte minska ersättningen.att

3 §
Efter förslag från Sametinget beslutar regeringen årligen med vilket

belopp ersättning skall lämnas vid varje föryngring järv, ellerav
förekommer inom samebys betesområde. Efter förslag frånvarg som en

Sametinget beslutar regeringen också med vilka belopp ersättning skall
lämnas det inte förekommer föryngringnågon inom samebyom en men
någon ändå förekommer regelbundet eller tillfälligt.arternaav

Efter förslag från Sametinget beslutar regeringen årligen med vilket
totalt belopp ersättning skall lämnas för skador björn och kungsömsom
orsakar på renar.
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4 §
Ersättningsbeloppen vid föryngring regelbunden eller tillfälligsamt

förekomst järv, och skall beslutas med ledningav varg av
medelslaktvärdet på med tillägg för honrenamas produk-en ren
tionsvärde,
uppskattningar hur många dödas respektiveav renar som rov-av
djursart,
uppskattningar i vilken kalvarutsträckning respektiveav vuxna

dödas respektive rovdjursart ochrenar av
det merarbete respektive rovdjursait orsakar.som angrepp av

totala ersättningsbeloppet förDet skador björn och kungsömsom
orsakar beslutaspå skall med ledning de förhållandenrenar av som

i första stycket.anges

§5
Länsstyrelsen inventerar varje år hur många föryngringar järv,av

och förekommer inom varje samebys betesområde ellervarg som om
förekommer regelbundet eller tillfälligt inom sameby. Läns-arterna en

styrelsen inventerar också björn eller kungsöm förekommer inomom
sameby.en
Förekomst björn, järv, lo, eller kungsöm inte invente-av varg som

länsstyrelsen berättigar till ersättning endast förekomstenrats av om
kan tillförlitligen styrkt. ersättning lämnas fallInnan i sådanaanses
skall länsstyrelsen tillfälle sig.att yttrages

6§
Ersättningar enligt skall2-5 §§ betalas årligen ansökan.ut utan

§7
Om eller flera rovdjur under begränsad tids-ett artav samma en

period och på begränsat område dödar antal skallett ett stort renar
Sametinget lämna ersättning för skadorna till de dödadeägaren av

Ersättningen skall beräknas utifrån slaktvärde medrenama. renamas
tillägg för honrenamas produktionsvärde. Ersättning får också lämnas
för merarbete kan styrkas.som

Ersättning enligt första stycket efterbetalas ansökan.

3 §
tillgångI mån på medel får Sametinget till ellersamebyav en en

lämna bidrag till åtgärder för förebygga björn, järv, lo,renägare att att
eller kungsöm orsakar skador på Bidrag får endast lämnasvarg renar.

för åtgärder inte normalt ingår i renskötseln.som
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9 §
Sametingets beslut enligt denna förordning får överklagas hos all-

förvaltningsdomstol. tillPrövningstillstånd krävs vid överklagandemän
kammarrätten.

10 §
Sametinget meddelar föreskrifter ersättningar och bidrag enligtom

denna förordning. Naturvårdsverket meddelar föreskrifter invente-om
ringar enligt denna förordning.

förordningDenna i kraftträder den januari 2001.1
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1 Uppdraget och utredningsarbetet

1 Uppdraget

Rovdjursutredningen har fått i uppdrag utforma förslag tillatt ett en
sammanhållen rovdjurspolitik med helhetssyn de biologiska,en
jaktliga och näringsmässiga frågorna. framgår våra huvud-Detta av
direktiv beslutades regeringen januari bilagai 1998,som av

Under 1998 fick vi tilläggsdirektiv rörande frågansommaren om
reglerna för skyddsjakt skulle utvidgas, bilaga delenDenvarg av
uppdraget redovisades i maj i delbetänkandet Skyddsjakt1999 på varg,
SOU 19999250.

huvudsakligaDet uppdraget omfattar björn, järv, lo, ochvarg
kungsöm. direktivenI den grundläggande utgångspunkten försägs att
utredningsarbetet skall den biologiska mångfalden och denattvara
genetiska variationen skall säkerställas och naturligt förekommandeatt
djurarter skall ha förutsättningar fortleva under naturliga betingelseratt
och i livskraftiga bestånd. Med andra ord innebär detta Sverige skallatt
ha livskraftiga de olika vilket i och för sig intestammar arterna, ute-av
sluter de delas med grannländema.att

direktivenI också andra utgångspunkter för utredningsarbetet,ges
nämligen de näringsmässiga och jaktliga frågorna. Beträffande näring-

det skall möjligt bedriva djurskötsel i de områdensägs att attarna vara
där förekommerdet rovdjur.

För närvarande befinner sig åtminstone vissa de aktuellaav rov-
djursartema under nivå där de kan långsiktigt livskraftiga.en anses
Direktiven innebär dessa bör öka i antal. Alla kan sigröraatt arter arter
långa sträckor. Stora rovdjur kan därför redan i dag uppträda på olika
platser i landet, också frånlångt de områden där de talrikast.är som
Om antalet rovdjur ökar kommer detta hända oftare, vilket innebäratt
ökade risker för skador på tamdjur. på informationsinsatserKraven
kommer också öka.att

Intresset livskraftiga måste hänsynen tillvägasstammar emotav
tamdjursskötseln och jaktintressena. Endera utgångspunkten kan inte

utrednings-avgörande. innebärMen desammantaget attvara ensam
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uppdraget inte på rimligt kan fullgöras förslag inne-sättett utan som
fattar ökade kostnader för staten.

1 Utredningsarbetet

Arbetet

Rovdjuren föroch har betydelse många människor.storengagerar
Detta avspeglar sig i det finns många organisationer arbetaratt som
med rovdjursfrågoma. Många enskilda har också tankar och idéer om
hur de problem konflikter rovdjursförekomstenoch orsakar skallsom
lösas. finns erfarenheterFrämst på landsbygden det många harsom av

Ävenmed rovdjur eller direkt påverkats dem. antalmöten ettsom av
myndigheter uppgifter rovdjuren.har gällersom

det från början klart skaffaFör stod måste bredattoss oss en
kunskap samtal med antal människor för få delett stort attgenom av
erfarenheter, tankar och åsikter kring rovdjursförekomsten. Likaså ville
vi låta de berörda myndigheterna och organisationerna komma till tals.

Vi har därför lagt ned mycket arbete på träffa enskilda män-att
niskor företrädare för organisationer och myndigheter. Tillsamt stor
del har vi gjort detta till olika platser i landet och tillävengenom resor

och Finland. Vi harNorge också gjort studieresa till där viUSAen
träffade både forskare och tjänstemän inom förvaltningen enskildasamt
människor berörda rovdjursförekomsten. mycket omfat-Deärsom av
tande kontakter vi haft har gjort det möjligt för ringa och för-attoss
djupa i de problem rovdjuren skapar. Vi har också från mångaoss som
fått förslag till lösningar i varje fall vissa problemen.av av

Nedan finns förteckning dem träffat.överen
Vi har också följt rovdjursdebatten i såväl fackpress dagspresssom

och träffat människor under lång tid följt debatten. Vid någraäven som
tillfällen har vi lyssnat på paneldebatter. Vi har också vid ett stor-par

bl.a. där flestade samebyama representerade, fått till-möten, ett var
fälle del synpunkter och frågorpå utredningsarbetet.att ta av svara om

Under de vi gjort har vi fått de miljöer där rovdjur före-resor se
kommer. Människor varit med någon särskild händelse harsom om
kunnat visa precis den ägde och med ord berätta vadoss var rum egna

hände. Vi har varit i fält med arbetar för forsk-utesom personer som
ningsprojekten med länsstyrelser och ideella organisationer. Dettasamt
har varit värdefullt för förståelsen problemen. harDet också gettav
perspektiv diskussionerna lösningarna.om

Frågan hur de olika rovdjursartema måstestora stammarnaom av
för de skall livskraftiga har fått särskild behandling.attvara vara en
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Tillsammans med för BiologiskCentrum Mångfald vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet i Uppsala arrangerade vi i oktober 1998 semina-ett
rium i Därefter anlitade vi forskare skrevämnet. en grupp som en rap-

behandlade frågan hur rovdjursstammarna måsteport storasom vara
för livskraftiga från skilda vetenskapliga utgångspunkter. Iatt anses

ingick Henrik Andrén, Torbjörn Ebenhard, Ellegren,Hansgruppen
Nils och Bernt-Erik Saether. finnsRyman i utredningensRapporten
bilagedel och refereras i avsnitt Vi har diskuterat12.2. också frågan om
livskraft med och inhämtat synpunkter på från andra fors-rapporten
kare.

Vi har fått skriftliga från forskare och andra i fleraäven rapporter
olika frågor. har tagits med i bilagedelen.Rapporterna

En viktig del utredningsarbetet har gällt ersättningssystemet förav
dödas rovdjur. Samtidigt vårt utredningsarbete pågåttrenar som av som

har arbetsgrupp med företrädare för Sametinget och Naturvårdsver-en
ket gjort Vi har under hand fått informationöversyn systemet.en av om

arbete. har varit angeläget undvikaDet både arbets-att attgruppens
och vi, eller mindre samtidigt, skulle lämna sitt förslaggruppen mer var

till förändringar Efter kontakter med arbetsgruppen kom visystemet.av
skulleden överlämna sitt förslag till vilket denöverens attom oss,

också gjort. Dock fick vi dess slutliga förslag i mycket skedeett sent av
vårt utredningsarbete. Förslaget har tagits bilaga 3 i betänkan-som
det.

myndigheter och organisationer vi träffatPersoner,

Nedan finns förteckning myndigheter, och organisa-överen personer
tioner träffat. det gäller myndigheter företag och andraNär samtsom
organisationer har oftast träffat sådana företrädare för dessa som
arbetar eller kommit i direkt kontakt med rovdjursfrågor. vissa fall harI

träffatvi myndighets-, företags- eller organisationsledningama. När det
gäller forskningen har vi träffat enskilda forskare verksamma inom de
institutioner eller projekt vi angett.som

Enskilda personer/företag

Vi har träffat mycket antal enskilda varitett stort personer som engage-
rade i rovdjursfrågoma. Vi har också fått mycket telefon-antalett stort
samtal och brev. inteVi redovisar dock på alla de privatperso-namnen
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vi träffat och i förteckningen endast några exempel blandtarner upp
dessa.

Familj fått hundvalp lodjurtagen ettsom en av
frånFårägare Närkesberg

Fäbodbrukare från Skinnaråsen
Järbo Biodlarservice
Järvzoo
Orsa Bjömpark
Skogsbolagen

Assi Domän
Graninge
Korsnäs
MoDo
SCA
StoraEnso

Säfsen Fritid
frånTamdjursägare områdena Fredriksbergrunt

Televilt AB
Värmlands rovdjurscenter

Forskare

for Biologisk MångfaldCentrum
Evolutionsbiologiskt Centrum

ärvforskningsprojektetJ
Lodjursprojekten i Sarek och Bergslagen
Skandinaviska bjömprojektet
Vargforskningsprojektet

Myndigheter

Dals-Eds kommun
inanspolisenF

Hagfors kommun
ILO-utredningen
Koordineringsgruppen for rovdjursforskning

iLänsstyrelsen Dalarnas län
iLänsstyrelsen Gävleborgs län
iJämtlandsLänsstyrelsen län
iNorrbottensLänsstyrelsen län

Länsstyrelsen i Västerbotten län
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Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Götalands länVästra
Länsstyrelsen i Västmanlands län

ÖrebroLänsstyrelsen i län
Polisen i Jokkmokk, StrömsundMora,
Polisflyget i Boden
Polismyndigheten i Gävleborgs län
Rennäringspolitiska kommittén
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Rikskriminalpolisen
Riksåklagaren
Sametinget
Statens veterinärmedicinska anstalt
Svenska delegationen till Svensk-norska renbeteskommissionen.
Urbefolkningsdelegationen
Viltskadecenter
Östersunds kommun

Organisationer

Dalarnas Fäbodbrukarförening
Gävleborgs Fäbodförening
Hellefors Jaktskytteklubb

akthundkommitténJ i Värmland
Jaktvårdskretsama i Hällefors, Ljusnarsberg och Dals-Ed

Riksförbund-LandsbygdensJägarnas jägare
Riksförbund,Jägarnas Västernorrlands distrikt

Kungsömsgrupper inom Sveriges Ornitologiska Förening
Länsjaktvårdsföreningama i Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Värmland,

Örebrooch
Nordmarkens Stövargille
Riksföreningen hänsynsfull jakt
Rovdjursgruppen Sundsvall-Nordanstig
Svenska Djurparksföreningen
Svenska åravelsföreningenF
Svenska akthundgruppenJ
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Svenska Naturskyddsföreningen Värmlands läni Jämtlands och
Svenska Rovdjursföreningen
Svenska Rovdjursföreningen i Dalsland

.muánärma.-....
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Svenska RiksförbundSamernas
Sveriges Glesbygds Trygghet
Sveriges Jordägareförbund

Samebyar

Gran
Ohredahke
Ran
Sirkas
Svaipa
Tuorpon
Ubmeje
Vilhelmina norra

Finland

Finlands Naturskyddsförbund
Jord- skogsbruksministerietoch
Jägareförbundet

CentralorganisationJägarnas
Vilt- och ñskeriforskningsinstitutet

Norge

Direktoratet for Naturforvaltning
Miljöverndepartementet

bondelagNorges
ñskerforbundNorges jeger- og

naturvemforbund/SamarbeidsrådetNorges for naturvemsaker
Norsk bonde- smâbrukarlagog
Norsk geitalslagsau- og

USA

American AssociationBear
Bjömforskaren Lynn Rogers
Borgmästaren i Ely, Minnesota Lolita Schnitzius
Boskapsuppfödare i Salmon, Idaho
Handelskammaren i Ely, Minnesota
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of Fish andIdaho GameDepartment
Inemational Wolf Center

ResearchNatural Consulting Corp.Resources
i IdahoProjektet för återintroducering av varg

ParkNationalåterintroducering i YellowstoneProjektet för av varg
Wildlife Service, IdahoU.S. Fish and

David MechVargforskaren L.
i Ely, MinnesotaVargforskningsprojektet

Wildlife Services, Idaho
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Rovdj2 uren

i
Björn2.1

utbredning ochOm2.1.1 status

Utanför Europa

Brunbjömen visar den ekologiska variationen och har denstörsta
vidaste utbredningen samtliga bjömarter. utbreddDen är över norraav

fanns förrhalvklotet och förekommer i hela Asien. Brunbjömennorra
finns kvar endasthela Nordamerika till Mexikoöver västra ner men nu

Klippiga ber-i de nordvästra delarna inklusive de nordliga delarna av
utbredning och ungefär halverats sedanBrunbjömens harnumerärgen.

delen sittmitten 1800-talet. på tillbakagång iArten är större avav
Kanada, Alaska ochutomeuropeiska utbredningsområde i västrautom

Sibirien populationerna fortfarande bedöms stabila.där som

Europa Nordenutom

sammanhängande populationerna idag finns de EuropaI största utan-
för de övriga bestånden isolerade,Norden i boreala skogarna. De är

de ochvanligtvis i bergstrakter. Allmänt ökar populationerna i norra
ochdelarna isolerade populationerna minskarEuropa. Deöstra mestav

Brunbjutrotningshotade inte omedelbara åtgärder vidtas.är ömen ärom
tilli totala populationen beräknasinte hotad där denEuropa,artsom

björnar i den europeiska delen Ryssland.50 000 merparten av-

Norden

populationen tillOmkring beräknades den Skandinaviska uppgå1850
fanns då ibjörnar. tredjedelar beståndet Norge.4 000-5 000 Två av

utanför Finnmark till mellanberäknades den norska 101996 stammen
sig kanten detoch björnar. Samtliga dessa björnar befinner i30 av

genomsnittskandinaviska beståndet där i 98 procentgemensamma
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uppehåller sig i Sverige. Dock for närvarande bjömstammen ianses
Norge öka något. totalaDet norska beståndet kan beräknas till mellan

och15 50 björnar alla delas med grannländema.nästansom
FinlandI har bjömbeståndet under hela 1980-talet beräknats till

mellan 400 och 500 djur. Efter 1991 har ökat kraftigt och be-stammen
räknades 1995 uppgå till 900 individer. FinlandI uppträder björnca

hela landet.över De finns i dennästan delen itätaste östrastammarna
gränstraktema Ryssland söder renskötselområdet. finskaDenmot om

delvis med den ryska och begränsatär utbytestammen ettgemensam
sker med Sverige Tornedalen och Pasvik.även Norge

Sverige

Brunbjömen förekom ursprungligen hela Sverige på Got-över utom
land, försvann före från1700-talet delen Sydsverige.störremen av
Omkring beräknades1850 populationen till 600-1 och1 700 utbred-
ningen täckte centrala och Sverige. Redan utbetalades1647 stat-norra
liga skottpengar för dödade björnar. Omkring sekelskiftet sköts björnar
endast i de nordligaste landskapen. 1913 fredades björnen på kro-tre

mark. Bjömstammen omkring 1930 sannolikt vid dess lägstanans var
nivå någonsin omkring djur.130 Sedan dess har populationen ökat-
både till antal och utbredning. Antalet björnar i landet har under de

fem decennierna beräknats vid fem tillfällen: till1942 294,senaste
1966 till 350-450, 1975-76 till till400-600, 1991 omkring och670
1996 till 800-1300.

Enligt uppgifter från Skandinaviska bjömprojektet finns i dag minst
000 björnar1 i Skandinavien. relativt snabba tillväxtenDen i stora

delar skogslandet och i sydligaste utbredningsområde berorömensav
på årliga tillväxt på vilket den7-15 högsta kändastammens ärprocent,
tillväxten i världen för brunbjömstam.en
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Officiell avskjutning Sverige björn mellan 1911i av
och 1999
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Sedan har jakt under hösten varit tillåten jakttidema, antalet1943 men
tillåtna djur och områden har varierat. Sedan har 1 4001943 änmer
björnar årligt jaktuttag på åtrnin-skjutits legalt, vilket motsvarar ett

har tid trefaldigats.5,5 Stammen under änstone procent. samma mer
denBjömstammens utbredning och i landet påminnernumerär nu om

ivid 1800-talets mitt, med den skillnaden minskat elleratt stammen
fjällnära skogs-fall fortfarande i de flesta fjälldalar ochärvart svag

områden.
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Bjömhonomas utbredning i huvudsak koncentrerade till fyra områ-är
den i Sverige. sannoliktDet i dessa reproduktionsområdenvar som
björnar överlevde innan populationen i landet vände uppåt under 1930-
talet. Bjömstammens expansion har skett från dessa fyra områden och
de flesta björnar påträffas utanför dessa hanar. beräknadeDetärsom
antalet björnar vid den inventeringen i fyra1996 de reproduk-senaste
tionsområdena framgår nedanstående tabell.av
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Tabell beräknadeDet antalet björnar i Sverige 1996 uppdelat på de
fyra reproduktionsområdena

Reproduktionsområde 1996Beräknat antal björnar

Norra Norrbottens län 75-120
Södra Norrbottens län 120-205
Norra Jämtlands och del 390-640av
Västerbottens län
Södra Jämtlands, delar Dalar- 175-275av

och Gävleborgs lännas

Totalt i landet 765-1240

Om bjömens biologi2.1.2

Föda

Bjömen lever främst i barrskogsmiljön. liten del den svenskaEn av
bjömstammen lever emellertid i vissa fjälldalar. Bjömen allätare,är

födan domineras vegetabilier. utnyttjar mångfaldArtenmen av en av
skogens, fjällets och våtmarkens och första förtärsI handörter gräs.
skott och rotdelar, under och höst bär. Särskilt viktigaävensensommar

kråkbären. animaliska delen födan hela registretDenär spänner överav
från insekter främst till älgar. Kadaver betydande delmyror utgör en

den animaliska dieten.av

Hemområde fortplantningoch

Skandinavien sig bjömhonorI med årsungar under inomrör säsongen
hemområde kvadratkilometer. med äldrepå 100-600 Honorett ungar

och honor kan sig områden. Bjömhanarröra över större rörutan ungar
sig vanligen kvadratkilometer, medan enstaka hanar500-5 000över
har sig områden till kvadratkilometer. Vandringar28 000rört över upp

tillpå km fågelvägen har registrerats på dagar för treårig270 9upp en
hane just könsmogen under brunsten i maj/juni.

jämförelse med andra brunbjömstammar tycks den skandinaviskaI
björnen ha den högsta tillväxttakten reproduktionen jämförtlågärmen
med andra däggdjur. den södra delen utbredningsområdet kanI av
bjömhonor få vid ålder, honorna vanligen fem4 års årärungar men
eller äldre de föder förstasin kull. Om minst överlevernär ären unge
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intervallet utbred-mellan kullama normalt år. den södra delen2-3 I av
ningsområdet kullama ii Skandinavien det vanligen mellan änär tätare
den inträffarAntalet varierar från till Brunstperioden1norra. ungar
vid "pingst", juni. Tidendvs. i hälften maj eller börjansenare avav
från parning till födsel föds under mid-månader och7är ca ungarna
vintern i idet. ömhonor med normalt idet först bitårsungar lämnar en
in i maj. Vid födseln hg och de lämnar idet vid4-5väger närungarna

4 månaders ålder kg. följer honan till knappa alter-4-5 Ungarna 1,5ca
nativt 2,5 års ålder och separationen sker i maj månad före eller under
brunsten.

Idegång

Bjömarna ligger normalt i snöperioden i de nordligasteide under hela -
delarna landet från september/oktober till börjanmånadsskiftetav av

ätermaj och längre söderut inte under helanågon månad kortare. De
den perioden lever fettreserver. Bjömhonomapå lagradeutan tappar ca
30 sin vikt under idevistelsen. Levandevikten för köns-procent av

honor på hösten sällan kg. hanbjömama150 Deär över störstamogna
kan det dubbla vid den tidpunkten.väga

skogsmark idet ocksåI vanligen i myrstack, det kangrävs en men
Äveni grusslänt. naturliga håligheter under eller igrävas stenaren

klippskrevor används och det händer ibland björnen bara i ord-göratt
ning bädd ris och i skyddande skog. Bjömarnapå markenen av mossa

stömingskänsliga under hela idevistelsen och ide användsär samma
sällan två år i följd. ide.Endast honor med delarytterst ungar

2.1.3 Om framtidömstammens

Illegal jakt

förekommerDet illegal jakt efter björn inom hela utbredningsområdet
avsnitt 5.6. Forskningen har visat den vanligare i iär änatt norr
söder. Detaljerna ofullständigt illegal jakt tyckskändaär men vara en
betydande begränsande faktor i delar fjällområdet. Antalet björnarav

fortfarandedär lågt och till och med minskande i många områdenär
medan det i flestaökar de skogsområden.
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Genetik

Studier mitokondriellt finns genetiskaDNA har visat det tvåattav
linjer björn i Sverige. tyder skilda kolonisationsvägarDet på tvåav
efter den istiden nordligafrån och från söder. Denöstersenaste en en-
linjen med björnar södrai Finland och Ryssland. Denöverensstämmer
linjen den minsta och omfattas barahotade iär Europa. Denmest av
björnar i Dalarna, Härjedalen, Hedmark i Skandina-Hälsingland och
vien i Pyreneema i Kantabriska bergen iFrankrike och de Spa-samt
nien. Mer 75 dessa finns i Skandinavien.björnar Detän ärprocent av
dessutom den äldsta de brunbjöm.identifierade linjerna Läm-av nu av
ningar efter den äldsta brunbjömen Frankrike.fossil frånutgörs av

Ytterligare genetiska emellertidstudier käm-DNA tyder attav
det finns omfattande linjerna.genflöde mellan de två genetiskaett
Detta betyder bjömstammen förvaltasutifrån genetiska aspekter kanatt

enhet i landet.som en

Störningar

Forskningen visar björnen undviker trafikeradenormalt störreatt
och hus med åretruntboende. gäller särskilt undervägar, Dettätorter

idevistelsen då björnen mycket sårbar. Björnforskningen i Dalarnaär
har visat 9 bjömhonoma idena vintern tilllämnar underatt procent av
följd störningar. Studien omfattar iden nyttjats200närmareav avsom
68 olika björnar. konstaterades mänskliga orsakDet aktiviteteratt var
till bjömama lämnade idet i minst fallen. främsta67 Denatt procent av
orsaken jakt i idets närhet." ochAndra orsaker skogsavverkningvar var
störning isfiskare de dräktiga bjömhonoma förlorade 60Avav m.m.

siffrai eller invid idet stömingen. Motsvarandeefterprocent ungarna
för honor inte bytt ide under vintern 6 procent.som var

Risk för överbeskattning m.m.

Alla rovdjur känsliga jakttryck. rovdjurspopulationerför högt Iärstora
i allmänhet dödlighet i denungdödligheten medanrelativtär stor,

könsmogna alltför hård beskattningpopulationen liten. Enärvuxna av
den förödande för populationenpopulationen blijakt kanvuxna genom

historienvilket visar.även
Forskningen relativt ungdödlighethar vissa dokumenteratår stor

och konstaterat flera sker främstfall där bjömhanar dödat Dettaungar.
efter det skjutits i omrâde, vilketdominant harhane ettatt en vuxen
medför hanen lyckas dödahane kan denetablera sig. Omatt en ny nya
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sigsjälvmöjligheterhansfinns i området ökasde årsungar att parasom
tidigare.i brunst Ut-kan kommaeftersom de dåmed områdets honor,

be-kunnaorsak konstateratsingendenna dödlighet haröver annan
täthetsberoendefinnasmåste dockjakt.bjömstammen Detgränsa än

begränsarnärvarande inte kända,faktorer, för stammensär somsom
blandvarit skönjbartillväxttakt harlägretillväxt vid högre tätheter. En

effektvilket kande åren,sändarbjömama i Dalarna senaste avvara en
tätnat.stammenatt

utbredningantal ochbjömensdramatiska tillbakagångenDen av
beroddedessförinnan1800-talet ochskedde under ettävensom

lagstiftninguppmuntradesjaktmycket hårt jakttryck. Denna genom
räddades dockBjömenoch skottpremier med avsikt utrota arten.att

lagändringar,bl.a.åtgärder,flera framsyntaundan utrotning tack vare
avskaffandetExempel1893-1927.gjordes under perioden är avsom

och förbudområden jagavissaskottpremier, förbud på attartenatt
varade tilljaga björnmed förbudMoratoriethandla med bjömskinn. att

bjömjaktenlandet. Sedan 1981i delarjakt åter infördes är1943 när av
finns alltsålicensgivning. DetNaturvårdsverketreglerad ettgenomav

bjömtillgångenpåverkakanlokaltantal faktorer åtminstone mensom
kommerskandinaviskadenden framtida utvecklingen attstammenav

jägar-forskningen,myndigheter,förvaltandemellanbero på samspelet
allmänheten.kåren och

2.2 Järv

utbredning ochOm2.2.1 status

Allmänt

boreala barr-i detförekommerutbredning ochcirkumpolärharJärven
finns iNordamerika. DenEurasien och överoch tundran iskogsbältet
och vilda.denbådeområde tamastort sett renensomsamma

frånförföljelseoch direktmiljöerfragmenteringBeroende av
århundradena krymptdeutbredningsområdetmänniskan har senaste

hotad däremellertid inteiNordamerika. Artenbetydligt, framför allt är
Ryssland.heller ioch troligen inte

dag barafinns inordiska ländernautanför debestånd i EuropaFasta
Ryssland.i
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Norge och Finland

skandinaviska järvstammen beräknades under perioden 1995-97Den
till djur vilka fjärdedelar350-480 122-170 fanns i Norge. Treav av

fannsdessa i de båda nordliga fylkena Nordland och Troms, artenmen
finns eller mindre sammanhängande från ryska tillgränsenmer ner
Trondheimtrakten. liten del det norska beståndet uppskatt-En av -
ningsvis individer finns20-35 i mindre område betydligt längreett-
söderut, i Rondane-Snöhetta. den delen utrotades järvenI Norgeav
sannolikt helt de sista åren innan den fridlystes åter-1973 men
etablerade sig i slutet 1970-talet.av

tillåts viss jaktI Norge järv. fyra jaktåren 1993/94De -
1996/97 licenser järvar vilka rapporterades skjutna.51 30gavs av
Under tid dödades dessutom särskildajärvar med stöd15samma av
tillstånd kan utfärdas för hindra akut skadegörelse. Norskattsom
statistik det under flera årtionden i slutet 1800-taletattanger av
dödades i genomsnitt 50-60 järvar årligen. på 1900-talet sjönkIn
antalet snabbt för omedelbart före fredningen i ensiffrigaatt vara nere
tal.

finska järvstammen beräknadesDen 1995 till omkring 110 djur. De
finns i renskötselområdet i Lappland och Kainuutätaste stammarna

i Karelen.samt norra
fridlyst Finlandi tillstånd skjuta enstakaJärven är attmen

skadegörande individer kan beviljas. åren har det gjortsDe senaste
försök i Finland flytta järvar från de delar landet där göratt artenav

skada d.v.s. renskötselområdet förtill mellersta Finland. Måletmest
år järvstammen i renskötselområdet skall förbli i2010 är att stort sett
oförändrad medan däromden söder skall öka så det totala beståndetatt
kommer ligga omkring djur.200att

Sverige

nuvarande utbredning i Sverige begränsad till fjälltraktemaJärvens är
och det fjällnära skogslandet. Huvuddelen uppskattningsvis änmer-
70 beståndet finns i Norrbottens fjällvärld. Söderut finnsprocent av-
järven till södra Härjedalen och Dalarna. Föryngring harner norra

från Idrefjällen i Dalarna under 1990-talet och enstaka för-rapporterats
yngringar förekommer sannolikt årligen i Härjedalen. finns emel-Det
lertid luckor i utbredningsområdet. vintramas inven-Destora senaste
teringar inom för det förersättningssystemet rovdjursdödaderamen nya

har lokaliserat knappt 70-tal järvlyor. dessa har endastAvettrenar en
handfull säkra påträffats söder Norrbotten/Västerbotten. De senasteom
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åren har någon enstaka järv varaktigt uppehållit sig utanför renskötsel-
området och konstaterades1999 föryngring i skogslandet påsommaren

mellan Medelpad och Hälsingland.gränsen
Under 1800-talet hade järven vidare spridning, kämområdetmen

då fjällområdet och fjällnära skogar och i historisk tid verkarävenvar
inte ha varit etablerad i de mellansvenska och sydsvenska skogs-arten

områdena. Under sköts enstaka i1800-talet Värmlands, Koppar-
bergs, Gävleborgs och Västernorrlands län det övervägandemen
antalet dödades i Jämtlands, Västerbottens främstoch Norrbottens län.
Under många årtionden i mitten och slutet 1800-talet dödades enligtav
den officiella statistiken årligen järvar.100änmer

Officiell avskjutning i Sverige avjärv mellan 1911
och 1999
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Allt tyder har varit låg tidigare under l900-talet.att stammen även
Redan på 1930-talet uttrycktes för järvens framtid ochoro samma
uppfattning redovisades på och1960- 1970-talen. När i slutetstammen

1950-talet uppskattades till omkring djur,100 ansågs det närmastav
gåta järven med tanke på den hårda förföljelsen hade klaratattsom en

sig så länge.
fridlystesArten först från 1969. utlösande faktornDen torde ha

varit den ökande användningen Snöskotrar medförde attav som av-
Åretskjutningssiffroma så direktansågs hotad. föresteg att stammen

fridlysningen sköts det järvar63 bara i Norrbottens län. samband medI
fridlysningen ändrade diametralt inställning till eftersomstaten arten,
statliga skottpengar utbetalades ända fram till fridlysningen. Efter
fridlysningen har tillstånd för licensjakt eller skyddsjakt beviljats i
situationer då skadorna på rennäringen varit särskilt harDetstora.
också tillstånd i vissa samebyar lyor under vårvinterngetts grävaatt ut
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för beskatta dem och honan. Efter 1986 beviljadesatt ungar
emellertid inga sådana tillstånd förrän våren 1997 då lyor ficktre tas.

Inventeringar i Norrbotten järvlyor visar kraftig tillbakagångav en
vad gäller både antal och utbredning från mitten 1970-talet tillav
början l990-talet. Antalet lyor hittats år har i det närmasteav som per

Ävenhalverats. det geografiska området inom vilket fann lyor harman
halverats; ingen reproduktion förekomnästan i skogsland och
lågfjällsområden vid inventeringama omkring 1990. Mot slutet av
l990-talet har dock ökat antal lyor hittats under inventeringenett

Ävenframför allt i vissa områden. i Norrbotten utbredningär artens
tydligt fragmenterad och i vissa fjällområden saknas helt.arten

n VdJÄRV1998 e
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beräk-vid densvenska populationen uppskattadesDen senaste
från detuppgifter vi fåttningen till individer. Enligt1995-97 200-320

för närvarandepågående järvforskningsprojektet kan antalet järvar
uppskattas till omkring 270.

Omjärvens biologi2.2.2

Föda

normalti sällskap det sigensamlevande och djurJärven rörär ser man
kullsyskon. lever i vårt land såmed unge/ungar eller Denhona gottom

historiskttamrenskötsel och iuteslutande i områden med även ettsom
viktigaste bytesdjuret.perspektiv tycks ha varit detrenen

renjägare och beroendemedelmåttigJärven är är av gynnsammaen
skareför framgångsrik jakt. kan draförhållanden Den t.ex. nytta av

tillfällen händer detinte bytesdj Vid sådanabär järven atturet.mensom
under klippor, iflera styckas och undanden dödar De göms t.ex.renar.

utnyttjas under heli kallkällor och köttgömmoma kanellersnö en
lyan i utsträckning levaSålunda kan honor med ivinter. stor avungar

undan före fortplantningssäsongen.kött Dessutomgömts tarsom
rovdjur lodjur ochför sig djur dödats andrajärven t.ex.avav som -

förolyckats.eller somvarg -
dominerar,födoval under vintern väl känt. RenJärvens ävenär men

häntingår. sällsynta fall har dethare, och någon gång skogshöns Iräv
förefaller något urval.dödats järv. Jakten på skeälg har utanatt av ren

förkalvar underrepresenterade, vilket kan talaVintertid möjligenär att
snöförhållandenadjur tyngre renar är närutsatta gynnarmeravuxna

fögaNäringsvalet under barmarksperioden känt.järven. är

revirFortplantning och

Ynglande honorsrevir den försvarar aitfränder.harJärven ett motsom
medan hanamasrevir tycks uppgå till kvadratkilometer100-200 är

och flera honors. Pamingstidenmångdubbelt överlappar ärstörre ut-
för-hela perioden april-augusti. Fosterutvecklingensträckt äröver

först vid årsskiftet.dröjd, vilket innebär implanteras Ungarnaäggenatt
snödriva i fjällbrant eller iföds i februari-mars. ligger iLyan en en

tillbär hem bytesresterblockmark i skogen. Honan ungarna.ensam
medeltal.och ofta DenKullen består 1-4 2,4 ettsomav ungar anges

emellertid utgrävda lyor och de studier pågårsiffran bygger på som nu
järvar tyder antalet verkligen lämnarradiomärkta att somav ungar

framgångsrik ligger under ochlyor där honan varit Honan ungarna
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lämnar lyan i månadsskiftet april-maj. studier med radiomärktaNya
djur tyder på många honor inte ynglar varje år baraatt utan vartannat.

följer honanUngarna till augusti-september då de så deär stora att
utseendemässigt inte kan skiljas från järvar. emel-De stannarvuxna
lertid i honans revir till midvintem. Ungdödlighet förekommer. Den
skulle kunna bero på revirhävdande honor biter ihjäl andra honorsatt

tycks också för infanticid. innebärDetutsattaungar men ungarna vara
hanar biter ihjäl honortill de inte sig med vari-att paratungar som

honan fortare kan komma i brunst. Om hanen då sig medgenom parar
henne kan han få spridning sin avkomma.störreen av egen

järvstammens2.2.3 Om framtid

inteDet klarlagt vilka faktorer olaglig jakt begränsarär utöver som
populationens tillväxt. Födan, åtminstone under vintern till delstorsom
består verkar inte begränsande. tyder allt påTvärtom attav ren, vara
födotillgången mycket god under delen året, också underär större av
den kritiska period då föderhonan Predation från andraupp ungarna.

kan knappast faktor begränsar populationen,arter vara en som men
inomartspredation skulle kunna det. de forskningsprojekt järvIgöra

pågår i Skandinavien har några enstaka djur hittats döda isom
sjukdomar.

Mycket viktigastetyder på den faktorn det gäller begränsanäratt att
populationen och därmed förhindra både tillväxt beståndet ochen av en
återkolonisering tidigare utbredningsområde olaglig jakt avsnittärav
5.6. olagliga jakten kanDen den faktor hindrar järvenattvara som
återetablerar sig i områden.nya



1999: 14656 Rovajuren SOU

Lodjur2.3

ochOm utbredning2.3.1 status

Allmänt

och Asien. fannsLodjur lynx finns endast i 1960Lynx Europaartenav
Östeuropa.ochi kvar bara i delar FennoskandiaEuropaarten av

Österrike,Därefter återutplanteringar gjorts i Slovenien, Schweiz,har
Tyskland och Frankrike.

Norge och Finland

lodjuret lämpliga miljöer i hela landet.finns iI Norge över stort sett
Reproducerande saknas bara i del sydvästra AntaletNorge.stam en av
djur sannolikt förvaltas kvoterad jakt och600. Stammenär över genom
de har omkring lodjur skjutits årligen.åren 100senaste

lodjursstam, omkring 7-800 djur.Finland har något Stam-störreen
fördelad med markant koncentration till landets södraojämntärmen en

formoch framför allt sydöstra del. Jakt bedrivs licensjakt.avsom en

Sverige

och varierat kraftigtSverige har lodjurets utbredning underI numerär
inte minst under de allra årtiondena.1800- och 1900-talen senaste-

Under 1800-talet första hälft lodjuret relativt allmänt helaövervar
för nordligaste områdena.landet med undantag de allra

Under delen 1800-talet minskade snabbt ochstammensenare av
från Götaland ochlodjuret försvann omkring 1860 årtiondenett par

från delen Svealand. de statliga skott-1912större togssenare av
bort och för och jaga lodjur pårätten ävenattpengama var en annans

spillra finnasmark upphörde. 1920 ansågs endast kvar i delaren av
Västernorrlands län och fr.o.m. fridlystesJämtlands och 1928 lodjuret i

Fridlysningen hade avsedd verkan ochhela landet. ökade,stammen
vilket innebar allmän jakt kunde återinföras efter 15 år dvs. 1943.att
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1911mellanSverige lodjurOfficiell avskjutning i av
1999och
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1950förändringar.sannolikt ingaförsta därefter skeddeårenDe större
1950-taletslutettill individer.beräknades lodjursstammen 175 Mot av
därfjälldalama,och nådde bl.a. ibörjade artenväxastammen upp
1960-taletdelenokänd. Undertidigare i det närmaste avsenarevar

djurmedlodjur årligen, 72avskjutningssiffror på 50redovisades över
uppenbarligenårssiffran. Avskjutningen1967/68 den högsta varsom

lodjur igen. Jägare-1960-talet antaletfrån slutetför hög och avtogav
avskjutning underhalveradavskjutningsstatistik visarförbundets på en

lodjursstammensförsökaeftervarje femårsperiod 1974. För stoppaatt
och fred-jakttiden 1983senarelades kortadesutveckling ochnegativa

renskötsel-utanföri två 1986genomfördesning etapper:artenav
totalfredningenförtidpunktenhela landet. Vidområdet och 1991 i

lågkunde såNaturvårdsverket ettatt stammen parvara somangav
Västernorrlands,Jämtlands,individer fördelade delarhundra över av

Värmlands län.Gävleborgs, Dalarnas och
ilodjursspårgjordes kontrollerdelUnder 1980-talets avsenare

söderdokumenterasinte kundeSvealand varvid föryngringochGöta-
Gästrikland,landskapenlinje de södra delarnatänkt avgenomom en

inventeringar påvisarfjällvärldoch Värmland. NorrbottensDalarna I
halvering Under 1990-mellan åren 1974-1983.lodjursstammenaven

fjällvärld.i delar Norrbottensdock åter ökattalet har stammen av
land-flerafrånde årenLodjur har under även rapporteratssenaste

Mälardalen varitsöder änskap i Sydsverige. Hade störrestammen om
ökattidigare haborde denbedömt, såvad bl.a. Naturvårdsverket

eftersomgäller inte minstfridlysningen.effekt Detmärkbart som en av
skogs-i Norrlandsklimatet därbytesunderlaget och änär gynnsammare
så inteområden. Attrelativt snabbt i mångaökning skettland, där en
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skett söder Mälardalen kan tolkas på olika kan haStammensätt.om
varit i det utplånad eller också har den illegala jakten varitnärmaste
omfattande. Jakt efter lodjur, såväl legal illegal, underlättassom av
spårsnö. Under följd vintrar har endast förekommit undersnöen av
mycket korta perioder i dessa delar landet. lodjurs-Rapporterav om
rivna tamdjur i den delen landet fortfarande få. Dokumenteradeärav
familj därifrån också fåtaliga.är ytterstegrupper

fjällänen harI rovdjursinventeringar genomförts länsstyrelserna iav
varierande omfattning. Efter totalfredningen har inventeringar1991
dessutom genomförts Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen.av
Fr.o.m. vintern 1995/96 behovet enhetliga inventeringar iär störreav
renskötselområdet, följd det ersättningssystemet försom en av nya
rovdjursrivna renar.

gym:
LODJUR

Q1998
TRMQ

familjegruppo
i renskötsel-
området

Källa:
Naturvårdsverket.1998
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harLodjursstammenmycket positivt på fredningen.harArten svarat
Norrland och i delarfrämst i södra och mellerstaåterhämtat sig av

liksom i delartydlig i södra BergslagenSvealand. Ökning ocksåEn är
områden har åter-fjällområdet. bör observera i mångaMan attav

total från-eller till och med frånhämtningen skett från låg numerären
markantrcnskötselområdet uppträder lodjur ojämnt medInom envaro.

Jämtlands län.koncentration till delar av
storlek, de beräk-vanskligt lodjursstammensDet är att menange

och slutetgjorts utifrån inventeringama under mittenningar avsom
djur.kan 1 500 För1990-talet tyder emotatt stammen nu vara upp

med äldre tidersperspektiv den siffran kan jämförelseatt av-enge
förutbetaladesskjutningsstatistik intressant. Skottpengar 1835vara

för djur.och under tolvårsperioden 1827-1839 3 224 Popu-lodjur308
uppskattas tilli början 1800-talet kanlationsstorleken övergrovtav

djur.tusen

biologilodjuretsOm2.3.2

Allmänt

lokalt kan på-skogsdjurLodjuret ursprungligenär ett numerasom
och tillfälligt påi fjällens björkskogarträffas ända ävenöverstaupp

1800-talettillbakagång underkalfjället. lodjursstammens kraftigaFöre
fjälltraktema och detbestånden i Mellansverige.fanns de Itätaste

helt, vilketi detnordligaste skogslandet saknades lodjuret närmaste
tidigareavskjutningsstatistikenbekräftas såväl attsom av samernaav

detallvarligt skadedjur påinte beskrev lodjuret Att strängaett ren.som
kattdjurens reproduktions-begränsande faktor påklimatet utgör en

gällandehävdats. Andraförmåga i nordliga och karga områden har gör
medkonkurrenstidigare haft etablera sig därlodjuret svårt attatt p.g.a.

efterkrigstiden följer iunderLodjurets etablering i fjälltrakternavarg.
områden.försvinnande inomstort sett vargens samma

harkuperad skogsterräng,Lodjuret återfinns främst i starkt men
landskap.börjat uppträda i flackareunder de åren ocksåsenaste

Föda

storlek dominerar dessatillgång till klöwilt i lämpliglodjuret harOm
småvilt hare ochsådana saknas, jagar lodjuretbytesvalet. Om arter som

förhållandena hossituationen i Finland och såskogsfågel. Så är ossvar
i dag ochlodjursstammenunder 1800-talet änavsevärt störrenär var

Sverige. Under defanns rådjur i södra och mellerstadet knappast se-
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decennierna har rådjursstammen vuxit i antal ochnaste spritt sig som
aldrig tidigare. Extremt snöfattiga och milda vintrar i kombination med
minskad predation har möjliggjort det. harräv Rävstammen underav

följd år skabb varit intill utplånad har pånästen nyttav p.g.a. men nu
ökat, vilket också medfört minskning rådjursstammen. Denen av
tidigare exceptionellt rådjursstammen har utgjort viktigt till-stora ett
skott i bytesunderlaget då lodjuret återkoloniserat marker. Lodjuretnya
har konstaterats dödaäven mindre älgkalvar. Det käntär även som en
betydelsefull predator på och undersökningar i Sverige visar påräv ett
samband mellan ökande lodjursstam och minskande rävstam.en en

Lodjurets jaktmetod den för kattdjuren typiska. Det lokaliserarär
bytesdjuret främst med hjälp hörseln och varefternära,av smyger en
explosiv attack följer. Misslyckas denna förföljer lodjuret inte bytet om
förhållandena inte särskiltär gynnsamma.

deI delar renskötselområdet där lodjur och järv lever till-av
förefaller predationen järv på minska, eftersom jär-attsammans av ren

ofta uppsöker och utnyttjar renkadaver lodjur dödat. Lodjuretven som
mycket skickligareär renjägareavsevärt järven.änen

Hemområden och fortplantning

Studierna radiomärkta lodjur i Sverige börjar informationav nu ge om
liv. Från Norrbottens fjällområde redovisas årshemområden förartens
lodjur båda könen på i medeltal drygt 400 kvadratkilometer.vuxna av

Överraskande några honor med också har haftär att över-ungar
lappande hemområden. I studie från Schweiz redovisas hemom-atten
rådenas storlek mindre i lodjurets spridningsområdenär i områdenän
där de fast etablerade. förklarasDet medär i kämområdena haratt
bytesdjuren reducerats och lodjuren tvingas därför jaga över större
arealer. De inventeringar gjorts i Sverige under 1990-talet visarsom
inte heller på sig mycket stark i vissa områden,växeratt stammen utan

på det relativt sker utvandring ungdjur bådaatt snartsnarare en av av
könen, vilket medverkar till lodjuret expanderar relativt snabbt iatt

till exempelvis björnen.motsats
Parningstiden infaller i delen födsUngarna isenare av mars.

månadsskiftet maj/juni på skyddad plats. De utvecklas tämligenen
långsamt och följer modern inemot helt år. radiomärktaDe lodjurs-ett
familjer kunnat följas de åren visar sällansenaste attsom ungarna
återförenas med modern efter brunsten. Utanför familjegruppen vand-

djuren i allmänhet det finns exempel från radio-rar ensamma, men nu
märkta djur syskon från olika årskullar och andra djur tillfälligtatt även
kan uppträda tillsammans.
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olyckor ochsvält, sjukdomar,normal ungdödlighetFörutom som
liksomoffer bland ungdjurenmedfödda defekter skördar skabben

trafiken och den illegalajakten.

lodjursstammens framtidOm2.3.3

iTillväxttakten i teoretiskt mycketlodjursstam Denär stor. angesen
ochi och Schweiz till mellan 15tidigare undersökningar Sverige

maximalaSkandinavien30 Från lodjursprojekten iprocent. anges
minimisiffrortillväxtsiffror medanpå mellan 33 och 47 procent anges

till 10 procent.
dramatisktSverige har varieratLodjurets utbredning och inumerär

sannoliktfrämsta till svängningarnaunder l900-talet. orsakenDen är
för förvaltningsåtgärder, följd bristandevidtagnasent som en av

Årenför och okontrollerat. 1943-kunskap. Jakttrycket har varit hårt
antalinnebar obegränsat1990 det allmän jakt på vilket att ettarten,var

djur fick skjutas där jakt tillåten.var
lodjursUnder årtiondena skabb förorsakat mångade harsenaste

skabb liggerdöd. Antalet djur påträffats döda eller avlivats p.g.a.som
inteemellertid på relativt jämn nivå och sjukdomen utgöraansesen

något hot mot arten.
loforskningsprojektetEnligt de uppgifter vi fått från pågåendedet

avsnitt emellertidförekommer det olaglig jakt på lodjur 5.6. Det är
uppskatta omfattningensvårt denna.att av

i trafiken.icke obetydligt antal lodjur omkommer NärEtt numera
sjuk-det gäller lodjurets framtid finns anledningdet ingen att tro att

vad dessadomar, trafik kommer påverka änatt stammarna merm.m.
faktorer gjort under de gångna årtiondena.

2.4 Varg

Om utbredning och2.4.1 status

Utanför Europa

fanns delen halvklotet i allaursprungligenVargen störreöver av norra
biotoper miljöer. Målmedveten förföljelseöken och högalpinautom
från människan kraftigt reducerat både utbrednings-under lång tid har
området och länder där gång fanns harantalet mångaI arten envargar.
människan den.utrotat
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I Nordamerika finns breddgraden50:e iarten samtnorrnu om
avtagande, isolerade restbestånd i Mexiko. De årtiondena harsenaste
det skett viss expansion från Antalet i Minnesota haren norr. vargar
ökat till vilket2 000 resulterat i invandring och etablering iänmer
flera I Montana har det kommit norrifrångrannstaterna.av vargar

utvecklingåavvarefter har i viss månstaten sett vargstammenen som
påminner den i Sverige under tid. totala beståndet iDetom samma
Nordamerika uppgår till omkring djur.50 000

I Asien finns sammanhängande i Ryssland, Mongo-stora, stammar
liet, Tibet och Kina och dessutom geografiskt isolerade mindre bestånd
i Mellanöstern och Indien. Till för omkring 100 år sedan fanns det varg
i Japan. totalaDet antalet i Asien kan ligga i intervallet 60 000-antas
100 000 individer.

Europa Nordenutom

Också i fannsEuropa det ända in på 1700-talet iöver stort settvarg
hela kontinenten. till i börjanFram 1900-talet hade emellertidartenav

inom områden, framför allt i hela Centraleuropa. Denutrotats stora
Östeuropa.fanns kvar på Pyreneiska halvön, i Italien, Balkan och i

ÖsteuropaFramför allt i Syd- och har det under 1900-talet skett
påtagliga beståndsväxlingar och den dem har underskettsenaste av
l990-talet. Då har på flera håll vidgat sitt utbredningsomrâde.vargen
Från Vitryssland har det kommit in i djurPolen. Enstakaöstravargar
har fortsatt och kommit i Tyskland där det skett parbildningvästerut
och föryngring såvitt känt för första gången på år. På150 sättsamma-

Österrikehar vandrat in i Tjeckien från Polen, i från Italienvargar
eller Slovenien i Frankrike från Italien.samt

ÖsteuropaMånga länder i både Syd- och hyser större vargstammar
vi normalt tänker Från Spanien omkring djur,än 2 000rapporterasoss.

från Rumänien omkring 2 500 och från Polen 850.ca

Norge och Finland

Också i och FinlandNorge skedde tillbakagång i vargstammamaen
liknande den i övriga UnderEuropa. 1800-talets första hälft dödades i
båda länderna 3-400 årligen. Den oundvikliga nedgången ivargar

kom underNorge 1860-talet och framför allt det då Sydnorgevar som
intill tömdes Motsvarande nedgång inäst Finland ägdevarg. rum

under1880-talet. Den officiella avskjutningen i landet bara under det
årtiondet sjönk från omkring 400 till 20cza vargar.



RovdjurenSOU 631999: 146

Fortfarande i i helabörjan 1880-talet fanns över settstortav varg
för enstakaFinland vid sekelskiftet med undantagartenmen var -

långvandrande djur borta från och centrala delar. Underlandets södra-
följande därefter kom bådede årtiondena fortsatte tillbakagången men

antal främst beroendeoch utbredningsområde variera delatt en
rörelser finsk/sovjetiskadenöver gränsen.av varg

Framför allt efter har mottagit mycket märkbara1950 Finland två
invandringsvågor från och den andraSovjet 1959-63av varg en-

god tid före finska forskare fått börja1976-77. I denna andra våg hade
utnyttja vid för registreringgränspatrullerna den sovjetiska gränsen av
spår det visar vargrörelsemaoch material dessa patruller samlat

mycket registrerade1976-77 tydligt. Under de åren 1968-7811 pat-
rullema drygt dem kom000 spår och 14 över gränsen överav varg av

Finland visar god200 under 1977. Invandringsvågen 1976/77 till öve-
rensstämmelse uppgifter från ryska Karelen trefaldigmed om en
ökning där från 1966/69 till 1973/76.vargstammenav

tillfridlystes från tillstånd kanI Norge 1973,vargen men ges
skyddsjakt enskilda skadegörande individer. Finland jakt tillåtenI är

ifrån november till inom renskötselomrâdet medan1 31 artenmars
skydds-övrigt fridlyst. Sedan några medges därtill begränsadårär en

Jakten ijakt i delar Karelen söder renskötselområdet. ren-av om
Finland fåttskötselområdet kan bedrivas med stöd undantag somav

både i Bemkonventionen och i och habitatdirektiv.EU:s art

Sverige

ÖlandlandetSverige fanns ursprungligen hela påI över utomvargen
ioch Gotland. 1800-tal finns information från flera hållFrån tidigt det

rördeSyd- ökade, detoch Mellansverige att vargstammamaom men
sjönksig tillfällig mitten århundradetuppgång för motom en av

denantalet. Från finns officiell avskjutningsstatistik och1827 även om
i svagheter visar den totaladetaljerna kan behäftad med delvara en

i Syd- och Mellansverige.bilden hur eller mindre utrotadesvargen mer
1860-ellerundermånga sydsvenska landskap sköts den "sista vargen"I

1870-talet.
infördesföremål för förföljelse. SkottpengarArten tidigt hårdvar

redan förföljelsen gjorde1647 och det den intensiva att artensomvar
vid Mellansverige. Vid denmitten 1800-talet försvann från Syd- ochav

och älgentiden fanns inte rådjur enstaka gods i Skånepåänannat var
tamdjurSvealand.utrotad från delen Göta- och Detstörre avvarav

föda. officiellaolika slag utgjorde huvudsakliga Densom vargamas
statistiken berättar de 1827-1839 dödades 6 790det under 13 årenatt
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i landet. dessa kom 604 från Götaland. den delenAv 2 Ivargar av
landet dödades alltså årligen i genomsnitt 200 vargar.

Officiell avskjutning i Sverige mellan 1827av varg
och 1996
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omfattande jakten fortsatte tillsDen så utrotad.gottvargen var som
beslöts fridlysningFörst 1965 och den trädde i kraft den januari1om

följande år. Officiellt bestod den svenska då omkringvargstammen av
10 individer, enligt bedömningar verkligadet antaletmen senare var
säkerligen lägre.

Någon effekt fridlysningen märktes inte blev inte flerav vargarna-
fannsoch det inte någon misstanke föryngring inågonstansens om

landet de efter10 åren fridlysningen. säkerligen dåArtennärmsta var
mycket försvinna inte bara från Sverige från hela dennära att utan
Skandinaviska halvön. november den första föllI 1977 inär snön norra
Sverige fanns det emellertid plötsligt vargspår flera ställen.på Det
rörde sig sju eller åtta djur vilka gick itvå sällskap i skogslandetom av

Kiruna och tillsammans i SjöfalletsStoraöster treom vargar
nationalpark. rimligaste förklaringenDen till dessa dök iatt vargar upp

Sverige de utgjorde del den invandringsvågär attnorra en av som
konstateradesår komma in i Finland österifrån.samma

fortplantadeSommaren 1978 sig i skogslandet österparet om
Kiruna och höst fanns där flock på 8 Såvitt käntsamma en vargar. var
detta förstaden föryngringen i Skandinavien efter frid-av varg
lysningen.

Efter den föryngringen blev både lagligt och olagligt dödadevargar
i Norrbotten och omfattande fältarbete vintrarna 1980 och 1981norra
visade skogslandet Kiruna lika på detösteratt tomtom var varg som
hade varit före 1977. Stora Sjöfallets nationalparkI gick bara en ensam
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kvar. maj jägareI 1981 blev också den påskjuten skoterbumavarg av
och följ ande vinter området påtomtvar varg.

slutet 1970-talet började från heltI det komma rapporterav om varg
andra delar omgivningarSkandinavien från Nordvännland medav -
och från vintern 1980/81 landet följtshar i dessa delarvargarna av
tämligen noga.

första åren registreradesDe bara enstaka, ensamma vargar men
vintern 1982/83 hade föddesetablerats och 1983ett par sommaren en
vargkull i Nordvärmland första i Sydskan-den kända föryngringen-
dinavien sedan Såvitt känt föryngring skett i Mellan-1918. har därefter
sverige varje år blev någon1986. Orsaken till det då inteutom att
föryngring säkerligen hållit ihop sedanhonan i detattvar par som
1982/83 hade dödats föreolagligt i juli Både de åren 19861985. tre
och de följande fyra år,åren skedde såvitt känt bara föryngring peren

de följande fem fortplantadeåren alltså till och med1991 1995men - -
Årensig årligen hadepå två ställen i Mellansverige. 1997-99varg

antalet till fem eller olika kullar år.växt sex per
Samtidigt utbredningsområdet vid-antalet har ökat harsom vargar

Under de första bara iåren i början 1980-talet det nästangats. av var
Nordvärmland och ibland i och Hed-angränsande delar Dalarnaav

fylkemarks i vistades. vintramaNorge De senaste varsom vargarna
utbredningsområdet delarbetydligt och omfattade inte barastörre av

Östfold,Värmland och Dalarna också Dalsland och Närkeutan samt
Akershus och Hedmarks fylken i Vintern/våren 1998/99Norge. upp-
gick den totala till familje-59-75 djur. det antalet ingickIstammen sex

och ytterligare fyra revirmarkerandegrupper par.



Rovdjuren 1999: 14666 SOU

MWVARG
1998/99

TRwsø. föryngring1998
revirmarke-o
randepar /

Q ensamma
stationäradjur

°°°øTotalt58-75djur
36-46i Sverigevarav

WKalla: ,Aronssonmn.1999

STEINKJE
fnTRONDH

biologi2.4.2 Om vargens

Föda

skilda miljöer,sig till vitthar god förmågaVargen äratt menanpassa
bytesdjur.helst med inslagberoende relativt rik fauna, störreavav en

rådjur de vik-älg, ochBland svenska djurarter hjortdjurär rensom
ska-och rådjur fåtaliga,1800-talets slut, då älgtigaste. tillFram varvar

får och betydan-nötkreatur,degörelsen bland tamboskap getter avsom
fritt skogsbete.den tiden påde omfattning. djur hölls påDessa mest

tamdjur,räknasi Sverige efter 1886Därefter har ut-somrenen, som



SOU 1999: Rovayuren 67l 46

gjort det viktigaste i dennabytet kategori. den växandeFör varg-
hari Mellansverige älg och rådjur utgjort de dominerandestammen

bytesdjuren, också exempelvis grävling och bäver ingår. Dessamen
har länge bara i mindre omfattning kontakt medså kommit iänvargar

f.ö. det minsta bytesdjuret någonstans i världenBävern ärrenar. som
visat sig kunna stapelföda förutgöra vargen.

Vargarna dödar hjortdjur förföljelsejakt, ibland i kombina-genom
tion med smygjakt eller i samarbete så jagar bytetatt motvarg enen

Ofta efterjagar bara eller djur i flocken. jaktVargensett ettannan. par
vilda bytesdjur innebär framförvisst urval. har allt dokumen-Detta

från Nordamerika också i Mellansverige där närterats men vargarna
det gäller i första dödat kor. frågaälgar hand kalvar och I tamrenarom

ibland främst skulle ellerpåståendet skadadeatt taser man vargarna
sjuka djur. gäller inte generellt, sannolikt beroende detDetta på att
sällan finns sådana djur i hjordama. bort självaDe renägama närtas av
de upptäcks.

fred oftastFår i de hela bytet med undantagätervargarna vara upp
de benen, våmmen och huden. utsvulten kanEngrövstaav ensam varg

i måltid i kött kgenda sig 8-9 kg normalt 2-3sätta äteren men en varg
utnyttjas olika slag korpar,gången. Restema asätare ömar,av av -

och flera mårddjur bl.a. både järv och mård. kanKorparrävar arter
följa fåibland efter kilometervis uppenbarligen i hopp attvargar om

efterlämnade bytesrester.påtag

Fortplantning och revir

lever normalt i flockar familjegrupper oftast bestårVargarna som av
alfa-djur. Flocken leds könsmogen hane och hona det s.k.5-8 av en -

fortplantarblir könsmogen vid knappt två års ålder,Vargenparet. men
sig ofta inte förrän den eller fyra gammal. flocken detår Iär ärtre
vanligen bara alfatiken föder valpar och dräktighetstiden cirkaärsom

dygn. Antalet valpar varierar medelvärdet ligger65 närastort, men
Framför vid tillgång bytesdjur finns det klart sambandallt påsämre ett
mellan kullstorlek och mängden föda. ofta enkel och kan liggaLyan är
i bergsskreva eller i hål i sandbacke. Tikengrävtett stannaren en
normalt hos valparna de första två månaderna och under den tiden är
det hanen och ibland också flockmedlem jagar ochnågon annan som
bär hem mat.

Vargflocken revir försvarar andrahåller den Detett motsom vargar.
varierar mycket i storlek bl.a. beroende tillgång på föda. fåDe
flockar hittills Skandinaviska halvön har vintertid haftstuderats påsom

frånrevir på 600 till kvadratkilometer. Någon gång slutet det1 000 av
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första levnadsåret lämnar flestade det revir där de växtungvargama
och vandrar iväg för finns och etablera revir.att partnerupp en egna

Sådana vandringar kan leda djur allt ifrån någon enstaka milensamma
till 100 mil från fodelseplatsen. betyderDetuppemot att ensamma

i dag kan uppträda helst på Skandinaviskasnart sagtvargar var som
halvön.

Dödlighet

Fortfarande långt på 1980-talet diskuterades det kundeom varg
drabbas skabb. områdenI med skabbrävar i Finland hadegottav om
det då dött 100 jakt och trafiköver undersökts och ingenvargar som
hade haft skabb. En sköts i december i1985 Nordvärmlandvarg som

emellertid smittad. kanArten alltså få sjukdomen, måstevar men
rimligtvis långt mindre känslig Vargar kan vidareän räven.vara
drabbas parvovirus hundpest. kraftigEn nedgång i antaletav vargar
på Isle Royale och tillika nationalpark i Lake Superior mellanöen-

ochUSA Kanada i början 1980-talet har bero sjuk-ansetts attav-
domen kom till med olagligt ditförda hundar. kan också fåön Vargen
diverse sjukdomar såsom rabies, valpsjuka och ledinflammation. Det
har ibland förmodats de kraftiga svängningarna iatt vargstammama
under 1500-, 1600- och 1700-talen kanske hängde med sjuk-samman
domar och det finns uppgifter hundar då smittatsattom av vargar.

Dödligheten hos varierar mycket mellan olika bestånd. denIvargar
skandinaviska har under de åren30 kunnat fast-stammen senasteman
ställa dödsorsaken hos 30 Olaglig jakt och trafik haränmer vargar.
varit de dominerande orsakerna. harDet i populationerrapporterats att
utanför Skandinavien kan dödligheten hos valpar under förstadet lev-
nadsåret variera från 25 till 80 högsta dödlig-Denuppemot procent.
heten under det följande haråret utvandrandeensamma vargar som

sig i främmande miljöer ochrör okända faror. Hosmöter nya, vuxna
lever flocki i områden med ingen eller obetydlig jakt kanvargar som

dödligheten till 40 år. viktig dödsorsakEn iprocent tätavara upp per
vargpopulationer, emellertid inte tycks ha spelat någon roll iännusom
Skandinavien, konflikter mellan vargflockar leder till djurenär att att
dödar varandra. kanskeDen inte heller kommer spela någon störreatt
roll. Sådana inomartsstrider nämligen ovanliga inom små,är mera ny-
etablerade populationer. kanDet bl.a. bero på individer inom olikaatt
flockar ofta släkt med varandra vilket kan dämpa aggressiviteten.är
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2.4.3 Om framtidvargstammens

Trots varit fridlyst i den fortfarande30 år äröveratt utsattvargen nu
för förföljelse. Under de 20 åren minst har15senaste vet att vargar
dödats olagligt i Skandinavien. Därtill har de vintertidpersoner som
spårat i fält och i olika områdengånger för-stöttettvargarna par
giftade beten uppenbarligen utlagda för döda Vargar har ocksåatt varg.
konstaterats dö andra orsaker avsiktlig förföljelse. Framför alltänav
har flera dödats bil eller tåg. början försvannI 1999 radio-av av en
märkt ledarhane i flock orsaken känd och samtidigtärutan atten
visade sig ledarhanen i flock lida sjuklig defekt ochen annan av en

så illa skadad han måste avlivas.attvara
Under perioden 1980-1997 har den skandinaviska vargpopulationen

visat hög tillväxttakt i genomsnitt år20 och underprocentca per-
1990-talet 30 år. Efter har det dock inte skett1997nästan procent per
någon förändring. Författarna till sårbarhetsanalys gjortsstörre en som

det troligt fortsättatillväxten kommer ochatt att attvarg anser
risken mycket liten för skall dö med hänsyn till demo-är att arten ut

Ändrasgrafisk och miljömässig osäkerhet. tillväxttakten någonav an-
ledning ökad jakt, kan situationen dock snabbt förändras.t.ex. genom
Redan litet årligt kan effekter påett uttag storavargarav gevuxna
tillväxttakten och varje individ i dagexisterar kan betydelse-ettsom
fullt bidra till populationens tillväxt.sätt

Vargpopulationens genetiska framtid sig emellertidter mera oroan-
Framförde. allt alla levande djur härstammar från detom nu par som

fortplantade förstasig gången och därmed släkt, kan in-1983 är nära
avelseffekter komma visa snabbasig. populationstillväxtenDenatt
minskar emellertid risken för inavelsdepression. under-En annan
sökning dött i den skandinaviska populationen sedan iav vargar som
slutet 1970-talet och från vilka har insamlas,kunnat visar attav prover
den genetiska variationen minskat. Materialet består bara djur15av

30-40 den genetiska variationen har gått förlorad underprocentmen av
mindre exceptionella förmåga20 år. Vargens vandra långaän att
sträckor talar dock för möjligheten till visst utbyte mellan denett
skandinaviska och den finsk-ryska populationen. Forskning pågår i
syfte klarlägga i vad mån sådant utbyte förekommit.att

med förEn någon grad säkerhet den skandinaviskaprognos av
framtid går inte det etableras ochOmgöra.vargstammens att nya par

därmed uppstår flockar och fortsatt tillväxt deaccepterasnya en av
människor berörda skulle populationen säkertärsom av vargarna
kunna och återkomma till områden. Om fortsattväxa arten nya en
genetisk utarmning får effekt och inavelsproblem börjar uppträda finns
det risk för den tillväxt under 1990-talet upphör ochägtatt attsom rum
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gåSkandinaviska halvön åter kommerantalet på att ner.vargar
skulle behövas detemellertid det baraGenetikernas beräkning är attatt

dessa djurtill Skandinavien ochfemte år vandrar in två attvart vargar
för inavelsproblem skullei reproduktionen för riskendeltar att vara

hävd.

2.5 Kungsöm

utbredningOm2.5.1 status

Allmänt

tidigare forskat kungs-Martin Tjernberg,På vårt uppdrag har som
angåendekunskapssammanställning Förgjort närmareöm, arten.en

sammanställningen, bilaga i bilage-hänvisar vi till luppgifter artenom
till detta betänkande.delen

bygger i allt väsentligtföljande framställningenDen samman-
ställningen.

Sverige

flesta områden med förekomst kungsömEfter har i de1982 genom-av
omitologer. främstainventeringar lokala Derasförts grupper avav

försöka finna och skydda så många boplatsermotiv har varit att som
i vissa fall med inriktningenmöjligt belägna i skogslandet, ävenmen

ochmotverka förföljelse. Kännedomenförsöka artens statusatt om
närvarande betecknas god inte heltäckande.utbredning får för som men

gjordes genomgångar kungsömens utbred-Både och 19951989 av
Samtliga lokala kungsömsgrupper kontak-ning och i Sverige.status

redovisade dels antalet kända, aktiva kungsömsrevir, delstades och en
materialet komplet-beräkning hur mörkertalet kunde Detstort vara.av

från september visar det finns 390med uppgifter 1998 närmareattterat
flertalet säkerhet har varit i brukhäckningslokaler revir, där med

Därtill kommer okänt antal lokaliseradeunder 1990-talet. ännuett
har kvalificerade uppskatt-respektive län/landskap/landsdelFörpar.

tyder de oupptäckta kan uppgå tillningar gjorts vilket på att paren
Med säkerhet kan alltså det i Sverigemaximalt drygt 280. sägas att
etablerade och det troligtfinns mellan 390-670 är är att stammenpar

överstiger siffra i drag densammanågot 600 Denna är stora sompar.
uppskattningarna och 1995.blev resultatet 1989av

Populationstrenden under och l990-talet svårbedömd.1980- Enär
ökning konstaterad i landskapet Norrbotten och möjligen iärsvag
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Ångermanland. medan den iökat på GotlandLikaså har svagtarten
Nyupptäcktadärefter ökat starkt.Skåne etablerade sig 1989 och har par

säkerhet enbart ökad kun-i övriga Norrlands skogsland beror med
negativ. Antaletfjällen trenden f.n. 1990-taletskap. helhetI ärsom

dåligockuperade revir minskar och reproduktionen såär attpass popu-
beståndet häckandelationen självförsörjande. innebärDettaär att av

fråninflödekungsömar i fjällen beroende ömarär ettav av yngre
heltför inte snabbtområden med överskottsproduktion attav ungar

försvinna

biologikungsömens2.5.2 Om

revirBoplatser och

risbon i klippstup eller i träd och ibygger mycketKungsömen stora
flestarevir i bägge alternativen.vissa finner bon placerade Deman

alternativa bon.bygger nämligen fleraparen
sinaEtablerade kungsömspar mycket sitt revir ochär trogna

boplatser. finns säkra uppgifter revir varit besattaDet många att avom
i varitkungsömar i hundratals år, och i Sverige finns bo tallett en som

efter år och särskilt bon pla-aktivt i minst år. byggs på år50 Bona
cerade i träd kan med tiden nå ansenliga dimensioner.

äldreSverige föredrar kungsömen tallar 225-250I är ännorra som
inte den för kungsömens bo nödvändigaår. Förmodligen utvecklas

kraftiga, förränglesa kronstrukturen, med knotiga och vridna grenar,
vid höga sammanhanget kan påpekas skogsbruket idenna ålder. I att
Norrland eftersträvar omloppstid på högst 150 år.en

ostörda miljöer häckar kungsömama med bestämda avstånd frånI
varandra. fattiga skogstrakter i Norrlands inland medelavståndetI är

revircentra cirka medan det i rikare skogsmiljöer imellan km17 samt
vissa fjälldalar betydligt mellan i medeltal cirka 10är tätare paren -

sällsynta extremfall de småviltrika trakterna harkm. och endast iI mest
kortare avstånd mellan samtidigt bebodda bonbetydligt uppmätts -

3,5 km.närmastsom
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Häckning

Det etablerade kungsömsparet uppehåller sig i sitt hemområde runt
Åtminstoneboplatsen delen året. gäller detta i södra Sverigestörre av

och i de södra delarna det norrländska utbredningsområdet. detHurav
förhåller sig med i de allra nordligaste delarna landetömarna ärav

osäkert möjligen for de skogshäckande kring-mera paren en mer-
strykande tillvaro under de mörkaste månaderna varvid drar sigmånga
söderut. i lapplandsfjällen bosatta lämnar med säkerhetDe storparen
reviren under december-januari.

Under månad eller i början april lägger honan eller tvåettmars av
agg.

honan lägger eller främstDet tillgången påavgör ägg ärsom om
bytesdj under vårvintern. jagar och uppvaktarHanen honan med byteur

Ärvid boet. det uppnår hon god kondition förmårochgott mat attom
två Blir det glest mellan födoleveransema förmår hon endastvärpa ägg.

producera eller också uteblir häckningen. Väderleksforhållan-ägg,ett
dena under februari kan också betydelse. Vid långvarigamars vara av-
snöoväder med snödrev försvåras hanens jaktmöjligheter, varvidetc.
ömhonan tvingas jaga på hand för överleva.attegen

Äggen efterkläcks 43-45 dygns ruvning, normalt i början maj.av
Ruvningen redan vid värpning det första ägget.startar av

Ungen/ungama blir flygfardiga efter dygn,65-90 regel i mittensom
juli. Efter flygg ålder de i månaders tid fortfarande mycketär ettav par

beroende matförsörjning från föräldrar.sina Bandet mellan ungfågelav
föräldraroch blir emellertid allt under september-oktober,svagare

varefter de kan självständiga.anses vara
Reproduktionen varierar kraftigt mellan åren. Under sexårsperioden

varierade andelen med lyckade häckningar mellan 21 ochpar
81 och antalet producerade etablerat varieradeprocent ungar per par
från till0,27 1,24.

häckar förstaKungsömen gången vid ålder minst 4 år.en av
Dödligheten i icke-förföljd population fram till denna ålder ien anses
allmänhet ligga på 75-85 majoriteten dör under detprocent, varav
första levnadsåret. Dödligheten hos könsmogna däremot låg,ömar är
vilket ligger i reproduktionsstrategi lång livslängd lågartens men-
reproduktion. Medellivslängden hos uppnått könsmogenömar som
ålder förmodligenöverstiger 20 år och vissa blir betydligt äldre.
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Dödlighet

hossvält främstSverige tordeviktigaste dödsorsakema iDe ungavara
förgiftningkraftledningsdöd, t.ex.och tågdöd,förföljelse, bil-ömar,

ochjärv, berguvdjur lodjur,blyhagel i sällsynt andrabyten samt som
mård.möjligen

hari Sydsverigeövervintrarandel deEn ömarstor somav
tänkaskanlika mångaförmodligen svensk härkomst, nästanmen

Finland.frånanländer till Sverigefrån och delhärröra Norge ävenen
samtliga åldersklasserfinns iSydsverige uppträdandeiDe ömarna -
gamla. mycketår Enminstadulta gamla äräven ömar grovsexsom

siggenomsnitt uppehållitigissning det under 1990-talets vintrarär att
Dalarna.Svealand söderi Götaland och300-500 kungsörnar om

håll ordnatpå olika1970-talets inledning harFrån och med man
djurkroppar,form utlagdavintertid iorganiserad matning ömar avav

till främsta syftes.k. åtling hadesjälvdöda grisar.mestadels Denna att
ökahavsömar,avgifta PCB-kontamineradeochDDE- även attmen

vinteröverlevnaden för de havsömama.unga
effektpositivatvivel haftVintennatningen harörn utan sammaav

dvs. främstkungsömsstammen för havsömsstammen,för ensom
fåglarna.vinteröverlevnad för deväsentligt ökad yngsta

Föda

och däggdjur.medelstora fåglarSverigelever iKungsömen mest av
Örnama dettaoch under vissa delar åretdessutom kadaver äräter enav

troligenfödan, främst förviktig del den totala ävenungömar menav
vårvintern.under främstför de häckande paren

medfödan,antalsmässigti studie 66Fåglar utgjorde procent aven
ingickoch kråkordominerande. Korpskogshönsen främst tjäder som

domineradedäggdjurenBlandockså liksom rovfåglar och ugglor. an-
ungrävarrödräv mestoch renkalv,talsmässigt skogshare ävenmen

födan. bytesresterutgjorde Deoch mård några tran-procent somav
därtillälgfrån får ellertill och härrörboet samtget,sporterats ensom

frånhärstammarkommer frånandel de bytesresterstor ren,somav
under-158påträffades i 65kadaver. efterBytesrester procent avren

totala antaletutgjordesökta kungsömsbon och renkalv 8,1 procent av
bytesrester.

detskogslandetfjällnärajämförelse mellan fjällen, detEn samt
skillnader i bytesvalingaskogslandet visadeövriga norrländska större

fjällenbytessammansättningen imedande sistnämnda,mellan tvâ
och dalripa medantalsmässigt fjällripadomineradeavvek markant. Här
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75 medan bl.a. andelen tjäder och skogshare väsentligtprocent, var
Ävenlägre i skogslandet. andelenän antalsmässigt lägre i deänren var

två skogslandsgruppema.
DalarnaI och Härjedalen har bytesrester795 insamlats och ana-

lyserats 1979-1993. Fem det totala antalet bytesdjur utgjor-procent av
des av ren.

Antalet dödade kungsörn vintertid förmodligen betydligtärrenar av
lägre under häckningsperioden, eftersomän kungsömen med stor
säkerhet huvudsakligen fångar små renkalvar framför allt under
kalvamas två första levnadsmånader. Antalet kungsömar i renskötsel-
området dessutom lägre vintertidär under sommarhalvåret eftersomän
många drar söderut under oktober-mars. Däremot torde döttrenar som

naturliga orsaker eller andra predatorer, bilar eller tåg,av av vara en
viktig födoresurs vintertid.

En kungsörn mellan 3,5 och 6 kilo beroendeväger på kön.vuxen
finnsDet många hävdar kungsömar lyfterrenägare och flygerattsom

iväg med månadsgamla renkalvar och dettaäven större ärrenar, men en
aerodynamiskt omöjlighet för kungsömen. Experiment i medNorge
fyra infångade kungsömar och havsöm visar har problemömamaatten

lyfta kilo från plan mark. Under vindförhållandenatt ett gynnsamma
kan troligen individer lyfta kilotvå från plan mark.stora motupp
Genom glidflyga i motvind utför fjällsidor och samtidigtatt attgenom
utnyttja fart vid kan individer möjligen frakta medstora ävenangrepp
sig byten kanske till ochväger med fyra kilo.mot tre,som upp
Påståenden ömlyft så kan avvisas.tyngre änom

2.5.3 Om kungsömens framtid

Jaktbrott

Jaktbrott kungsörn kan utföras och utförs åretmot troligenom, men
med koncentration till fåglarnas häckningssäsong. Metoderna växlaren
starkt: påskjutning den råkar utläggningöm för-närav passera, av
giftade åtlar, fångst i gillrad avskjutning vid bo,sax, av ungar av-
skjutning gamla fåglar under ruvning, avsiktlig störning vid/underav
bo med under kalla vårdagarägg varvid embryona dör, nedrivning av
bon, nedsågning boträd konsekventEn utförd, årlig förföljelseav m.m.
inom område får till följd beståndetstörreett och iatt tunnas värstaut
fall elimineras.

Kungsömen har länge varit förföljd, fridlysningen medförde såmen
småningom förföljelsen dämpades. fjällenI och de fjällnäraatt områ-
dena förekommer emellertid fortfarande förföljelse lokalt ärsom av
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observerade snöskoterspåromfattning. Starka indikationer ärstor t.ex.
ungfågeltecknadefram till boplatser under april-maj, andelensamt att

häcknings-fåglar bland de etablerade kändaovanligt högär attparen,
häckningama.platser övergivna och färre lyckas medär att par

Minskad eller upphörd vintermatning

nämligende EU-bestämmelser trädde i kraft 1997,Med attnya som
kropparna inteutläggning självdöda tamdjur inte längre får ske omav

minska radikalt.veterinärbesiktigade, lär antalet ömmatningsplatserär
efter upphördeRedan den första vintern beslutet 1997/98 ett stort

för ideellåtlar, främst starkt ökade kostnader deantal somp.g.a.
grund utför arbetet.

Skogsbruk

denfortsatt och utökat produktionsinriktat skogsbruk kan påverkaEtt
framtida brist pånorrländska kungsömsstammen negativt dels genom

biotopförändringar påverkarlämpliga boträd, dels genom som
försämrabland bytesdjuren. skulle också kunnasammansättningen Det

tillgång skogshönsförutsättningarna för jaga minskadömen att t.ex. av
medomföring naturskogar till skogsmonokultureroch tätagenom av

kort omloppstid.

Övrigt

frittfjällhäckande kungsömama fri småviltjakt ochde harFör även
småviltjakten skulle teoretisktfiske upphov till farhågor. friaDengett

innebära brist föda för kungsörnenkunna på att stammarna avgenom
lokalt i vissa dalgångar medripor och skogshare går åtminstonener,

intehård jakt. detta egentligen förhåller sig emellertidHur är ännu
tänkas hängaDålig tillgång på småvilt i fjällen kan ävenutrett. samman

Frittoch markslitage förmed för hårt bete orsakat stora renstammar.av
ökadfiske kan lokalt tänkas medföra övergivna boplatser p.g.a.

stömingsfrekvens.
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3 Skador orsakade rovdjurav

3.1 mellan människor och rovdjurMöten

Ett diskuterats intensivt under de årens rovdjurs-ämne senastesom
debatt hur farliga rovdjuren for människor. Vi har i tidär är settsen
exempel på människa i dag i Västvärlden snabbtatt ett angrepp en
kommer till allmän kännedom, vad vågar vi gamla berät-sägamen om
telser från vår del världen huroch tolkar vi rapporteregen av om rov-
djursattacker i nutid människor på andra håll

3.1.1 människor kommer till skadaUtan att

Inom områden halvklotet delar i dag miljontalsstora män-norra
niskor livsrum med i varje fall tusentals rovdjur de aktuella arterna.av

måste varje inträffaDet dag mängder med mellan rovdjur ochmöten
människor specielltnågot inträffar. Rovdjuret med sinautan att över-
lägsna sinnen den registrerar föreståendedet först och detär mötetsom

Ärgår därefter oftast undan. Detta illustreras väl i denrapporten
skandinaviska björnen farlig Oppdragsmelding 404, Norsk institutt
for naturforskning från Skandinaviska bjömprojektet. 68 fallI 114av
60 procent björnar och verksamma i projektetnär möttespersoner
försvann djuret. ytterligareI fall stannade björnen10 9 procent kvar
och i fall12 11 procent kom den stycke människanett mot utan att
verka hotfull. fem fallenI resulterade4 procent i sken-mötet ettav

björnen. Rapportens slutsats den skandinaviska björ-är attangrepp av
inte farlig. Med undantag kanske för de små isolerade beståndenärnen

i Spanien, Frankrike och Italien den i själva verket den fredligasteär av
världens brunbjömar.

Under 1990-talet har skandinaviska björnar allt oftare börjat söka
sig bebyggelse. Orsaken har vuxit och harmot är att stammen att arten
börjat kolonisera områden människoboningar också denärmare attmen
här har hittat åtlar, slaktavfall, radiomärkt fjolårs-Enmat- sopor m.m.

björn våren pejlades kring1997 Edsbyn i Hälsinglandunge av som
besökte under perioden april-september slaktgropar, dumpningsplatser,
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komposter, åtlad rävfalla, potatis- och jordgubbsland, grishageen en
där den hoppade lekteoch med grisarna innan den jagades bort,runt en
ñskdamm innan den avlivades. Kanske det till och med såär attm.m.
vissa björnar har lärt sig koppla ihop lukten människa medatt mat.av
Och då kan farlig situation uppstå björn plötsligt överraskasen om en

håll uppdykande människa. Såvitt känt har denna utveck-nära av en
ling emellertid inte lett till människa blivit angripennågon iännu att
Sverige. Däremot har många upplevt det både obehagligt och far-som
ligt björnar så håll det flera gånger varit fråganäraatt se som om.

det gällerNär lodjur och järv finns det ingen undersökningvarg,
den Skandinaviska bjömprojektet gjort björn.motsvararsom som om

För de båda sistnämnda kan emellertid allmänt sägaarterna rentman
de enda fall utredningen hört talas där någon känt sig hotadatt som om

har gällt situationer råkat komma små ochnär näraen person ungar
Åhonan visat aggressivitet. andra sidan forskarehar de arbetar isom

de svenska lodjursprojekten funnit de kan leta reda mycketpå småatt
varvid honan går undan de sig och inte någotnär närmar görungar ens

försök försvaraatt ungarna.
det gäller finnsNär det uppgifter från Nordamerika områ-varg om

den med mycket människor och och vargbestånd. Dettätaenormt stora
bästa exemplet kanske Superior National i Minnesota medForestär en

flerapå hundra djur. har omkring miljonerDär 19vargstam man
besöksdagar finnsår och det inte enda fall där någon människaettper
blivit attackerad. övrigt finnsFör det inte något dokumenterat fall i
hela Nordamerika där frisk, vild dödat människa.en varg en

Från vårt land har det efter då och då kommit uppgifter1983eget
orädda och någon enstaka till och medgångom vargar om vargar som

uppfattats aggressiva. Någon gång har uppgifterna visat sigsom vara
oriktiga antal gånger har olika hållpå sigrörtettmen vargarensamma
tämligen obesvärat inpå människor. inte unikt för Sverige.Dettanära är
Också på andra håll, både i och andra delar världen,Europa kanav

där de har lärt sig inte frukta människan, uppträda oskyggtattvargar,
och nyfiket.

på3.1.2 människorAngrepp

Enligt den ovannämnda från Skandinaviska bjömprojektetrapporten
har sju människor angripits och skadats björn i Sverige under perio-av
den 1976-1996. dessa dog det dödsfallet i landetIngen utan senasteav
inträffade 1902. de sju obeväpnadEn skogstaxerare medan deav var en
övriga jägare och i fem de fallen björnen påskjuten. Fin-Ivar av var
land dödades joggare björn 1998. Han råkadeen av en sommaren
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komma springande mellan och hon uppfattandehonan och ungarna
säkerthonom Andra situationer då björnarhotett motsom ungarna.

kan visa eller deaggressivitet de blir attackerade hundar närär när av
har dödat byte försvara.de kan viljaett som

tragiskadiskussioner farlighet åberopas ofta den serieI om vargens
händelser iinträffade i början 1820-talet i områdeettsom norraav
Uppland, 10-tal barnsödra Gästrikland och sydöstra Dalarna där ett
dödades uppfödda irörde sig emellertid djurDetav varg. som varom
fångenskap människor,och därmed få all sinatt mat av men somvana
släpptes därför tiden fanns detde blivit för dyra hålla. Vid denatt att
varken älg eller ligger tillrådjur i den delen landet och det närmastav
hands helt enkelt förtänka sig sökte människoratt attatt vargarna upp
få fly vilketEn hastigt uppdykande kunde säkert få bam attmat. varg
kan ha utlöst jaktinstinkten tragiskt resultat följd.hos med somvargen

den svenska fall 1996 inträffade iI debatten åberopas ibland ett som
Algonquin Provincial i blev 11-årig pojke biten iPark Kanada. Där en
ansiktet utomhus i sovsäck.medan han låg och Deav en varg sov en

kom fram till det troligen rördegranskade händelsenexperter attsom
tagitsig lek från sida. tidigare i områdeDen hadeom vargens samma

och skor från människor och lekt med. Fotändan pojkensmat sov-av
säck börjat medsönder på tydde på hadesätt attett attvar vargensom
hugga där. mjuka, luftigaliksom hundar tycks lockasVargartag av
eller pälsliknande föremål leker med och försöker slita sönder.desom

forskare kom ochverksam Ellesmere har berättat hurEn på ön vargen
försökte vädring.sovsäck han hade lagt påta tomen som

vilda döda människor emellertid belagt,Att kan är menvargar
tillbaka i tiden.sådana händelser i vårt land ligger mycket långt I

Värmlands från finns belyserårsbok 1986 rapport sommuseums en
frågan. periodenkyrkböckema från 1749-Det genomgångär en av

från Dalarna1859 socknar i Värmland Malungs socken i20 samtsamt
uppföljning vargdödade människorockså påstådda fall somen av av

det ikom till författarens handlar alltså period dåkännedom. Det om en
materialet från deden delen landet fortfarande fanns Igottav om varg.

dödat barn21 socknama kunde författaren påvisa två fall där varg
hänt, det gälltunder de drygt slutsats det har100 åren. Hans är attatt

inte ibarn, det varit särdeles ovanligt och det ingåratt att vargens nor-
beteende. inträffatmala de områden där de kända fallen harI satte man
ganska små barn valla boskapen i skogarna. Vargenäven att ute upp-

djur.fattades alltså inte hot människor bara motett mot utansom
Genomgången visade vissa kända fall vargdödadeockså män-att av
niskor bekräftade i kyrkböckema hördei Sverige inte gick få utanatt
hemma i fantasins värld.



80 Skador orsakade rovdjur 1999: 146SOUav

IndienFrån kom 1997 barn dödats Detrapporten om som av varg.
sig attacker på 76 barn under mars-oktober dödats1996rör om som

eller skadats i byar i begränsat område50 i distrikten Pratap-över ett
garh, och Sultanpur i delen Pradesh.Jaunpur Uttar EnÖstra av nog-

undersökning händelserna visade det verkligen rörde sigattgrann av
och inte någon rovdjursart. tycks vidare haDet rörtom varg om annan

sig bara individ eftersom problemen upphörde sedanom en ensam en
dödats i området. skedde i områden där tillgångenDetstor varg

vilda bytesdjur mycket dålig. visade också bar-Rapporten allaattvar
hörde till den fattigaste delen samhället och de flesta hadeattnen av en

ensamstående Attackema hade också barnen inteägt närmamma. rum
stod under uppsikt någon framhållerI de indiskarapportenav vuxen.
forskarna följande: Regeringens ersättningssystem omedelbartatt
betala rupier för vargdödat barn belopp5 000 ett tidvis över-ett som
stiger årsinkomsten capita resulterade troligen i... omgående för-per
summelser det gäller barns säkerhet. Händelser det här slagetnär av

förknippadekan alltså med fattigdomextremvara

Skador på3.2 ren

har i alla tider varit viktigt bytesdjur för rovdjurenRenen i Skandi-ett l
lnavien och från har fått1927 ersättning för skador. bör-Frånsamerna ljan utgick ersättning bara skadan inträffade på kronomark ochom

endast för björn ochskada lodjur. utvidgades till1933 rätten ersätt-av
ning gälla också på enskild frånmark och 1938 utgick ersättningatt

för skador och järv infördes i fickNär 1946även öm. systemetav varg
det i princip den utformning det hade 1995.t.o.m. l

Antalet rovdjursdödade 1låg under slutet 1940-taletersatta renar av
under 000. början 1970-talet hade det stigit till1 I omkring 2 000av
och de sista åren med det innebar bara fick ersätt-system attsom man I

förning verkligen hittades, djur.7-8 000 När Natur-ersattes 3renar som
vårdsverket lämnade sitt till1991 Förslag ersättningssystemett nytt
för rovdjursdödade Naturvårdsverket 3899 gjordeRapportrenar ver-
ket bedömningen det verkliga antalet rovdjursdödade i landetatt renar

omkring kalvar och16 000 drygt 6 OOO år.var vuxna per
Naturvårdsverkets uppskattning antalet rovdjursdödadeav renar

byggde i huvudsak på undersökning i fält sambandet mellanstoren av
och rovdjur. genomfördes iDen 1982-1986 samarbete med Sve-renar

riges lantbruksuniversitet och veterinärmedicinskaStatens anstalt i
Jåkkåkaska Umbynsoch samebyar i Norrbotten respektive Västerbot-

visade bl.a. den totala dödligheten bland kalvarnaDen underten. att
förstadet levnadsåret den dödligheten18,3 Av svaradeprocent.var
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rovdjuren tredjedelar. alltså omkring 12för omkring två De procenttog
och stodkalvarna. ungefär lika deloch lodjur svarade förJärv storavi

rovdjursdödade kalvarna.tillsammans för de90än procentl mer av
l dvs.Björn för återstoden,och kungsöm svarade alltså tillsammans

mindre 10än procent.i
undersökningenden ovannämndaBeroende på dess inriktning, gavj dödligheten hosinte alls lika resultat beträffandeväl underbyggtett

år.Bland de märkta djuren den omkring 2 procent pervuxna renar. var
olika skälhos främst 1-årigaI dödlighetenrapporten att renar avanges

bådekan högre samebyar hävdas det bestämtså. Från mångaän attvara
framför alltkungsöm och björn högre dödlighetkan orsaka avsevärt

bland kalvar redovisas undersökningen.den iän som

3.3 Skador andra tamdjurpå

andraBjörn, järv, lo, alla orsaka skador påoch kungsöm kanl tam-varg
ochdjur emellertid endast björn, lopraktiken detIän är vargrenar.
knappastdetta i utsträckning. orsakarnågon Järvengör störresom
inträffarnågra skador alls det gäller kungsömpå Näränannat renar.

händerdet Gotland.i fåtal fall de lamm, bl.a. på Detårett att tarper
också hundar och katter.i kungsöm angriper mindre ävenatt

beskriv-avsnitt i bilagedelen till betänkandet finnsI 3 närmareeni
ning framförskadesituationen under allt 1998.av

utsträckning,Sverige angrips iFåret den tamdjursart i störstär som
förutom ochUnder perioden 1990-1998 dödades ersattes avrenar.

från Vilt-länsstyrelserna enligt uppgifterfår och lamm år,110-315 per
det registrerasskadecenter. Därtill kommer tamdjur dödasatt utan att
fritt skogsbetehos främst får och lamm pånågon myndighet. gällerDet

Antalet sådana fåreftersom de allmänna medel.normalt inte ersätts av
till år,och lamm dödas rovdjur kan uppskattas 100-150 st. persom av

enligt Viltskadecenter. förekommer bara enstakaDet rapporter attom
nötdjur eller hästar dödas rovdjur.getter, av

Hittillslodjuret.rovdjursart dödar flest får och lammDen ärsom
utsträckning. detmindre Närhar björn och gjort detta i betydligtvarg

fåta-den sågäller förklaringen förmodligen ännu ärär att passvargen
få-ocksåantaletlig. viktig orsak till det lågaEn är attangreppannan

utsträckningii områden med fast vargförekomsträgare stornumera
fåelstängsel krävs föranvänder rovdjurssäkra elstängsel. De ettattsom

visserligen dyrareskydd och andra rovdjursangrepp änärmot varg-
material-bidrag tillandra betalatstängsel länsstyrelserna har utmen

effektiva. förekommerkostnaderna. DetStängslen har visat sig vara
il elstängsel dennainte några vargskador innanför fungerande typ,av
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enligt uppgifter från Viltskadecenter. Stängslen skyddäven gottettger
och björn.mot angrepp av

främst DalarnasI och Gävleborgs län inträffathar det björnaratt
angripit bikupor. har orsakatDetta problem för enskilda näringsidkare.
Enligt viltskadekungörelsen skall ersättning allmänna medel normaltav
inte betalas för bikupor förstörts björn. Viltskadecenter har isom av en
försök visat elektriska stängsel effektivt kan förhindraatt angrepp.
Enligt stängslen praktiskt möjlig och ekonomiskt rimligärcentret en
förebyggande åtgärd.

Ett problem vuxit i omfattning under det året varg-ärsenastesom
på hundar. Oftast angrips löshundar används vid jakt påangrepp som

hare, rådjur, älg eller fågel. antagligen oftastVargen hundent.ex. ser
inkräktare i reviret ibland uppenbarligen också ettsom en men som

byte. förekommerDet också angriper hundar inte användsatt varg som
vid jakt.

Under jaktsäsongen 1998/99 dödades hundar i Sverige11 av vargar
och HittillsNorge. november under jaktsäsongen 1999/00 har1999

hundar påfallande18 dödats. En andel har skett istor ettav angreppen
Årjängreviret.särskilt vargrevir, nämligen dödades 6 hundar före-Där

gående jaktsäsong hittillsoch under innevarande 8 hundar.säsong
kan tyda på någon eller i reviret har särskildDetta någraatt vargar en

benägenhet angripa hundar. Finland dödas varje år hundarI 25-30att
enligt uppgifter från forskare verksam inom den finskaav varg, en

vargforskningen.
medförti Sverige har starka konflikter med jägarna,Angrepp se

avsnitt vi13.4, där arbetet med förebyggande åtgärder.även tar upp
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Påverkan på viltstammarna4

Inledning4.1

behandlats iviltstammama harFrågan rovdjurens påverkan på enom
Sand skrivit påOlof och HåkanHenrik Andrén, Libergrapport som

bilagedelen till dettafinns avsnitt ivårt uppdrag. 4Rapporten som
huvudsakligen påbetänkande. framställningen i byggerVår ämnet rap-

porten.

Älg4.2

Även och lodjur sig på ochkan hända järvdet någon gång att gerom
försum-påverkan på älgstammenlyckas döda älg dessaockså är arters

däremot älgenbjörn ochbar i sammanhang. För ärstörre ettett varg
viktigt byte.

från kilo-finns det material 1 000svenska undersökningarI över
sträcka hade björn 19björn dennaspåming på Längssnö.meters av

hade lyckats. häringet försök Deförsökt jaga älgargånger menvuxna
för-kämområden för björn ochhuvudsak gjorts ispåmingama har i

där björnen åter-annorlunda i områdenhållandena kan någotvara
utanför kämområdenainvandrar. älgar kanVuxna utsattavara mera

ändamålsenligt inför uppdy-mindreeftersom de kanske enreagerar
för risk dödas.kande björn och därigenom sigutsätter större att

förhåller det sigbjörn på älgkalvardet gäller predationNär av
ligger stilla och intekalvarnaannorlunda. Direkt efter kalvningen när

då har undersökts iDödlighetenföljer kon de mycket sårbara.är ett
Skandinaviskafördelstudie inomområde i Dalarna i ramennorra en

vintertid omkring 10 älgarälgstambjömprojektet. I pervarsomen
visadekalvarna. Dethektar dödade bjömama 20-25l 000 procent av

ökade dödligheten kompense-hälften densig emellertid omkringatt av
sina kalvar tidigtde kor misterades andelår. Ennästa större av som

tillvarit kalvförande påefter.födde nämligen två kalvar året Kor som
kalv år.hösten fick däremot normalt bara nästaen
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För de skandinaviska älgen i dag det viktigaste bytes-ärvargarna
djuret. Kommer i renskötselområdet blir viktigare och ivarg renen
den södra delen det område där finns spelar rådjuretav vargarna nu en

roll. Detaljerna långt ifrån fullständigtstor kända flockär men en var-
i mellansvenska skogsbygder förefaller vintertid döda älggar en

omkring femte eller sjätte dag vilket innebär omkring älgar10var per
och år. Från Nordamerika vi dödar färre älgarvetvarg att vargarna per

tidsenhet i glesare älgstammar, fler i bara till visstätare men upp en
nivå. Kombineras dessa uppgifter med tanken det i framtiden kanatt
finnas minst 200 jfr avsnitt intel2.3.5 bara i det område ivargar
Skandinavien där finns också i vidare inomarten Sve-utannu en zon
rige och Norge, kan åtminstone beräkna vad det skulle inne-grovtman
bära för älgstammen.

Om 70 de 200 skulle finnas inom någor-procent ettav vargarna
lunda sammanhängande område i Sverige och i Norge ellerresten-

vandring utanför detta område skulle de under årensamma ett-
döda omkring 1 400 älgar. I område sköts under jaktsäsongensamma
1997/98 ungefär 30 000 älgar. Med oförändrad älgtäthet skulle var-

alltså i detta perspektiv komma knappt 5 detatt tagarna procent av
totala jaktuttaget.

Om begränsar beräkningen till enda vargrevir dvs.ettman ytaen-
på 7-800 kvadratkilometer blir åtminstone den teoretiska effekten en-

Vid hög älgtäthet kan ñocken under år 16-48ettannan. ta procent av
det möjliga jaktuttaget medan den i område med lägre älgtäthet ochett
lägre produktion kan ända till 80 harDetta emellertidta procent.upp
inte konstaterats hända i något svenskt vargrevir. Vintern 1984 dvs.-
året efter den först kända vargföryngringen i nutid i Värmland gjorde-
Värmlands läns jaktvårdsförbund flyginventering älg inom deten av
område då utgjorde revir för den flock fanns där. Både älgtät-som som
heten och kalvandelen ungefär lika i omgivandestorvar som varg-

områden och Jaktvårdsförbundets slutsatstomma inteattvar vargarna
hade påverkat älgstammen i nämnvärd omfattning. börDet emellertid
påpekas detta gjordes vid den tid den svenskaatt älgstammennär
inklusive den i Värmland omkring dubbelt så denstor ärnorra var som
i dag.

delarI Mellansverige finns i dag både björn och och det ärav varg
rimligt utgå från den areal där båda finns kommeratt att öka. Detatt
samlade trycket på älgstammen framför allt inom etablerade vargrevir
kommer då, såvitt kan bedöma, bli påtagligt. I områden medattman
glesa älgstammar och låg produktion kan det sammanlagda uttaget av
de båda rovdjursartema komma bli eller mindre det produ-att mer som

Det skulle i så fall inte finnas för någon älgjakt. Iutrymmeceras.
områden med älgstammar och högretätare produktion skulle björn och
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tillsammans komma omkring 20 det möjligaatt ta procentvarg av
årliga jaktuttaget. vissEn reservation bör emellertid Om dengöras.
förväntade fortsatta expansionen björn och kommer skeattav varg
alltmer områden med rådjursstammar, kommer sannolikttätaremot en
del bytestagandet riktas denna så fall kommerI effektenatt mot art.av

älgstammamapå minska i motsvarande grad. lite längreIatt ett per-
spektiv skulle också andra bytesdjur framför allt vildsvin och kron--
hjort kunna påverka effekterna på älgstammen och björn.av varg-

4.3 Rådjur

kanDet säkert hända någon enstaka gång björnar och kungsömaratt
dödar rådjur, de enda de här aktuella rovdjursartema kanmen av som
påverka rådjur och lodjur. När det gällerärstammarna av varg vargen
och områden i Sverige med både älg och rådjur vi inte mycketvet mer

konsumerar älg- rådjursköttän dödar fleratt änvargarna mer men
rådjur älgar. Vilken inverkan har på rådjursbeståndenän ärvargarna
inte känt.

Det finns emellertid teoretiska beräkningar vad skulle kunnaav som
hända i områden i Sydsverige etablerade sig där. Inom ettom vargar
område med normal täthet rådjur skulle flock förmodligenav en vargar

delen den årliga produktionen rådjur inom sitt revir,störreta av av som
där förmodligen bara skulle bli hundra kvadratkilometer. Iett par
områden med högre täthet rådjur skulle bli mindreuttagetav sanno--
likt högst 60 den årliga produktionen.procent av

det gäller lodjuretsNär påverkan rådj ursbestånden finns det mera
kunskap. Vi i områden där det inte finns rådjuret detvet att ärrenar,
viktigaste bytesdjuret för lodjur i Sverige. omkringDet 80utgör pro-

födan. Rådjur eller dock ingen nödvändig förutsättningärcent av ren
för lodjuret skall kunna existera i Finland saknas rådjuretatt nästan-
helt och lodjuren där lever i huvudsak skogsfågelpå och hare

finnsDet antal studier, utförda i helt olika miljöer och medett
mycket skiftande sammansättning bland tänkbara bytesdjur, som anger

lodjur dödar ungefär 70 rådjur år. Vilken effekt detta har påatt ett per
rådjursstammama beror produktionenpå i dem och hur omfattande den
övriga dödligheten den endaI svenska studien utförd på Grimsöär. -
Forskningsstation dödade1997-99 lodjuren ungefär 13 procent av-
rådjursstammen år.per

Längre dvs. i de och delarna Mellansverigevästranorrut ärnorra av
vintern helt begränsande faktor för rådjuren och härsättett annat en
får lodjuret effekt. Under 1990-talet har rådjursstammama härstörre
gått vilket styrks avskjutningsdata. delenI Västemorr-störrener av av
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under delands och Jämtlands län har avskjutningen rådjur senasteav
Över områdentvå till åren sjunkit till låga nivåer. ärtre extremt stora

helt För-rådjursstammen jaktbar, lokalt har rådjureninte längre och
orsakat denna utveckling,svunnit. Givetvis har inte lodjuren ensamma

i kombination med och hårda vintrar kanrävpredation även enmen
till mycketmåttligt lodjursstam bidra till rådjursstammen gårtät att ner

Även gått ned,låga nivåer. i lodjursfria områden har rådjursstammen
i vint-inte alls lika kraftigt i de lodjurstätaste länen Attnorr.men som

varför rådjursnivån i dehårdare i kan knappast förklara lärrama norr
ihade på 70-talet, dålodjursområdena sjunkit till den nivåtätaste man

idag. områden därvinterklimatet generellt mycket Isträngare änvar
det klara tecken på ocksårâdjursstammama minskat drastiskt finns att

lodjuren har blivit färre.
begrän-förhållandena helt annorlunda. starkasteSöderut Denär

nyfödda kid.sande faktorn för rådjuren här rödrävens predation påär
omfattninglodjuret eller skulle återkomma hit i liteOm störrevargen

vilket säkert skulleskulle det innebära reduktion rävstammen ien av
Idet skulle behövasrådjuren. Rådjursstammama här såär täta attgynna
llodjur kvadratkilometer dvs. mycket hög40 0001emot per enupp -

människansinnan skulle få märkbar effekt påtäthet någon lstammen-
kan alltså tåla tämligenjakt på rådjur. Södra Sveriges rådjursstammar l

lodjur.höga tätheter av
visat mycketGenerellt har den svenska rådjursstammen stora

beståndsförändringar under de årtiondena. underDen växtesenaste
och har sedan avtagit.hela 1980-talet, nådde kring 1991/92 Entoppen

regionerjämförelse avskjutningen rådjur under 1990-talet mellanav av
och snabbare och djupare nedgång imed lodjur visar både påutan en

de förstnämnda.
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Rådjursavskjutningen 1960 -1995
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förvisso hel del bytesdjurrovdjursartema andraDe änstora tar arteren
rådjur det sker i mindre omfattning och eventuella effekterälg och men

i Mel-dåligt kända. Om lodjuret och kommer sprida sigär attvargen
lan- och Sydsverige det framför allt vildsvin dov- och kronhjortär samt

rovdjurenkan komma bli aktuella bytesdjur. Visst kommerattsom som
harar, bävrar och fåglar effekter pådessutom någraatt ta t.ex. men

kommer detta knappast få.stammarna att
vildsvinstam mycket produktiv och forskarna inteVår är tror attens

kombinationen lodjur och i område med vildsvin skulle fåettav varg
påtaglig effekt. skulle den däremot kunna få på dovhjortennågon Det

lägre produk-och kanske kronhj har mycketDessat.o.m. orten. arter
påverkas, kanske baration vildsvinet och skulle säkert kunnaän t.o.m.

lodjursstam.tätareav en

lr
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Konflikter5

Inledning5.1

Under utredningsuppdraget har haft kontakter med myndig-vi många
heter och organisationer. träffat och telefonsamtalVi har även genom
och brev haft kontakt människor olikamed många enskilda på sättsom
berörts frågor kring rovdjuren. flesta dem vi haft kontakt medDeav av
har varit bosatta inom områden där eller flera rovdjursarter fore-en
kommer.

Beskrivningama attitydema till rovdjuren och de konflikterav som
finns på grund rovdjursförekomsten bygger till delen vadstörstaav

Ävenkommit fram vid dessa kontakter. vad vi kunnat deltasom av
från massmedias rapportering rovdjursfrågor har bidragit till att geom

bild attityder och konflikter. Vi har också beaktat sådantoss en av som
skrivits på insändar- i såväl dags- fackpress.och debattsidor som
Beskrivningama alltså sammanfattning de intryck vi fått.är en av

denI mån vi beaktat material detta iannat texten.anges

5.2 Attityder

Olika attityder

grundläggande inställningen hos de allra flesta människor viDen mött
har varit rovdjuren har självklar plats i den svenska Där-att naturen.en

har vilket antal djuren skallmånga haft olika åsikter och iemot om var
få finnas. sig vilja heltEndast några enstaka har utrotasagtpersoner
alla eller någon de aktuella arterna.av

Många träffat har haft intressen direkt påverkasdem viav som
negativt renskötare och får-rovdjursforekomsten. har varitDet t.ex.av

Även för rovdjur någontingjägare kan förekomstenägare. av vara
Ånegativt eftersom vissa bytesdjur påverkas. andrastammarna av

sidan åtminstone del rovdjursartema själva intressanta jakt-är en av
objekt. varit vide nämnda har attityden många gångerI attgrupperna
visserligen skall ha rovdjur i mindre utsträckning förän närva-men
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rande eller rovdjuren i fallvarje måste decimeras i vissaatt avsevärt
områden. inteEn ovanlig åsikt har varit rovdjuren måste fördelasatt

hela landet och begränsas hårt där de skadaöver på tamdjurgör mest
eller vilt.

Bland renskötare, andra tamdjursägare jägareoch har vi också mött
i grunden positiv inställning till rovdjuren. Det har variten personer

tillvaron skulle fattigare inte alla fanns i deansett att artersom vara om
områden där de bedriver sin näring eller jagar.

Vissa, inte minst jägare och renskötare, beslut jakt efterattanser om
rovdjur fattas alltför långt ifrån dem faktiskt berörs rovdjurs-som av
förekomsten. Istället för Naturvårdsverket fattar beslutatt attanser man
besluten bör fattas på kommunal eller i fall länsstyrelsenivå. Envart
del jägare har jägarna själva skall få i vilken utsträck-ansett att avgöra
ning jakt skall bedrivas och del renskötare samebyama skallatten

saken.avgöra
Många människor upplever alltså konflikt mellan centralmakten

och lokala intressen eller mellan stad och landsbygd. våraI medmöten
enskilda människor och organisationer har ofta uttryck förgettman en
misstro myndigheter. Denna har i första hand riktats demot mot ansva-
riga centrala myndigheterna, dvs. Naturvårdsverket har centraltettsom

för rovdjursfrågoma och beslutar skyddsjaktt.ex. samtansvar som om
riksdag och regering för utformningen lagar och för-som ansvarar av
ordningar.

För närvarande finns det inte någon riksdagen beslutad rovdjurs-av
politik. Många dem vi träffat har också framhållit det saknasattav
långsiktiga linjer och klara mål för hur de ansvariga myndigheterna
skall handskas med rovdjursfrågoma. bidrarDetta i sig till misstron.

dettaI sammanhang måste det emellertid framhållas vi ocksåatt
många inte uttalatmött något särskilt missnöje med rovdjurs-som

utveckling eller hanteringen rovdjursfrågoma. finnsstammamas Detav
många det särskilt värde i beslut jakt fattasäratt ett attsom menar om
på central nivå. Detta har motiverats med de flesta de aktuellaatt av

sig så områden de endast kan förvaltasrör över medarterna stora att
hela landet bas. harMan också regional eller lokalansett attsom en
förvaltning skulle innebära besluten skulle kommaatt att styras av

opinioner,högljudda lokala egentligen inte har något bredare stöd.som

Naturvårdsverkets attitydundersökning

Under hösten 1998 presenterade Naturvårdsverket undersökningen om
svenskarnas inställning till SIFO gjort på uppdrag verketvarg, som av
Naturvårdsverkets 4933. I undersökningen hade drygt 1 500rapport
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utvaldaslumpmässigti Sverige och 500slumpmässigt utvalda personer
sin in-intervjuatsoch Härjedaleni Värmland, Dalarnainvånare om

beteck-HärjedalenVärmland ochOmrådet Dalarna,ställning till varg.
vargområden.nades i undersökningen som

positivhari Sverige överlagvisar människorUndersökningen att en
gällerväxande Dettill flesta villinställning De vargstam.se envargen.

allalandet i helhet. Avvargområdenmänniskor bosatta i såväl som
vargstam bestod 100-tillfrågade kunde 69 accepteraprocent avsomen

påför bosattaMotsvarande siffraindivider eller200 personermer.
vargområden 65bosatta ioch förlandsbygden 64 procent personervar

Vidsiffrani storstad 74bosattaFör procent.procent. varpersoner
Skandinavien 40-60antalet iundersökningstillfállet styc-vargarvar

ken.

du acceptera "kanfrågan "HurSvar på vargstamstor

I återviktigasteVargen
rovdjureti skogendvs.
fleratusenvargar

.Långsiktigträddarvargen
500-1000vargar

U räddarKortsiktigt vargen
dvs,100-200vargar

Inte i dagflerän

I vildaInga vargar
Vargormráde Samtligasvenskar

från undersökningen 90slående resultatEtt är tam-procentatt avca
i närhetenkani vargområden sade dedjursägama accepteraatt avvarg

siffrantamdjursägare i allmänhet 44där de bor.platsen För är procent.
plat-i närhetentillfrågade accepterade 56samtligaAv procent avvarg

vargomrâde 60de Motsvarande idär bor. procent.varsen
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"Skulle du kunna ha närheten platsen där duiacceptera att varg av
bor Figuren andel valt alternativennågot "Ja, absolut"visar som
och kanske"Ja,

100 91%7

60° 56%
VargornrådeI44%
Hela landetj

Tantdjursägare Samtliga
svenskar

det gällerNär på visar undersökningen finnsdet inteattsynen varg
någon tydlig skiljelinje mellan landsbygd och Skiljelinjenstad. tycks
istället dels mellan åldrar, dels mellan kön. kanYngre ipersoner
långt utsträckning äldre i sin närhet och istörre än mänacceptera varg

utsträckning kvinnor. negativaMest 65 årstörre än är ärpersoner som
eller äldre. Endast 26 kvinnorna i denna ålderskategori kanprocent av

i närheten den plats där de bor.acceptera varg av
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"Skulle du kunna ha närheten platsen där duiacceptera att varg av
bor andel hos och kvinnor olika ålders-Figuren ja-svarvisar imän

de valt svarsalternativen ellerdvs. "Ja, absolut" "Ja,grupper, som
kanske

70

60 59

49

W"I37
Kvinnor|j

år år15-29 30-49 ár äldre ár50-64 65än

Attitydundersökning i Hagfors kommun

Hagfors kommun i Värmland pågår arbete med byggaI ett att ettupp
Ansvarig för Hagforsrovdjurscenter. projektet kommun. Som ledär ett

i arbetet har den arbetar med projektet under 1997programgrupp som
genomfört undersökning i Hagfors kommun attitydema tillen av rov-
djur. Undersökningen har Länsstyrelsen i Värmlandspresenterats av
län irapport 1998:20. De undersökningenarter togssom upp var

lo och björn. Alla dessa i kommunen. Blandförekommerartervarg,
har sedan lång tid fast vargrevir där det fötts många valp-annat ettman

kullar. Dock finns det mycket tyder under för-på 1999attsom vargen
svunnit från kommunen.

Undersökningen visade negativa attityderpå änmotmer varg
Naturvårdsverkets undersökning. de tillfrågade svaradeAv 46 procent

de ville skulle minska eller försvinna helt. Andelenatt att vargen som
ville skulle försvinna helt var-17 27 ansågatt procent. procentvargen

skulle förbli på den nivå den hade vid undersök-att vargstammen som
ningstillfállet och 26 ville den skulle öka. 12 ansågprocent att procent

borde få öka till minst 500att stammen vargar.
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frånSvar Hagfors kommun frågan:invånare påi
"I Sverige finns cirka vilken framtida utveckling den40 vargar av-
svenska skulle föredraDu "vargstammen
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undersökningen frågadeI också hur skulle uppleva det haattman man
hemmet. det skulle negativt59 ellernära procent attvarg uppgav vara

mycket negativt, 23 det skulle sakna betydelse och 16procent att pro-
skulle positivt eller mycket positivt.cent att vara

frågornaI beträffande lodjur sades i undersökningen det fannsatt
djur i1 500 landet helhet och hade spårats i Hagfors31attca som

kommun i den inventeringen. ansåg antaletDrygt 52senaste procent att
lodjur i kommunen borde minska, 32 antalet borde förbli påprocent att
den aktuella nivån och 8 det borde öka.attprocent

Beträffande björnen sades i undersökningen fannsdet 1 000 djuratt
i landet och stycken i Hagfors kommun. de tillfrågade2-3 Av ansågca
26 antalet björnar i kommunen borde minska, 51procent att procent att
det borde förbli på den aktuella nivån och ville13 antaletprocent att
skulle öka.
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Oro och rädslai

Rovdjuren kan hos människor skapa rädsla för den eller för bar-egna
säkerhet. gäller främst och björn det förekommerDetnens varg men

också förrädd lodjur. undersökning vilka djurIäratt man en av som
svenskarna rädda låg lodjur och ungefärär mötaatt varg samma
nivå och långt under bl.a. älg och björn. attitydundersökningen frånI
Hagfors kommun dem rädda för lodjur.17 procent svaratvar av som
Ungefär dubbelt förså många rädda och fyra gånger sånästanvar varg
många rädda för björn. har vi inte hört talas någonDäremot attvar om

j skulle rädd för järv kungsöm.ellervara
ofta återkommandeEtt diskussionsämne frågan björn ochär om
farliga och det rationellt känna rädsla för dem. Detär är attvarg om

viktiga för i detta sammanhang emellertid det finns människorär attoss
rädda och det påverkar livsföring.deras Rädslan innebärär att attsom

det i det avseendet finns konflikt mellan människor ochäven en rov-
djur. I avsnitt har vi tagit frågor rovdjursangrepp3 på män-upp om
niskor.

Vi har hört många påståenden det främst kvinnorär ärattom som
oroliga för den säkerheten. Emellertid har vi inte själva träffategna
någon kvinna sig känna någon särskild rädsla för rovdjur. Detsagtsom

framför allt äldre kvinnor rädda, vilket ocksåär sägs stämmersom vara
med resultatet från undersökningen attityder tillöverens om varg.

Äldre kvinnor den i minst utsträckning kunde accepteravar grupp som
i närheten bostaden. följdRädslan få till inte vågarsägs attvarg av man

vistasii avstår från i skogen för plockaMan gånaturen. t.ex. att ut att
bär. Av många bor på landsbygden detta förluststortsom ses som en

försämrar livskvaliteten.som
förekommerDet föräldrar oroliga för sina barns säkerhet. Iäratt

områden där det finns eller björn kan det hända inte villattvarg man
barnen skall gå till skolbussen. Och på platser där detatt ensamma

förekommer närgångna björnar kanske inte låta barnenvågar lekaman
ute.ensamma

Just närgångna björnar särskild och påtaglig källa till Iär en oro.
många trakter förekommer det björnar sig bland bebyggelse.röratt
Rapporter sådana händelser kommer ofta från olika platser i Dalar-om

län. Också i Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län harnas
sådana händelser varit relativt vanliga under år. har ocksåMansenare
tyckt sig flermärka närgångna björnar i de delar Norrbottensav
skogsland ligger kusten.närmaresom

björnar sig i närheten bebyggelseAtt riskmomentrör utgör ettav
och kan orsaka olyckor. de närgångna bjömama skaparDen oro som
kan förstärkas ibland tycks råda osäkerhetdet skallattav om vem som
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fatta beslut avliva bjömama. Polisen tycks inte alltid ha varit med-om
den möjlighet jaktlagen dem avliva djur bedömsveten attom ger som

kunna farliga avsnitt 7.4.4.vara
Även lodjur sig ibland i närheten bebyggelse, vilket kanrör av

skapa har föräldrarVi träffat frågat sig de vågar låtat.ex.oro. som om
barnvagn med spädbarn stå utomhus. lodjuret skapar kanskeMenetten

främst beträffande mindre husdjur hundar och katter. Det äroro som
väl känt lodjuret kan katter och det kan hända detävenatt ta att tar
mindre hundar. förhållandet lodjuren sig såDet bebyggelserör näraatt

de överhuvud kan husdjur skapar i sinatt taget ta tur en annan oro.
Man uppfattar lodjurets beteende ononnalt och ställer sig frågansom
hur det med balansen i fråga vi lodjuretsEnär mött ärnaturen. om
beteende kan förklaras gjort alladet slut på naturliga bytesdjurattav
och därför söker sig bebyggelse.mot

förekommerDet också beter sig oskyggt. kan sigDet röraatt vargar
uppträder i närheten Skogsmaskiner eller någon gångom vargar som av

i närheten bebyggelse. finns också påståendenDet attav om vargar
aggressivt människor kopplade hundar,eller vilket deuppträtt mot

upplevt mycket obehagligt och skrämmande.utsatta som

Utplantering rovdjurav

Under årtionden har det cirkulerat rykten och anklagelser olagligaom
utplanteringar Också vi har rykten utplanteringar.möttav varg. om
Framför allt har det gällt just har också talat utplan-varg men man om
tering björn.av

ligger utanförDet utredningsuppdraget försöka utreda hur dessaatt
rykten uppkommit eller deras sanningshalt. Förekomsten ryktena ärav
ändå intresse vårt perspektiv. kan säkerligenDeav ur anses vara
uttryck för många olika saker. Bland kan i ryktenaannat man se en
misstro myndigheter och människor lever på andra platsermot änsom
de där och björn förekommer. Ryktena kan alltså uttryckasägasvarg
den konflikt mellan landsbygd och stad många upplever.som

Diskussionen utplanteringar hänger många gånger medom samman
motvilja det onaturligt. Man kanmot accepteraen som anserman som

själv vandrar in i trakten där bor och etablerar sigt.ex.att vargen man
Ävendär. helst skulle inte kom tillbaka så villattom man se vargen
ändå skall få ha sin Etablerargång. sigatt naturenman vargen av egen

kraft så den. kan inteDäremotaccepterar män-acceptera attman man
niskan griper in och planterar eller något rovdjur. Dennaut annatvarg

på frågan utplanteringar finns inte bara hos dem attsyn om som anser
utplanteringar förekommit. verkar denTvärt så negativa påom synen
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lättareutplanteringar ganska utbredd. Däremot attaccepterar man
hjälpmedutveckling på såmänniskan griper i sätt attnaturens man

avskjutning håller rovdjursstammama nere.av
utplanteringar.på Reso-Vi har emellertid också mött en annan syn

och alltförisoleradfrånhar då utgått ärnemanget att vargstam somen
inavelseffekter. hargrund Manliten skulle riskera dö på menatatt ut av

genetiskt tillskottliten skulle kunna få ettatt vargstam genomen
skulle isåutplanteringar vilda från andra håll. På sätt manav vargar

vadbetydligt mindreSkandinavien kunna hålla änärstam somen som
alltså inteskullelivskraftig invandring.kan långsiktigt Detutananses
fördel.vilketnödvändigt låta växa, settatt stammen enman somvara

Rennäringen5.3

Allmänt

konflikterskador rovdjuren på rennäringen skapar ärDe gör somsom
medför kon-oerhört starka. Grunden förstås skadorna i sig,är som en

Till detta kommerflikt mellan och rovdjuren sådana. attrenägama som
kon-skaparomfattning.rovdjur endast får jagas i begränsad Detta en

föroch riksdag och regering,flikt mellan rennäringen ansvararsom
beslutarNaturvårdsverketjaktreglemas utfonnning, och med omsom

demångajakt. Ovanpå dessa konflikter kommer renägare attatt anser
rovdjur.dödasfrån får ersättning för deinte fullstaten avrenar som

ochriktar regeringenskapar missnöje sig ävenDetta ett motsom
Naturvårdsverket.

situationde försatts iMånga sammantagetrenägare att somenanser
ochförhindra demde tillåtshelt omöjlig. Skador uppstårär utan att

de får tillräcklig ersättning.utan att

Skador

för-näringarandraRennäringen drabbas i utsträckningstörre än av
dödasluster orsakade rovdjur. Exakt hur många av rov-renar somav

avsnitt20-30 000sigdjur år inte det kan röravet omper menman
antalet liv-det totalaEnligt uppgifter från Jordbruksverket3.2. var

används i produk-dvs. inte tagits till slakt utanut somrenar, renar som
miljonerstatsbudgeten 35itionen, 1998 anslogs230 000. För 1999ca

näringar anslogsövrigakr till ersättningar för rovdjursrivna Förrenar.
miljoner kr,totalt 18vilda djurför alla skador orsakadetyper av av

åtgärder och tillförebyggandevilket skall till bidrag tillanvändas både
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ersättningar för skador. När det gäller andra näringar rennäringenän
rovdjursskadoma endast mindre del allautgör viltskador.en av

Bjömstammen i renskötselområdet har under ökat.år Järv-senare
har sedan 1996 varit eller mindre oförändrad medanstammen mer

lostammen under tid gått Därtill förekommer kungsöm isamma ner. en
tämligen stabil förekommerVarg i mindre utsträckning. Mångastam.
renskötare hävdar rovdjursstammarna tillnåttatt sammantagetnu upp
sådana nivåer det på flera håll i det omöjligt bedrivaär närmasteatt att
ekonomiskt lönsam renskötsel. Rovdjursförlustema helt enkelt förär

Särskilt svår situationen för de villstora. ärattmenar man yngre som
Åtminstonerenskötare. i vissa områden detstarta attsom anser man

inte går bygga renhjord grund rovdjuren. tycksDettaatt upp en av
främst fallet i Jämtland också på andra platser.vara norra men

Rennäringens utsatthet hänger med det vilken denpåsättsamman
bedrivs. sig frittRenama områden och de flyttas mellanrör över stora
olika platser allt efter årstid. Eftersom hjordama sigrör över stora
områden, ibland i otillgänglig det svårt bevaka dem. Detterräng, är att

också svårt bygga fasta anläggningar gärden med el-är att t.ex.som
stängsel för förhindra skador. Rennäringen bedrivs också i delaratt av
landet där det finns områden med ingen eller mycket gles bebyg-stora
gelse. Områdena alltså relativt ostörd miljö för rovdjurenutgör en
samtidigt de svårtillgängliga för renskötaren.ärsom

Skadorna skapar konflikter. enskilde misterDen renägare som en
ekonomisk förlust. rovdjursdödad innebär för detgör Enren en ren

första direkt förlust slaktvärde. Rovdjuret det kötttaren av renens ren-
skulle kunna sälja. kan rovdjursdödad innebäraDessutomägaren en ren

förlust produktionsvärde. vaja dödas innebärOm det atten av en ung
går miste djur i sin varje år under många tidårsägaren ett turom som

skulle kunna producera kalvar. ytterligare aspektEn är attnya rov-
djursförlustema minskar möjligheterna effektivisera rennäringen.att

vissEn andel hon- respektive hanrenar och viss åldersstmktur på en
hjord kan ekonomiskt utbyte sammansättning. Enstörre änge en annan
renskötare kan också försöka öka avkastningen avelsarbete. Alltgenom
sådant arbete försvåras eller blir omöjligt rovdjursförlustema blirom
alltför Det blir då rovdjuren och inte renskötaren vilkastora. avgörsom
djur skall hjorden.tassom ur

Rovdjursförekomsten skapar också andra olägenheter för renskö-
Vid rovdjursangrepp kan drivas bort från betes-tama. t.ex. ettrenama

område.
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Något de olika arternaom

sig till kalvnings-våren sökerMånga renskötare björnen påattmenar
hävdarkalvar. Vissamängder nyföddalanden och där atttar stora

detutsträckning.björnen året i T.ex. sägsäven atttar storsenare ren
för-och läggabjörnen innan den går i ide kan slå ett somupppar renar

särskiltbjörnenråd till våren. vissa skogssamebyarI ett stortvaraanses
problem.

följaktli-ochförekommer i antal längreJärven större norrut anses
renskötselom-delarproblem där i sydligarestörre änett avgen som

förrådoch läggerdödar ofta flera gångrådet. Järven upprenar en
dettaverkaromständigheterna fördelaktiga för järven. Detnär är som

också fåttrenskötare har vijärven. Frånbidrar till negativ påen syn
järvförekommer berättelserden särskilthöra grym. Detäratt om

självdö ellerlämna demendast skadar för sedan rentattattrenarsom
sistnämnda fallet kanförflytta sig. detför inte skall kunna Iattav renen

och dödalämpligt tillfällesedan järven återkomma vid ett renen.
i definns de lodjursstammamarenskötselområdetInom tätaste norra

effektiv jägare och inom rensköt-Jämtland. Lodjuretdelarna ärav en
renskötaredess stapelföda. Mångaselområdet attutgör menarrenen

långsiktighelt omöjliggör alllodjuret i de samebyamamest utsatta ren-
skötsel.

ibedriva renskötsel områ-det omöjligtallmäntDet äratt attanses
från de andraskiljerdär det finns fastden Detvargstam. vargensomen

den riverskada inte bara Var-rovdjuren denär gör attatt genom renar.
och splittrasrenhjordama kan flyttassådantjagar sättett attgen

skapar mycketrenskötareunder jakten. Därför många att vargenmenar
flyttas.samlas och Detidsödande arbete. Hjordama måsteoch extra

andra samebyar. Dåblandas med frånjagade kan också renarrenama
kan också händaskilja åt.tillkommer arbetet med Det attatt renama

igen efter Kon-omöjligt få ihopdet blir ettatt vargangrepp.renama
omöjliga platser med svält-hamnar påkan då blisekvensen att renama

död följd.som
i renskötselområdetfinns endast fåtalnärvarandeFör ett menvargar

tillfällen.skett vid några Deförsta hälft har föryngringunder 90-talets
kännedom harkommit till vårmed under tidproblem somvarg senare

områden där detuppehållit sig idjur tillfälligt harrört sam-som mer
kommit söder-sigfunnits kan hatidigt Det rört vargar somomrenar.

finsk-ryska populationen.från dendjur invandratifrån eller om som
fortsätter utvecklas på detden skandinaviskaOm sättattvargstammen

uppträda allt oftareskett de tio åren kommer attsenaste vargensom
verksammabedömningar forskarerenskötselområdet. Enligtinom av

Forskningsstation det baravid Grimsöinom vargforskningsprojektet är
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tidsfråga innan det finns föryngringar och alltså familjegrupperen
inom renskötselområdet, såvida inte människan griper och styr
utvecklingen.

De flesta kungsömenär överens orsakar skada blandattom renarna
och den främst små kalvar.att Däremot råder olika meningar itar om
vilken utsträckning det sker och huruvida det särskilt sjuka ochär

kalvar drabbas. Från renskötarhåll har fått uppgiftersvaga som om
det finns tecken på skadoratt orsakade kungsöm ökat underatt av

år. Bland har det det på vissa håll samlatsannat sagts attsenare ovan-
ligt många kungsömar vid kalvningslanden. Andra har också sagt att
antalet vajor förlorat sina kalvar innan kalvmärkningen varitsom
ovanligt Det har också förekommitstort. uppgifter från renskötare om

haft skadoratt vilket skulle tydaögonen, på deruntvuxna renar att
attackerats örn.av

Skyddsjakt

förhållandeEtt bidrar till konflikten mellan rennäringen ochsom rov-
djuren jakt på rovdjurär endast tillåts i begränsadatt omfattning.
Många renskötare sig därigenom försatta i situation där de inteser en
kan något forgöra utvecklingen. Skadorna ökaratt styra deutan att
tillåts ingripa. Förutom jakten har konkret betydelseatt tyckeren
många renskötare den har psykologiskäven effekt.att Om fåren man
skjuta något eller några rovdjur så har åtminstone möjlighet attman en
påverka sin situation. blirDet då lättare de rovdjuratt acceptera som
ändå finns.

En särskild fråga möjligheterna bedrivaär skyddsjakt fore-att utan
gående beslut Naturvårdsverket. För många tycks det oklart närav vara

har döda angripanderätt rovdjur. Ochatt använderett denman om man
har dödarätt angripande djur blir resultatetatt regelmässigtettman en

polisutredning, vilket upplevs obehagligt.som
Naturvårdsverket tillåter varje år skyddsjakt på visstettnumera

antal björnar. Hösten fick1999 björnar55 skjutas i landet helhet.som
Från renskötarhåll hävdas ofta det för litet antal får skju-att är ett som

Många renskötare ocksåtas. björnar inte fälls på de platser därattanser
de skada förgör rennäringen. Antalet björnar får skjutas fördelassom
huvudsakligen länsvis, dvs. visst antal får skjutas i visst län.att ett ett
Renskötama områdena skulle preciserasatt Då skullemenar mera.
avskjutningen kunna till de områden där bjömamastyras gör mest
skada.

Också det gäller lo tillåternär Naturvårdsverket årligennumera
skyddsjakt. De åren har det i landet helhetsenaste sigrörtsom om om-
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omkring i renskötselområdet.kring 160 djur år, 120 Inomper varav
ifrån fyllts. Från renskötarhållrenskötselområdet har kvoten långt anser

det förstaberor flera olika faktorer. sådetta på Föratt menar manman
helt enkelt inte hinner läggalodjursjakt så tidskrävandeär attatt man

behövs. också jakten med kulvapenden tid Man attsom anserner
vilketendast tillåten under den tid året då detpå är snö,är mestsom

använda snöskoter idet använda hund. får heller intesvårt Mangör att
för jaktenutsträckning tycker nödvändigtden är göraattsom man

vissa platser.effektiv. Fällfångst har endast varit effektiv på
renskötaregrund svårigheterna med lojakten mångaPå attanserav

kunna jaktenstatliga jägare bör sköta avskjutningen. För göraatt mer
skyddsjakt begärteffektiv har vissa samebyar i sina ansökningar attom

attfå tillstånd jaga från helikopter.
järv i mycket begränsadNaturvårdsverket har tillåtit skyddsjakt
många år tillåtits någonomfattning. det gäller har det inte påNär varg

renskötselområdet. har det inte tillåtits någonskyddsjakt inom På öm
skyddsjakt.

ersättningssystem för rovdjursrivna talasförslaget tillI nytt renar
skall behöva tåla,rovdjursföryngringar sameby s.k.hur många enom

det för-avsnitt Bland renskötama mångatoleransnivåer 8. är som ser
överenskommelse mellan myndigheterna. Mångaslaget ansersom en

tillåtasvikit överenskommelsen inteNaturvårdsverket attatt genom
rovdjursantalet kunnat hållas på denomfattningskyddsjakt i sådan att

Samtidigt har dock den rapporterade avskjutningennivå sagt.som man
till de tillåtna kvotema.lo inte nåttav upp

Ersättningar

fåroch förknippad med svårigheter.Skyddsjakten begränsad Detär
nämndesbetydelse i mån rovdjursförluster Somdärför vad ersätts.stor

ersättningar för rovdjursförluster.inledningsvis betalar Detstaten ut
i avsnitt huvud-finns beskrivet Detnuvarande ersättningssystemet

skäligbetala ersättningarsakliga syftet med är renägamaattatt ge en
de skapar. hoppasför förlusterna och det merarbete Dettaersättning

för-grund skadorna intemedför konflikterna påi sin tur att av omman
Därtill tanken med det nuvarandesvinner, i varje fall minskar.så är

förebyg-det skall stimulera tillutformningersättningssystemets att
rovdjursföre-positiv påoch bidra tillgande åtgärder även en mer syn

komst.
utifrån rovdjursförekomsten iinnebärErsättningssystemet att man

skall få. verk-ersättning samebyn Denvarje sameby fastställer hur stor
huvudregel inte någon betydelse.har Detliga förlusten somrenarav
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antal räknas fram skall också högre de verkliga för-änrenar som vara
lusterna. Meningen bl.a. merarbeteär på grund rovdjursforlusteratt av
på så vis skall ersättas.

allraDe flesta vi träffat har detrenägare nuvarandeansett att ersätt-
ningssystemet i princip bra. Men det finns missnöjeär med deett stort
ersättningsbelopp betalas. Från renägarhåll hävdas det beloppattsom

betalas enligt långt under det verkliga värdet.ärsystemetsom per ren
harDetta bidragit till skärpa konflikten mellan rennäringen ochatt rov-

djuren. Toleransen ökar inte ersättningen intenär vadmotsvarar man
har anledning kräva.att attmenar man

beloppDet för visst år skall användas till ersättningar anslåsettsom
i förväg. statsbudgeten för fastställdes1999 under hösten 1998.t.ex.
Detta innebär storleken den totala ersättningenatt bestäms innanav

gjort de rovdjursinventeringar ligger till grund för fördel-man som
ningen mellan samebyama totalbeloppet. kan inträffaDet då attav
rovdjursförekomsten i renskötselområdet helhet år ökarett utan attsom
det totala ersättningsbeloppet ökat i motsvarande grad. Följden blir då

ersättningen enligtatt minskar. totalbeloppetAttsystemet ärper ren
bestämt i förväg för också med sig rovdjursförekomst iatt storen en
sameby innebär det blir mindre till de andra. Bristernaatt påpengar
flexibilitet har hos många skapat misstrorenägare vilketmot systemet,
i sin bidrar till skapa negativ inställningtur tillatt rovdjuren.en

Ersättningssystemet kan också skapa konflikter mellan samebyar.
Tvister kan uppstå vilken by skall få tillgodoräkna sig vissom som en
rovdjursförekomst. Systemet kan också medföra det uppstår kon-att
flikter mellan olika regioner. I Jämtland lodjuret vanligareärt.ex. än
längre En loföryngring likanorrut. ersättning järvfor-storger som en
yngring. byarI längre där järven det problemet kannorrut är detstora
upplevas de sydliga byarna orättvist Efter-ett sätt.som om gynnas

järven inte lika talrikär lon blir den totala ersättningen forsom som
järv lägre den totala loersättningen.än kan dåDet finnas intresseett
från nordliga byar verka för lodjuret med värdetatt att ersätts ettav
mindre antal järven.änrenar

Missnöjet med ersättningssystemet har inte bara betydelse för ren-
på rovdjurenägamas och rovdjursförlustema. Det ocksåärsyn en

grund för misstro regeringen, ha förmot inteansvaret attsom anses
tillräckligt mycket för täcka rovdjursförlustema.avsätts attpengar

Systemet har också varit utgångspunkt för kritik Naturvårds-mot
verket, tillsammans med Sametinget fram förslaget tilltogsom nytt
ersättningssystem. Kritiken gäller både frågan ersättningsbeloppensom
storlek och frågan hur många rovdjursföryngringar samebyom en
måste tåla.



Konflikter 103146SOU 1999:

tamdjursskötsel5.4 Annan

anled-finns detrennäringen,tamdjursskötseln, förutomdet gällerNär
vanlig djur-kallaskanskilja på vadsammanhangi dettaning att som

sådan därdjurhållningvanligfabodbruket. Medhållning och avser
till gård.i anslutninghagmarkerstängsel påinomhåller djuren enman

Oftaskogen.på bete ihar djurbyggerFäbodbruket däremot att man
har dem inomocksåförekommer stäng-detgår djuren fritt att manmen

binäring. Genomdjurhållningenfäbodbrukaresel. de flestaFör är en
till hållaoch bidrarkulturocksåfäbodar bevarardriva attatt enman

jordbruksstödfår del EU:sfábodbrukareMångalandskapet öppet. av
landskapetjust for hålla öppet.att

Det omfatt-fabodbruketsuppgifterexaktafå framsvårtär att om
fått uppgiftfábodbrukarforeningmed Dalarnaskontakterning. Vi har i

gickEnligt föreningeni bruk.fäbodarfinns minst 75det i länetattom
får ochkalvar, 500inklusivenötdjur600under 1998 cacasommaren

ifinns Värm-Fäbodarskogsbete i Dalarna.fritt ävenpå140 getterca
Ävenlän. i Väster-VästernorrlandsochJämtlands, Gävleborgslands,

fäbodar.finns enstakabotten
inte orsakat någrarovdjursforekomstenintryckVårt är att mer

förmod-liggertamdjursskötseln. Förklaringenmedutbredda konflikter
och lämnastödja tamdjursägamakunnatlänsstyrelsernaligen i att
ändåskadoråtgärder. Deförebyggandetill effektivabidrag som upp-

kunnatutsträckninghar istått ersättas.stor
rovdjurFörekomstspeciell situation.någotFäbodbruket har aven

fritt bete i sko-hålla djur påmöjligheternainskränkapåtagligtkan att
miljöer formed lämpligaplatserockså påfäbodar liggerMångagen.

visserligenrovdjursskadorproblemen medrovdjur. dagslägetI är gene-
för vad deutbreddemellertidfinnsbegränsade.rellt Detsett oroen

framtiden.innebära ikanväxande rovdj ursstammama

Jakten5 5
.

skäl.konflikter främst tvåjaktintressen uppstårMellan rovdjur och av
konkurrenterrovdjurenkan jägarna uppfattadet förstaFör omsom

främstdetdet andra förekommer ävenvissa bytesdjur. För att menvarg
för jakt andraanvändsangriper jakthundarbjörn och arter.som

konflikter,andraskaparovdjursförekomstkan typerDessutom även av
orsaka,ellerorsakar,rovdjurenvärdet jakträtten. Omrör ansessom av

minskar jakträttensoch rådjursstammamaälg-minskningar t.ex.av
fastigheter och jakt-prisernakan innebäravärde, vilket i sin atttur

eller i varje fallinkomsterdåförlorarMarkägarenarrenden kan sjunka.
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möjligheter till inkomster. Och för den jägare har löpande lång-ettsom
siktigt arrendeavtal ändras förutsättningarna på motsvarande Vär-sätt.
det det han eller hon arrenderat minskar.av

För de flesta svenska jägare jakten fritidsnöje.är Förett storen
den också viktigt tillskott till hushållsekonomin.ett Framförgrupp ger

allt i glesbygden jakten förär många också väsentlig del livssti-en av
len och livsföringen. Detta innebär de konflikter uppstår påatt som
grund rovdjursförekomst kan få mycket stark laddning.av en

Försök har gjorts ekonomiskt värdera jakten. Jägareförbundetatt har
siffror från undersökningpresenterat gjordes 1987 vid Sverigesen som

lantbruksuniversitet i Umeå. Undersökningen visade det totala jakt-att
värdet de svenska viltstammarna då uppgick till miljarder1,5 kro-av

dettaAv utgjordes 67 rekreationsvärde och 33procentnor. procentav
köttvärde. Utifrån de principer användes vid undersökningenav som

skulle jaktvärdet för enbart älg 1997 kunna uppskattas till miljarder1,1
kr, enligt Jägareförbundet.

När det gäller konflikter mellan jägare och rovdjur tycks skillna-
derna mellan olika delar landet. Konfliktemastora starkast iärvara av
de södra delarna rovdjurens nuvarande utbredningsområde. Vårtav
intryck de starkastär iär områdetatt sydvästra delarna avDalar-runt

Örebrolän, Värmlands län och delarnavästra län i Dals-nas samtav
land, dvs. områden dit rovdjuren nyligen återkommit och där numera

del Skandinaviensstor och lovargstam även tätaen av stammar av
finns. I området finns alla de konflikter vi beskrev inlednings-typer av
vis. När sedan kommer längre verkar konflikterna intenorrutman vara
lika uttalade.

När det gäller lodjuret den främsta konfliktorsakenär de minskande
rådjur. Påstammarna många håll jägare lodjuret bärav att störstaanser

skulden Örebrotill detta. Främst i Värmlands, Dalarnas, och Väst-
manlands län Ävenhar detta lett till krav på ökad jakt på lo. i Gävle-
borgs och Västernorrlands län liksom i Västerbottens kustland menar

Ävenmånga lojakten bör öka. jägareatt också i Jämtlands län ochom
längre lodjuretnorrut påverkatatt rådjursförekomstenavsevärtanser
tycks det där inte betraktas lika problem längreett stortsom som
söderut. förklaringEn kan rådjuret har mindre betydelsefullattvara en
ställning jaktbart vilt längre kommer.norrutsom man

Det står klart lodjuren särskilt i Norrland ochatt Svealand harnorra
Ävenbidragit till minskade rådjur. andra faktorerstammar spelarav

avsnitt 4.2.
För många jägare finns det positiv sida den ökande lostam-en av

Lodjuret erbjuder jaktmöjligheter och ha högt trofé-men. ettanses
Ävenvärde. det förhållandet lodjuret jägareatt någoträvtar ses av som
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kompli-utsträckning rådjurskid.positivt eftersom i Dettaräven tarstor
rådjfrågan lodjurets påverkan påäven ursstammama.cerar om

åtminstone igäller många jägare,det sedanNär vargen anser
i minskningen rådjurs-Värmland och Dalarna, har delatt vargen av

inte konflikten likadetta verkar detTrots är storstammen. somsom
beträffande lodjuret.

jaktmarker inom vargrevirfinns det de harDäremot som menarsom
ska-hög grad. och ilska dettaälgstammen påverkats i Denatt oro som

från skogsbolag, arrenderarhar förstärkts det utatt stora sompar av
skallkomma krav älgstammenområden till jaktklubbar, kan attstora

Älgennuvarande nivån. åstadkom-minskas till kanske hälften denav
bl.a. vilket leder tilli dag betydande skador på ungskogen, pro-mer

också. från i skogarduktionsbortfall. hindrar lövträdDen växaatt upp
skogsbola-domineras barrträd och motverkar på så sättsom annars av

jägarhållfå blandad skog. Frånsträvan attatt menar mangens en mer
kan bli avkastningen räckerkonsekvensen minskad älgstam attav en

till inte till jägarna.vargen men
jägare och till följdkonflikten mellan uppstårDen största attvarg av

då främst sig hundardet händer hundar. harDet rörtatt tar omvargar
jaktprovfeller eller deltagit iantingen vid jakt tränatsanvänts somsom

och mycket negativa reaktionerhar skapatVargangreppen stor oro
Konflikten har stärkts reglernabland vissa jägare. attav omgrupper av

angriperhundägare dödaskyddsjakt inte rätt att en varg somger en
såvida inte fått tillstånd frånhans eller hennes hund, ägaren

inte möj-det sedan mitten 90-taletNaturvårdsverket. Dessutom avvar
försäkras. Sedanfrån för hundar kunnatligt få ersättning statenatt som

ersättning betalas möjligheterna tecknaseptember kan1998 oavsett att
konflikten.försäkring tycks inte ha minskatdetmenen

visserligen långt vanligare jakthundarlandet helhet detI är attsom
Och vanligare detvådaskjuts jägare de angrips äränän att av varg.av

medproblemetde dödas eller skadas i trafiken. Men ävenatt varg-om
allvarligt förlitet naturligtvisi detta perspektiv är är angreppetangrepp

gånger i glestförekommer också mångahundens Vargangreppenägare.
fara. dessa områdenbebyggda områden där trafiken inte Iutgör storen

andrarisk ikan alltså relativt änutgöra störresett envargangrepp
med lös-hot jaktområden. Dessutom utgöra ett motangreppenanses

ska-Sverige. förebyggahund, vilken har djupa traditioner i Ett sätt att
krä-hund i band. Flera jaktformerdor skulle jaga medattannars vara

gällerfrån föraren.emellertid lös hund sig långt Detrörver en som
bl.a. älg, rådjuroch vissa former jakt påharjakt med stövaret.ex. av

fall löshund kanockså i deoch skogsfågel. Många jägare attmenar
mindre effektiv.med kopplad hund så blir jaktenersättas
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Även älg bytesdjur. någon konfliktbjörnen har Men större avsom
bjömföre-för inte finnasden anledningen tycks närvarande ändå runt

grunden positiv blandkomsten. på björnen tycks istället iSynen vara
stärks säkert björnenjägarna. positivaDen att ettanses varasynen av

framhållitsintressant jaktobjekt. Från vissa håll har emellertid att man
grad den påtagligtinte kan bjömstammen ökar i sådan attacceptera att

påverkar älgstammen negativt.
konflikt med jaktintres-Beträffande järv och kungsöm finns ingen

sena.
områden.skogsbolagen upplåter jaktarrenden på IDe storastora

för de rovdjurs-Naturvårdsverkets förslag till åtgärdsprogram stora
förslaget bolagen börpresenterades framfördes1998 attartema som

rovdjursförekomsten ökat och till-arrendeavgiftema till attanpassa
skulle bolagen kunnagången jaktbart vilt därmed minskat. På så sätt

Från bolagens sida har detför den biologiska mångfalden.ta ett ansvar
ifrågasätts detta bekosta rovdjurs-det deras uppgift på sättär attom
politiken. emellertid den åsiktenMånga jägare är att storen rov-av

radikaltdjursförekomst arrendena. Särskilt bolagenmåste påverka om
vill minska älgstammen för minska skogsskadoma många attatt anser
arrendena bör sänkas avsevärt.

rovdjursföre-ifrån alla jägare motstående intresse iLångt ettser
attityder tillkomst, vilket väl framgår undersökningen av varg.av

det del den ekologiska balansen rovdju-Många attt.ex.ser som en av
naturlig.minskar rådjursstammama till nivå uppfattas somren en som

hot för jakthundar kan också naturligt. Jakt-Att är ettvargen ses som
hundar lever farligt liv och fara bland andra.ärett vargen en

aktbrott5.6 J

Metoder5.6. 1

järv, ochförekommer olaglig jakt, dvs. jaktbrott på björn, lo,Det varg
kungsöm. jaktbrotten med metoder. OftaMånga gånger begås grymma

flyktenkan detta säkerligen förklaras förövaren griper tillfället iattav
Andra kan detoch då inte har tillgång till vanliga jaktvapen. gånger

förklaras förövaren använda metoder intemåste ärattav som annars
tillåtna för minska risken för upptäckt. Och i den mån vanliga jakt-att
liga metoder används finns det anledning uppträder påatt tro att man

ocksåinte vid vanlig jakt. kanske utnyttjarMansätt görett som man
fördåliga skottillfällen och knappast några ansträngningargör attman

hitta skadskjutna ur.
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hjälp snöskoterolaglig jakt medBerättelser och rapporter avom
och jagasdet djur spårasständigt. Ofta handlaråterkommer somom

de skjuts, körs ellerhjälp skoter innanlånga sträckor med överav
exempel. Under våren 1999kandödas på Här nämnassätt.annat ett par

uppmärksamhet i massmediai Vittangifick olaglig bjömjakt storen
forföljtsharbjömhona och henneshela landet. En snö-över avungar

vintern finnsde dödades. Från 1999skotrar i två mil innan rapporten
miljöministem, dnrtill 2719-Västerbotten brevfrån länsstyrelsen i

hadeLänsstyrelsen naturbevakareolaglig jakt på järv.5471/99 om en
hadeVindelijällens Järvenskoterjakt ikunnat spåra naturreservat.en

skjutits medoch slutligenfyra-sex gångerforföljts och körts över
hagelgevär.

länsstyrelsen ianvändning. Från Väs-ofta komma tillFällor tycks
1998/99 hittatbara under vinternterbotten har attrapporterat manman

hittades i Vindeltjällensför järv. Fällomafällor varit avseddatre som
trebenta järvar.har också spårat DetNaturbevakama ärnaturreservat.

sig benetfastnat i och sedansannolikt järvarhögst gnagt avsom saxar
hittades under våreni Sösjö i Jämtlandför komma loss. Ocksåatt saxar

kungsöm.gillrade både för järv och
Värmland haranvändning.komma till I Natur-Gift tycks också

utlagda sådantbeten varit påvårdsverket hittat förgiftade sätt attsom
tvingades poli-forgifta Och våren 1998syftet uppenbart varit att varg.

tydliga tecken för-visade påavliva två kungsömari Idre att somsen
veterinärmedicinska anstalt dock integiftning. det fallet har StatensI

verkligen för-bekräfta eller dementerakunnat sig ömamaatt varvare
många påståendenkungsöm har vi ocksågiftade. det gällerNär mött
klarar sig dåhäckningen. fåglarnastörningar under De menvuxnaom

förekommit fallhar också däreller dörkallnar så Detäggen ungarna.
träd med kungsömsbon.ned eller bräntsågatman

brev till Naturvårds-inkomUnder 1999 anonymtettsommaren
till Bohuslänfrån Dalarnaverket. Brevskrivaren förklarade att man

brevet sades också detforgiftade beten förbörjat lägga I attut varg.
kulor.med helmantlade Vargen dörfanns fördel med skjutaatt vargen

vilket minskar ris-hinner lämna skottplatsen,då inte omedelbart utan
bekräftades brevets innehållupptäckt. Till viss delkerna for ettgenom

inkommit. kvinnaefter brevet Entelefonsamtal till verket dagen att
förgiftats och dött glykolfor-hundringde och berättade hennesatt av

frånNaturvårdsverket ñck sedanden hittat i skogen.giftat kött ensom
glykolförgiñning.verkligen döttbekräftelse hundenveterinär på att av
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Omfattningen5.6.2

Det svårt uppskatta omfattningen jaktbrotten avseendeär att storaav
rovdjur och kungsöm. dettaFör skulle kunna utnyttjagöraatt man
brottsstatistiken. Med utgångspunkt i statistiken skulle kunna fåman
fram uppgifter domar och anmälningar. skulle emellertidDettaom
kräva omfattande arbetsinsats eftersom statistiken inte i sig inne-en
håller tillräckliga uppgifter för identifiera brott innefattar olag-att som
lig jakt på rovdjur. skulleMan kontrollera varjetvungen attvara
enskild anmälan domoch angående jaktbrott för de avsågatt se om
rovdjur. uppgifterDe skulle få fram skulle inte heller kunnaman anses
spegla omfattningen den totala brottsligheten.av

När det gäller björn, lo och järv har därför valt vända tillatt oss
de forskningsprojekt pågår beträffande dessa Projekten hararter.som
utifrån uppgifter förseddadjur med radiosändare. kunnat göraom upp-
skattningar och dra slutsatser beträffande den olagliga jakten.

Rapporterna från projekten har lagts bilaga i bilage-5-7som
delen.

Vargprojektet har inte pågått så länge det varit meningsfulltännu att
inhämta därifrån. Beträffande har iställetvi tagitatt rapporten vargen
uppgifter vi fått fram på andra sätt.upp som

det gäller kungsömenNär vill vi främst hänvisa till de uppgifter vi
fått från Martin Tjernberg. Uppgifterna finns i från honomrapporten

tagits bilaga i bilagedelen.1som som

Björn

Skandinaviska bjömprojektet bedriver sin forskning i trakten av
Kvikkjokk i och del Dalarna i söder. detIstornorr en av norra norra
området har under åren 1984-98 försett totalt björnar med90man
radiosändare. detI södra antalet 117.är

Forskarna i projektet har beräknat hur andel sändarför-destor av
sedda bjömama dödats olaglig jakt. har då bedömtMansom genom
hur många björnar förlorat kontakten med under sådansom man
omständigheter det finns anledning misstänka de dödats olag-att att att
ligt.

Slutsatsen blev uppskattningsvis 6,7 de sändarför-att procent av
sedda bjömama i det och i1,4 det södra området dödatsprocentnorra
olagligt. För det områdets del innebär det andelen olagligtattnorra
dödade björnar gånger så andelen lagligtnästan tre storvar som
dödade. det södraI området andelen olagligt dödade hälften så storvar

de lagligt dödade.som
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Forskarna uppskattningama den olagliga jaktenattanser av snarare
för låga för höga. också, i varje fall beträffande detDeär än tror norra

området, den olagliga jakten utanför de områden där deär störreatt
forskning.bedriver sin Enligt forskarna finns det beträffande det södra

området rykten tjuvjägare kunnat pejla björnar, vilketsäger attsom
skulle öka risken för projektets björnar.

Forskamas slutsats den olagliga jakten allvarlig i fjäll-är äratt mest
områden med renskötsel och den olagliga jakten fått antalet honoratt
där minska. det södra området verkar olagligaI den jakten föratt när-
varande inte något hot populationen.utgöra mot

Järv

Järvprojektet arbetar med sändarförsedda järvar i Sarekområdet. Fram
till hade järvar märkts.1998 76 Analysema den olagliga jakten ärav
baserade på individer.73

från järvprojektet bedömsI hur många alla döda ochrapporten av
oförklarligt försvunna, sändarförsedda järvar dödatsvuxna som genom
olaglig jakt. vissa fall har hittat döda järvar försöktI och avgöraman

fallhur dessa dött. andra har gjort bedömningarI orsakerna tillman av
förlorat kontakten med sändarförsedda individer.att man

Forskarna slutsats blev dödsorsaken för 17 de dödaatt procent av
helt säkert olagligjärvama jakt. lägger till deOmvar man som sanno-

likt dödats olaglig jakt andelen 46 Läggerär procent.genom man
till möjligendessutom de dödats olagligt blir andelen 71 procent.som

Forskarna bedömer den illegala jakten inte problemäratt ett stort
för Sarekpopulationen. emellertid den illegalaDe jaktenpoängterar att

hinder för återetablering studieområdet.kan utanförettvara

Lodjur

Lodjursprojektet arbetar inom två områden, dels i området Sarek,runt
dels i Bergslagen. har projektet pågåttI sedan 1994 och där harnorr

lodjur fått radiosändare.totalt 46 söder har projektetI pågått sedan
och totalt djur har radiomärkts.1996 32

den vi fått från forskningsprojektet forskarnahar utifrånI rapport
olaglig jakt på märkta lodjur försöktkunskaper beräkna hur mångaom

totalt dödas olagligt i hela landet varjelodjur år. fram-I rapportensom
myckethålls det svårt uppskatta omfattningen den illegalaär attatt av

flera felkällorjakten och det finns i de beräkningar gjorts. Menatt som
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den övergripande slutsatsen det står klart det förekommerär att att
olaglig

renskötselområdetFör har uppskattat mellan 66 och 90attman
lodjur dödas olagligt fannsår. 1998 i området 167 familjegrupperper

lo, enligt de inventeringar utförs inom för ersättnings-av som ramen
för rovdjursdödade Antalet individer kan uppskattas tillsystemet renar.

850. Skyddsjaktstilldelningen djur och antalet rapporterade125ca var
fällda 56.var

För området utanför renskötselområdet har uppskattat lo-67attman
djur dödas olagligt varje år. Antalet lodjur minst enligt622 Jäga-var
reförbundets inventering vintern Skyddsjaktstilldelningen1998. var
43 och antalet rapporterade fällda djur 41.var

Tidpunkten för den olagliga och misstänkt olagliga jakten skiljer sig
mellanåt de olika studieområdena. Norrbotten har alla djur försvunnit

mellan februari och dvs. skoterföre.maj, det Bergslagen harInär är
alla försvunnit mellan augusti och december, dvs. under rådjurs-nästan

och älgjaktsperioden.

Varg

Naturvårdsverket följthar under de 20 åren den skandinaviskasenaste
utveckling. Under denna tid har döda påträf-30vargstammens vargar

fats. dessa har haft sådana skador eller påträffats underAv 10-15
sådana omständigheter det framstått uppenbart eller mycketatt som
troligt de dödats jaktbrott. Flera de döda har haftatt genom av vargarna
gamla skottskador. har alltså blivit påskjutna överlevt.De men

Kungsörn

intryckVårt det inte förekommer någon utbredd förföl-är att numera
jelse kungsöm i skogslandet. har vi fått uppgifterDäremot attav om
förföljelse förekommer i åtminstone vissa fjällområden. Detta stämmer

med de uppgifter vi fått från Martin Tjernberg. Enligt honomöverens
kungsömsstammen, i dess nuvarande situation, helt beroendeär ettav

inflöde fåglar för längre sikt huvud kunnaöveratt tagetav yngre
finnas kvar i fjällen och det fjällnära skogslandet. bedömningHansär

förföljelse, dvs. jaktbrott, den viktigaste förklaringen till detta.är äratt
Martin Tjembergs uppgifter i övrigt redovisas i avsnitt och i2.5.3

bilagedelen.
På Gotland och i Skåne finns inga uppgifter de häckandeattom

kungsömama förföljda i dag.är
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Rovdjurspolitik i andra länder6

6.1 Inledning

vi självaInformation förhållandena i Finland och USA harNorge,om
län-inhämtat i respektive land. Beträffande de övrigakontaktergenom

iderna har vi fått uppgifter de svenska ambassadema. harDegenom
länderna. del fallsin sig till olika myndigheter i de olika Ivänttur en-
Vi har inhämtathar sig till naturskyddsorganisationer. ävenväntman

kompletterande uppgifter från litteraturen.

6.2 Norge

Grunddrag

Information kontakter medförhållandena i har vi fåttNorge genomom
Miljövemdepartementet.

harförekommer björn, järv, lo, och kungsöm. NorgeI Norge varg
Bemkonventionen. Eftersom inteliksom Sverige ratificerat Norge är

med i landet bundet och habitatdirektivet.EU inte Enär art- annanav
har omfattande får-viktig skillnad jämfört med Sverige är att man en
särskilda krav påskötsel med får på fritt skogsbete, vilket ställer rov-

djurspolitiken.
j skalli den norska rovdjurspolitiken rovdjurenUtgångspunkten är att

skall möjligtfinnas i livskraftiga samtidigt det attstammar som vara
bedriva fâr- och renskötsel. i

rovdjuren skall ha olikanorska rovdjurspolitiken bygger påDen att
det möjligtstarkt skydd i olika områden. har inteMan äransett att att

dra alltför kostna-dem lika starkt skydd överallt. skulleDetta storage
förebyggande åtgärder. Princi-der för skadeersättningar och bidrag till

tillstånd till jaktalltså skall medgenerösareär attatt gepen man vara
skallutanför områden, där skyddet för rovdjurensärskilt utpekade vara

starkt.
Måletbjörn har bestämt vissa så kallade kämområden.För ärman

finnas reproducerande honor inom de områdena. sådet skall Näratt
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blir fallet tillåter licensjakt utanför dessa. kärnområdenaInom fårman
endast skadegörande individer fällas. Tamdjursägare inom områdena
får bidrag till förebyggande åtgärder. Fårbönder kan också få bidrag för
omställning till mjölkproduktion.

finnsI Norge två skilda järvpopulationer, i längs denen norr
svensk-norska fjällkedjan och längre söderut avsnitt 2.2.1. Denen

livskraftig och licensjakt därför tillåten. denFör södraärnorra anses
populationen har definierat kärnområde. Jakt tillåts endastettman
utanför detta till dess populationen i kärnområdet nått viss nivå.att en

För och finns inga bestämda kämområden. Lostammenvarg
livskraftig och kvoterad jakt tillåten. För policynär är attanses en varg

den endast skall finnas utanför renskötselområdet. skall heller inteDen
få etablera sig i de västligaste sydnorska fylkena länen.tre

Jakt för förhindra skadoratt

Rovdjur, och vilt, får dödas särskilt tillstånd det behövsutanannan om
för avvärja fara för personskador. också tillåtetDet föratt är ägareen
till tamdjur, eller någon döda vilt underägaren,representerar attsom

direkt på tamdjur. Bestämmelsen gäller till skydd för deett angrepp
tamdjursarter på norska kallas bufe får, kor, hästar m.fl.getter,som
och tamrenar.

Den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket, Direktoratet for
naturforvaltning, kan tillstånd till jakt på björn, järv ochge varg om

orsakar betydande skador på tamdjur eller detarterna Närtamrenar.
gäller lodjur fattar fylkesmannen landshövdingen beslut jakt iom
sådana situationer.

Direktoratet kan delegera sin beslutanderätt till fylkesmännen eller
kommunerna. det gäller björnNär har viss delegation skett till delen
kommuner. järv harFör alla fylkesmän fått besluta jakt,rätt att om
dock inte i kämområdet. Fylkesmännen har också fått beslutarätt att

jakt på Beslut fattas enligt delegation kan överklagas tillom varg. som
direktoratet.

Annan jakt

I Norge finns regler för jakt med syfte reglera bestånden björnatt av
och järv. skerDetta licensjakt. Direktoratet beslutar hurgenom om
många djur totalt får fällas. Jakt får sedan bedrivas demsom av som
fått licens. Som villkor för jakt skall få tillåtas gälleratt att stammen av
den aktuella kan långsiktigt livskraftig och det hararten attanses upp-
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tillåts. Vill-i område där jaktstått skador husdjur eller detpå tamren
med Bern-koren har tagits med för reglerna skall stämma överensatt

till Miljövem-beslut kan överklagaskonventionens krav. Direktoratets
departementet.

järv. Underjakt endast tillåtitsHittills har beståndsreglerande
hand tillåtsdjur. fälldes. forsta1998/99 tillätsjakt 41 12 1säsongen

förtillstånd har ocksåjakt med skjutvapen enstaka grävaattgettsmen
lyor. enstaka fall tillåtit jakt från helikopter.Man har också iut

förkvoterad jaktdet gäller lodjur tillåtsNär sätt somsammaen
skjutasfårhur många djurälg. Fylkesmannen bestämmert.ex. som

jakt på 137jaktsäsongen tillätsinom olika områden. Under den senaste
medfälldes. lodjuret inte finns Bern-djur. 91 kan anmärkasDet att

skydd.skall ha starktkonventionens lista deöver ettarter som

Regionala rovviltnämnder

finnsrowiltnämnder.försök har inrättat regionala DetPå i Norgeman
sittertvå järvnämnder och lodjursnämnder. nämndernatvå I represen-

för olika kommuner.tanter
licensjakt påfatta de beslutJärvnämndema har till uppgift att om

fatta.for Naturforvaltning harjärv Direktoratet attannarssom
denbeslutanderättLodjursnämdema fått fylkesmannenshar överta om

till direkto-beslut kan överklagaskvoterade jakten på lo. Nämndernas
ratet.

åtgärderSkador och förebyggande

ersättning för hus-betala fullnorska enligt lag skyldigDen ärstaten att
ellerjärv, lo,djur eller dödas björn,och skadastamrenar vargavsom

uppstårbetalas för kostnaderkungsöm. Full ersättning skall också som
till följd skadorna.av

Normalt betalasFylkesmannen beslutar ersättningar. ersätt-om
skadelidandedenningar enligt fastställda schablonbelopp men om

det prövningbegär skall individuell göras.en
norskamiljoneri statsbudgeten 53För år 1999 närmareavsattes

beloppetpraktikenkronor för skador andra tamdjurpå Iän avserrenar.
miljoner kronor.ersättningar för får. 28För närmareavsattestamrenar

bidrag tillförkronor1999 har miljoner norskaFör 26 avsattsca
bidragtamdjur,förebyggande åtgärder. det gällerNär utom gesren,

hemtag-vakthundar, tidigarebl.a. intensivbevakning, användning av
tilloch övergångtamdjurning djur från flyttningskogsbete,av av
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andra tamdjursraser. närvarande försök med vakthundarFör pågår ett
lovande har äldre fårraser skadasDet också visat sig ochut. attsom ser

dödas i mindre omfattning modema, högproduktivaän raser.
När det gäller kan bidrag för flyttning renhjordar,t.ex.ren ges av

intensivbevakning under känsliga perioder eller inhägnader.
fåI områden med omfattande rovdjursskador kan fårbönder ekono-

miskt förstöd ställa till mjölkproduktion. 1999 har 10 mil-Föratt om
joner norska kronor för sådant stöd.avsatts

Lösning konflikterav

liksom i förekomsten rovdjur, konflikter.I Norge Sverige, skapar Iav
syfte minska konflikterna har kallade rovdjursutvalg,inrättat såatt man
vilka på svenska skulle kunna rovdjursgrupper. finns delskallas Det en
central rovdjursgrupp, dels regionala rovdjursgrupper.

miljöskydds-centrala rovdjursgruppen rådgivande till ochDen är
jordbruksmyndigheter central nivå. ingårpå I representantergruppen
för bonde-,bl.a. Direktoratet for naturforvaltning, Sametinget, ren-

sammanslutningarnärings- och naturskyddsorganisationer samt av
kommuner. skall kunna skapaTanken också rovdjursgruppenär att
kontakter mellan olika och på så bidra tillde organisationerna sätt att
konflikter kan lösas.

fylkesmännen, dvs.regionala rovdjursgruppema knutna tillDe är
länsstyrelserna. myndigheter på länsnivå derådgivande tillDe är men
kan framföra synpunkter till centrala myndigheter. Gruppernaäven

förvaltningsplaner. Meningenskall delta i utarbetandet regionala ärav
mellan myndig-också de skall kanal för informationsutbyteatt vara en

för bonde-,heter och organisationer. ingårI representantergrupperna
läns-rennärings- och naturskyddsorganisationer kommuner ochsamt

styrelsen.
skador orsakadeNär det gäller frågor förebyggande rov-av avom

djur har de också beslutsfunktion.regionala rovdjursgruppema Deen
förbeslutar prioriteringar fördelningen medel avsedda ska-ochom av

deförebyggande åtgärder.

Olaglig jakt på rovdjur

inte gjort någraOlaglig jakt rovdjur förekommer harpå upp-men man
Miljövem-skattningar kontakter medomfattningen. Enligt våraav

förföljelsen rovdjurdepartementet finns det inga tecken på storaatt av
ökar eller organiserad.den äratt
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bekämpatill uppgiftnorska polisen harden del denInom attsomav
Enhetenför miljöbrott.särskild enhetekonomisk brottslighet finns en

vilket inne-med faunakriminalitet,kallas Miljökrim och arbetar bl.a.
stöduppgift lämnaMiljökrim har tillfattar olaglig jakt på rovdjur. att

brotts-kan ocksålokala polismyndigheteroch hjälp till övertamen
i omfatt-ocksåhelst i landet.utredningar Detta gör stormanvar som

utredningarenhetenMöjligheten för den centralaning. överatt ta anses
ovidkommande hänsyn.förhindra det lokala planet taratt man

Finland6.3

Grunddrag

kontaktervi fåttInformation förhållandena i Finland har genomom
Jord- och skogsbruksministeriet.med

Finlandlo, och kungsöm.Finland förekommer björn, järv,I varg
detför FinlandsBemkonventionen.liksom Sverige ratificerat Menhar

ochbeträffandeskyddsreglerundantag från konventionensgörs varg
habitat-i ochfinns undantagbjörn. det gäller EG-reglemaNär art-ett

renskötselområdet. Dessaför finska vargpopulationer inomdirektivet
skall starktomfattas inte direktivets lista över ettarter som gesav

behandlas ihabitatdirektivetochskydd. Bemkonventionen och art-
avsnitt respektive 7.3.2.7.2.3

allarovdjurspolitikenUtgångspunkten för den finska är att arter
hela landetskall finnaslivskraftigaskall finnas i Arterna överstammar.

respektiveförutsättningar fördär det finns naturligapå de platser art.
vilt medanjaktbartbetraktas i FinlandBjörn, järv, och somvarg

har allmänrenskötselområdethelt fredad.kungsömen Inomär man en
och jagas i denliksom björn, järvövrigt fårjakttid på I vargvarg.

skogsbruksministeriet bestämmer.utsträckning Jord- ochsom
eftersträvargäller de fyra rovdjursartemadetNär stora enman

skall lång-Skälet till ökningenökninglångsam attstammarna. varaav
därde delar landetbefolkningen ihela tiden villär att att avsam man

alltförutvecklingen. Enförekommer skall kunna accepteraarterna
attitydema.detta. Omsnabb ökning kunna gentemotäventyraanses

jakt i sådandär tillåtastarkt negativa kanrovdjuren i område ärett man
ökadåupphör. Istället låterutsträckning ökningen stammenatt man

ökning.helhet blirresultatet för landetsånågon annanstans att ensom
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Beslut jaktom

För följa utvecklingenatt de fyra rovdjuren harstammarna storaav av
där frivillig fältpersonalett och olikasystem organisationerman rap-

observationer till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.porterar Utifrån
beräknar institutet minimiantaletrapporterna djur de olika arterna.av

Med detta minimiantal grund beslutar sedan Jord- och skogs-som
bruksministeriet årligen hur många djur får fällas. Ministerietsom
beaktar då i viss utsträckningäven hur många djur dödats på andrasom

jakt,sätt än antalet djur polisen tvingats avlivat.ex. ellergenom som
dödats i trafiken.som

I ministeriets beslut hur många djur respektive fårartanges av som
fällas inom olika jaktvårdsdistrikt. Jaktlag eller andra sammanslut-
ningar jägare och enskilda jägare kanäven sedan söka licenser hosav
jaktvårdsdistrikten. Det finns 15 jaktvårdsdistrikt i landet. kanDe när-

beskrivas mellanting mellanmast privata organisationer ochsom myn-
digheter. Deras beslut kan överklagas till besvärsnämnd och därifrånen
vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt ministeriets beslut för jaktåret 1998/99 fick omkring 90
lodjur och ungefär lika många björnar fällas. Antalet fickvargar som
fällas utanför renskötselområdet 13. järvarInga fick fällas.var

Utöver det årliga beslutet jakt kan ministeriet tillstånd attom ge
avliva rovdjur i syfte förhindra skador. Dessutom fåratt ochvar en
döda rovdjur det i akut nödsituation behövs för avvärjaom atten en
överhängande fara för människor eller husdjur. I sådana situationer
behövs alltså inte något tillstånd från ministeriet.

Ersättning för skador

Skador björn, järv, lo och orsakar på grödor och tamdjursom varg
i den Ävenersätts mån budgetmedelstaten för ändamålet.av avsatts

skador på honungsskördar För år 1998ersätts. nio miljoneravsattes
mark, motsvarande miljoner13 kronor.ca

För andra tamdjur dödasän rovdjur kan ersättningrenar som av
betalas med högst Ävenbelopp djuretsett värde.motsvarar gängsesom
för skador inte leder till tamdjurets död kan viss ersättning betalas.som
När det gäller hundar finns vissa särskilda förutsättningar för skadoratt
skall Ersättning betalasersättas. endast hunden befann sig på äga-om

gård eller liknande då skadan inträffade eller hunden underrens om
uppsikt användes för jakt eller vissa andra ändamål. Ersättning betalas
inte skadan inträffat vid jakt på det rovdjur orsakat skadan.om som
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återfinns.för djurgäller lämnas ersättning endastdetNär somrenar
belopp detkan betalas med högstErsättning motsvararut ett som

Meningen ersättningen på sådubbla värdet sätt ävenär attav renen.
återfinns.skador inteskall täcka pâ renar som

inteutebli den lidit skadanErsättning kan minskas eller helt om som
skadan.medverkat till försöka förebyggaatt

Ryssland6.4

ambassaden inhämtat frånförhållandena i Ryssland harInformation om
ryska kontor.Världsnaturfondens

hela landet i tal-björn, lo, spriddaRyssland finns järv,I övervarg
Även antalet okänt.kungsöm förekommerrika ärstammar. men
federal statlig egendom. Jak-lagstiftning hela faunanEnligt rysk är

Jakt tillåten påregleras i både federala och regionala lagar. ärten
förvarprincip tillåtet ochjärv, och ibjörn, Det är attenvarg.

för regelsystem finns. jakt påjakt inom det Förbedriva somramarna
omkringförsöker få avskjutning påkrävs det licens ochbjörn man en

införa kravfinns också förslag10 Det attettprocent stammen. omav
premier för den dödarför finns medlicens lo. Detpå ett system som

varg.
förbjuden.All jakt på kungsöm är

Estland6.5

inhämtats från detestniska förhållandena harInformation de est-om
niska miljöministeriet.

finnsoch kungsöm.Estland förekommer björn, lo, ArternaI varg
Avskjutningsstatistik visarhela landet.spridda iöver attsettstort

underlodjur och sköts 1997.björnar, 14328 177 vargar
för jaktvår-särskild förvaltningsplanhar fastställtEstlandI man en

planen genomförs.för Iestniska Naturvårdsverketden. Det attansvarar
olika vilkanivåer förhar fastställtplanen arter samtstammarna avman

det skall finnas 200-800optimala. björn gällerFörnivåer attsom anses
detEnligt planen skalloptimala antalet till 400.individer. Det anges

tilloptimala antalet 300-400. Varglodjur. Detfinnas 100-500 anges
optimala antalet 40-50exemplar.slutligen skall finnas 20-100 Det är

stycken.
och skyd-tillåten. Björn,någon jaktPå kungsöm inte ärär varg

i sådana områ-liknade områden. Mendade i nationalparker och även
för övriga delarantalet djur blir Ireglerasden kan stort.stammarna om
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landet jakt tillåten. fårär Varg jagas hela året. Tillstånd till jaktav
utfärdas länsstyrelserna. Troligtvis förekommer det olagligävenav
jakt

Sedan slutet 1998 gäller lag till ersättningrätt sta-av en som ger av
för skador rovdjur orsakar tamdjur och egendom.ten som annan

Tidigare fanns det inte någon sådan finns inteDet några bestäm-rätt.
melser till ersättning för människor skadas.rättom som

EstlandI pågår det debatt rovdjursfrågor. bl.a.Den inven-rören om
teringsmetodema och frågan hur många djur verkligen finns.om som
Även jaktsäsongens längd och jaktmetoder debatteras.

6.6 Lettland

Information de lettiska förhållandena har inhämtats från Miljö-om
vårdsdepartementet, Ministeriet för miljö och regional utveckling, State

service ochForest Skogs- och jaktinspektionen, samtliga i Lettland.
Av de rovdjursarter aktuella för finns i Lettland björn, lo,ärsom oss

och kungsöm. Bjömen sällsynt medan och finns iär störrevarg varg
stammar.

myndighetDen ansvarig för frågor rörande dessaär heterartersom
engelskapå Latvian State Forest Inventory Institute. myndighetenInom

pågår för närvarande arbete med utarbeta förvaltningsplaner förett att
björn, och Syftet bl.a. de lettiska reglerna tillär att art-varg. anpassa
och habitatdirektivet avsnitt 7.3.2.

Jakt efter björn och kungsöm förbjuden och lettiska myndigheterär
har inte det skulle förekomma någon illegal jakt. detnoterat att När
gäller lodjur jakt tillåten mellan den oktober och denär 1 15 Jaktmars.
efter tillåten åretärvarg om.

Staten inte några skador björn, lo,ersätter eller kungsömsom varg
orsakar.

de härAv aktuella det bara beträffande det före-arterna är varg
kommer någon allmän debatt. Både bland bönder och jägare finnsmer
det önskemål skall minskas.att vargstammenom

6.7 Polen

Infonnationen förhållandena i Polen har inhämtats från det polskaom
miljöministeriet.

polen finnsI björn, lo, och kungsöm. Vargstammen förhål-ärvarg
landevis och uppgår till drygt djur.1 000 Inventeringarstor görs av
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förbjuden ijakt demochskyddade ärAllalänsstyrelserna. ärarterna
ochbjörnorsakasskadorhela Polen. Staten ersätter varg.avsom

blanddiskussionförföremålskyddet förvissa regionerI är vargen
ändraplanerinte någraministeriet harlokalbefolkningen attmen

skyddsstatus.vargens

Tyskland6.8

de tyskafrånTyskland har inhämtasförhållandena iInformationen om
Naturvårdsverket.ochJordbruksdepartementettillmotsvarighetema

fåoch någraplanteratslodjurlitet antalTyskland finns utI ett som
frånsporadisktinvandrarnationalparker. Vargi olikakungsömarpar

östligasteilitendetfinnsTjeckien.Polen och Numera vargargruppen
Tyskland. -

före-detinte hellerochinte tillåten påJakt atttrorär arterna man
ersättning förreglerfinns inte någraillegal jakt. Detnågonkommer om

rovdjur.orsakadeskador av
samband medlodjursbeståndet. Iökahar planeratVissa delstater att

tamdjur.för skadorrörande riskenuppståttdebatthar vissdetta
uttryck.kommit tillharför skadorOckså av vargoro

Rumänien6.9

offrån Ministryinhämtasförhållandena harrumänskadeUppgifter om
i Rumänien.ProtectionEnvironmentalandForestsWaters,

Samtligaoch kungsöm.lo,förekommer björn,RumänienI varg
förekommerochSåväl björnskyddade.lodjuret ärutomarter varg

huvud-skyddadedeJakt påemellertid i ärarternastammar.stora som
ochlicensjakt. Björnarbjörn förekommerpåregel inte tillåten men

det ansvarigatillstånd frånefterskador får jagasorsakarvargar som
ochandraskydd deLodjuret har inteministeriet. arternasomsamma

rovdjurden jakt efterfrån ministeriet. Förutomefter tillståndfår jagas
jakt.förekommer olagligdetministeriettillåts tror attmanavsom

skadas någonmänniskorbetala ersättningar tillkanStaten som av
skyddad art.
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6.10 Spanien

Beträffande förhållandena i Spanien har information inhämtats från det
spanska miljöministeriet.

Spanien finnsI mindre antal björnar medanett stammarna av varg
och kungsöm Lodj den finnsär i Sverige finnsstora. inte iartur av som
Spanien. Bjömstammen sedan flera år tillbakagång.påär

Lo och kungsöm i nationelltär register hotadeupptagna ett över
innebärDetta skall skyddas ocharter. att åtagit sigarterna att staten att

utarbeta handlingsplaner för bevarande.artemas
Enligt spanska regler alla djurarter skyddadeär såvida inte jakt sär-

skilt tillåtet. de aktuellaAvär det endast får jagasärarterna varg som
och då bara i de delarna landet. dessaI delar landet kannorra av av

på regional nivå, dvs. inom de provinsema, beslutaautonomaman om
jakt för förhindra skador. Miljöministerietatt det förekommertror att
illegal jakt det svårt uppskatta omfattningen.arterna attmen anser
Man emellertid den ganska begränsad.ärattmenar

Av rovdjuren främst orsakarär skador i viss utsträck-varg som men
ning också björn. De provinsema bestämmer i vad månautonoma
ersättning skall betalas för rovdjursskador. Ersättning för skador orsa-
kade björn utbetalas i samtliga provinser där björnen förekommer.av
Vargskador i vissa provinser.ersätts

Enligt miljöministeriet finns det allmän uppslutning kring skyddet
för rovdjursartema. finnsDet emellertid viss konflikt mellan måleten

skydda och jaktintressena och tamdjursskötseln.att arterna Det pågår
också debatt hur skall kunna förena skyddet rovdjurenen om man av
samtidigt skyddar potentiella bytesdjsom man ur.

6.1 1 Italien

Information förhållandena i Italien har inhämtats från det italienskaom
jordbruksministeriet.

ItalienI finns det björn, lo, och kungsöm. Bjömstammen ärvarg
liten medan både och kungsöm förekommer i ganska antal.varg stort
Lodjuret har varit utdött i Italien sedan början detta århundradeav men
har börjat återetablera sig. Troligen har lon vandrat frånnu angrän-
sande länder där det pågår projekt syftar till återinföraatt arten.som

Björn, och kungsöm alla fridlysta och jakt efterär ärvarg arterna
följaktligen inte tillåten. Olaglig jakt förekommer främst efter varg men
också efter björn. Man det främst tamdjursägaretror är bedri-att som

den olagliga jakten för minska skadorna tamdjuren. finnsatt Detver
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statliga skogvaktare bl.a. har till uppgift försöka förhindra denattsom
olagliga

drabbas skador rovdjur kan få ersättning regio-Den som av av av
nala myndigheter. medel anslås för rovdjursersättningarDe ärsom
dock otillräckliga och handläggningen ansökningar ersättningomav

alltför långsam.anses
DebattenI Italien pågår debatt hur rovdjuren skall hanteras.en om

gäller främst varg.

6.12 USA

Allmänt

Uppgifter förhållandena i har vi fått kontakter medUSAom genom
tjänstemän verksamma inom myndigheter arbetar med viltfrågor,som
viltforskare och International Wolf i Ely, Minnesota.Center De upp-
gifter vi fått har gällt delstatema Idaho och Minnesota och dåmest
framför allt Vi därför här främst dessa och frågortar statervarg. upp

rörsom varg.
Ävendelar järvI USA finns brunbjöm och i stora stammar.av varg

och kungsöm förekommer. vilt i i principFörvaltningen USAärav en
delstatlig angelägenhet. finns emellertid federal skyddslagstift-Det en
ning, Endangered Species hotad kan den kommaAct. Om art ansesen

omfattas för förvaltningen blir då federaldenna. Ansvaretatt av en
fråga.

Minnesota

Minnesota hälften så Sverige och har 6 miljoner invånare.är stort som
delstaten finns huvudsakligendrygt påI 2 400 yta mot-en somvargar,

fjärdedel förekommer kan välSverige. Området därsvarar en av varg
karakteriseras glesbygd med mindre samhällen, inte oliktnärmast som

vissa de trakter där förekommer i Sverige i dag. Inom vargensav varg
huvudsakliga utbredningsområde förekommer endast begränsad tam-
djursskötsel. har emellertid spritt sig tätbe-Vargen ut mot mernumera
folkade områden med omfattande tamdjursskötsel.mer

Till och med det skottpengar i Minnesota. Sedan1964 var varg
skottpengama varjakt fortfarande tillåten fram till och medtagits bort

Endangered Species1973. fridlystes då i MinnesotaVargen genom
enda områden i där fanns kvar vid den tidenAct. De USA varg var
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Minnesota och Alaska. Antalet i Minnesota antagligen omkringvar
500.

fortfarandeVargen skyddad Endangeredenligt Species Act. Gra-är
den skydd har emellertid förändrats, såvitt Minnesota. Förstav avser

utrotningshotadden klassificerad endangered har sedanvar som men
klassats hotad threatened. skyddsjakt kanDetta innebär vissattsom
tillåtas.

närvarandeFör pågår kan komma leda tillatt atten process som
inte längre skall omfattas Endangered Species beslutAct. Ettvarg av

detta måste fattas den federala regeringen.om av
Eftersom skyddad jakt i princip förbjuden. Vissär ärvargen varg

skyddsjakt emellertid tillåten. utförs federala jägareDennaär av som
kan ingripa på begäran tamdjursägare drabbats skador. Tam-av som av

Årligendjursägare får inte själva ingripa. dödas omkring 10 procent av
i Minnesota skyddsjakt.vargstammen genom

Delstaten betalar viss tamdjurersättning för dödassom av varg.
betalades $1997 till 400 förlorat djur. Ersättningen dockupp per ger

inte full täckning för förlusten. dödades får1997 99 nötdjur, 44 och
kalkoner1 140 Hundar och andra husdjur inte. 1997ersättsav varg.

dödades hundar12 av varg.
Olaglig jakt på förekommer i Minnesota. Omfattningen ärvarg

oklar det kan årligen sig till populatio-10röra procentmen om upp av
Straffet för olaglig jakt ipå kan Minnesota böter,nen. varg vara even-

tuellt fängelse och indragen vapenlicens.

Idaho

Idaho knappt hälften Sverigeså och har miljoner invå-1,3är stort som
delstaten finns omfattandeI uppfödning nötboskap och får.nare. av

tidigareVargen helt utrotad från Idaho 1995 planteradevar men
på Samtidigt planterades i Yellowstoneut nytt. utman varg varg

National Park. Parken ligger huvudsakligen i Wyoming,västra som
till Idaho. Norr dessa ligger harMontana. Därgränsar staterom vargen

på naturlig återetablerat sig under år invandring frånväg senare genom
Kanada. ochI dessa finns drygt 100tre statervar en av numera vargar.

Liksom i Minnesota i de nämnda delstatema skyddadär vargen
Endangered Species Skyddet kanAct. upphöra så snartgenom vargen

inte längre hotad. Om eller blir falletså övergår förnär ansvaretanses
förvaltningen till respektive delstat.vargstammenav

Varje år dödas 48 000 totalt får och600 000 något hundra-ca av ca
tal nötdjur rovdjur. Prärievargen dencoyoten är gör störstav som

Åtminstoneskada. djurHur många inte känt.ärtassom av varg upp-
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efter kalvningentill djuren på vårenfödningen nötdjur går så attav
bara gångerbete. Därefter till djurensläpps på fritt ett parser man

alltsåför slakt. svårtunder Till hösten samlas de Det ärsommaren.
uppfödarehänder under betessäsongen. mångavad Menatt se som

varit tidigare.hävdar kalvförlustema under de åren änstörreatt senaste
ökandeFörklaringen till detta skulle den vargstammen.vara

federala eller delstaten betalar någraVarken den regeringen ersätt-
emellertidför Idaho håller påningar tamdjur dödas attsom av varg.

för viltskador.fond användas till ersättningarbygga skallupp en som
hjortjakt.till fonden kommer från avgifter för tillstånd till DetMedel

dollar.kommer innehålla självrisk på 1 000kommande attsystemet en
ideell naturvårdsorga-närvarande finns fond bildatsFör enen som av

ersättningar förnisation, Defenders of Wildlife. fonden betalasUr nöt-
ersättning skall utgåboskap dödas förutsättning förEn attsom av varg.

fastställt detden federala myndigheten Wildlife Servicesär attatt
fulltErsättningama täcker inteverkligen dödat boskapen.är varg som

förlusten.ut
föregående tillstånd skjutaTamdjursägare har rätt att utan varg som

del-privat mark eller markangriper tamdjur det sker på ägssom avom
federal markskall få skjuta angripande påFörstaten. att vargman en

den mark där tamdjurkrävs myndighetstillstånd. delEn störreett av
förekommer.federal olaglig jakt påhålls på bete mark. Vissär varg

Kanada6.13

uppgift för provin-Kanada viltvården inte federal frågaI är utan enen
till myndigheteroch territoriema. Ambassaden har därför sigväntserna

för få uppgifter rovdjurspolitiken. flesta hari dessa De svarat.att om
flera provinser ochVi här främst sådant förtar gemensamtupp som

uppgifter frånmed olikaterritorier. exempel har vi också tagitSom
vissa provinser och territorier.

i Kanada. AntaletBjörn, järv, och kungsöm förekommer var-varg
Även finnsi landet helhet mycket brunbjöm och järv iär stort.gar som
uppgifter vi kunnat få inteenligt deKungsömen sär-ärstora stammar.

skilt talrik. territoriema eller fleravissa provinsema ochI är arterav en
inte platsenvanliga medan eller alla saknas på andra håll.någon Här är

och utbredning.för in de olika antal Somgå pånärmareatt artemas
det i British Columbiaexempel kan räknar mednämnas att attman

järvar ochfinns 000-13 björnar, 000-8 000 8 000 I10 000 5 vargar.
respektiveYukon siffrorna 6 000-7 000, 4 000 4 500.är

mål de harde flesta provinsema det uttalatI är att arterett manav
livskraftigaskall bevaras och eftersträvar Kungs-stammar.att man
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såvitt kommit fram fridlystömen i alla provinserär och territorier
medan jakt i varierande omfattning tillåten efter de andraär arterna.

BritishI Columbia försöker förvalta björn och järvstammamaman
så får livskraftiga möjligheter både ochatt stammar attman som ger se
jaga djuren. Vargstammen försöker förvalta i samspel med stam-man

hjortdjur. områden därI trycker tillbaka bytesdjurenmarna av vargen
alltför mycket kan utöka för jakt eftersäsongenman varg.

AlbertaI finns förvaltningsplaner för björn och planernaI sägsvarg.
särskilt skall på öka möjligheterna för människor fåatt satsa att attman

björn medan vill minska jakten. det gällerNär vargstammen tarse man
i förvaltningen särskild hänsyn till hjortdjursstammama. Om dessaman

har minskat i område och behöver återhämta sig kan därett man
minska särskiltEtt mål förbättra möjligheterna tillvargstammen. är att
jakt efter varg.

I Manitoba policyn för den i princip inte skallär vargstammen att
påverkas människan i delen utbredningsområdet. Menstörreav av var-

kommer i jordbruksdistrikten och river tamdjur ellergar som som
sig i samhällen kan avlivas. Trots policyn får den harger som en

big hunting license skjuta år under bestämdgame en varg per en
jaktsäsong. Detta leder till omkring 100 påatt stamvargar av en
omkring djur4 000 dödas år. Därtill kommer trappers dödarattper
omkring 250 stycken år.per

deI provinser och territorier där jakt rovdjurenpå tillåten admi-är
nistreras denna centralt i respektive område. vanligasteDenannars
modellen den vill jaga får ansöka licens, dvs.är till-att ettsom om en
stånd fälla visst antal djur.att ett

I alla provinser vi fått uppgifter från det tillåtet döda rovdjurär att
för förhindra skador på egendom. SaskatchewanI understöderatt pro-
vinsen skyddsjakt efter i områden där det uppstår problem medvarg

på tamdjur. inteOm andra medel tillräckliga används giftärangrepp
Varje år dödas i Saskatchewan omkring 60 i syfte minskaattvargar
skadorna. Populationen beräknas uppgå till djur.4 000

I många provinsema det förekommer viss olagligtror attav man
jakt efter rovdjur. Oftast det fråga på vissa håll kan detär om varg men
också gälla björn. olagliga jaktenDen emellertid inteanses avvara
sådan omfattning den problem.äratt ett

det gällerNär skador rovdjuren orsakar på egendom reglernaärsom
olika i olika provinser och territorier. I vissa inte i andra kan ska-men
dor Från vissa provinsema har inteersättas. uppgett attav man man
lämnar ersättning till människor skadats rovdjuren.som av

På de flesta håll folk i allmänhet har positiv in-attmenar man en
ställning till rovdjuren. åtminstone frånMen del provinser haren man

det förekommer debatt björn och I Albertauppgett att sägerom varg.
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jägare,dessa mellandet ständig debattpågår tam-att arteromman en
ManitobaEnligt uppgifterna frånoch naturskyddsintressen.djursägare

idel ekosystemetfullt accepterad närär ut vargav menvargen som en
myckettill områden medutsträckning vanligt kommeränstörre

boskapsskötsel brukar det bli protester.
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regleringenrättsliga7 Den

Inledning7.1

detta avsnitt för olika rättsligaredogör vi de regler har betydelseI som
för den svenska rovdjurspolitiken. olika regelverken medDe tas upp

i rovdjursfrågoma. för olika områdenautgångspunkt Redogörelsema de
alltså inte uttömmande beträffande andra frågor. forSystemetär ersätt-

ningar för rovdjursrivna inte rättsligt reglerat och behandlas iärrenar
avsnitt

Vid utformningen rovdjurspolitiken Sverige bundetär ettav av
antal konventioner och EG-direktiv. Konventionema och direktiven ger
vissa utgångspunkter och for utformningen rovdjurspolitiken.ramar av

begränsar i några avseenden Sveriges möjligheter självtDe att
hur olika skall förvaltas.bestämma destammarna arternaav

finns inte övergripande svenska rättsliga regler direktDet några som
sikte på utformningen rovdjurspolitiken. Emellertid har radtar enav

bestämmelser jaktlagstiftningen betydelse för förvalt-i främst stor
rovdjursstammama. exempel kan de allmännaningen Som nämnasav

ochbestämmelser finns viltvårdens mål, jaktens bedrivandesom om
Vidare skyddsjakt betydelseliknande. bestämmelsernaär storom av

för rovdjursfrågoma. gäller reglerna ersättning for vilt-Detsamma om
skador och bidrag till skadeförebyggande åtgärder.om

internationella åtagandenSveriges7.2

Allmänt7.2. 1

andra folkrättsligtkonventioner Sverige ingått medDe ärstatersom
med konventio-bindande. Sverige alltså skyldigt i enlighetär att agera

för detsärskilda sanktioner emellertid inte föreskrivnaNågra ärnema.
fall fullgör sina åtaganden.Sverige inte

inom landet. kon-Konventionema inte direkt tillämpliga Förär att
skall få rättslig betydelse på det nationella planet måste deventionema



128 Den rättsliga regleringen SOU 1999: 146

till inhemska rättsregler. Befintliga svenska regler måsteomsättas
också intetill konventionema så de står i strid med dessa.attanpassas

Med Renbeteskonventionen förhåller det sig något annorlunda.
Konventionen direkt vissarättigheter till svenska och norskager ren-
agare.

mångfald7.2.2 Konventionen biologiskom

SÖKonventionen biologisk mångfald 1993:77 ratificeradesom av
ÄvenSverige 1993. har ratiñcerat konventionen. KonventionenEU

innehåller främst oftaövergripande bestämmelser flexibla. Deärsom
anslutit sig till frihetkonventionen har därigenom uppfyllastor attsom

konventionens krav utifrån nationella utgångspunkter. Konventionen
kan betecknas ramkonvention.som en

finnsDet övergripande mål för konventionen: bevara dentre att
biologiska mångfalden, hållbartsäkerställa utnyttjande dennaatt ett av
och åstadkomma fördelningrättvis den uppkommeratt nyttaen av som

utnyttjande genetiska artikel 1.genom av resurser
biologiska mångfalden skall, enligt konventionenDen som

huvudregel bevaras hela ekosystem och naturliga livsmiljöerattgenom
bevaras. Konventionsparterna skall, vittså möjligt och så ärom
lämpligt, främja bibehållandet livskraftiga populationer olikaav av

i deras naturliga miljöer. anslutit sig till kon-Dearter parter som
ventionen skall för detta ändamål, så vitt möjligt och så lämpligt,ärom
inrätta skyddade områden. skall också främja skyddetMan eko-av

och återhämtning hotade Det vidare skallsägssystem arter. attav man
utarbeta eller bibehålla lagstiftning eller liknande för skydda hotadeatt

och populationer. Endast komplement till bevarandet inomarter som
naturliga miljöer skall åtgärder vidtas för bevarande utanför dessa
artikel 8 och 9.

Konventionen innehåller bestämmelse talar skallatten som om man
respektera och bevara kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt ärsom
relevanta för bevara och hållbartpå nyttja den biologiskasättatt ett
mångfalden artikel 8j. Vidare skall stödja lokalbefolk-sägs att man
ningar i genomförandet åtgärder syftar till återställa denattav som
biologiska mångfalden i områden minskatsdär den artikel 10d.
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Bemkonventionen7.2.3

vildaeuropeiskaskyddSverige konventionenratificerade 1983 om av
Bemkonven-kallademiljö, den sådjur och deras naturligaväxter samt

SÖ Sveriges deli kraft forKonventionen träddetionen 1983:30.
Även konventionen.tillträttoch harår. Finland, Norge EUsamma

flexiblainte likai BemkonventionenBestämmelserna är som
skillnadmångfald. Tillbiologiskbestämmelserna i konventionen om

bestämmelserkonkretainnehåller Bemkonventionenfrån denna attom
Bemkonventio-skydd.skall ha vissa gradervissa miljöer och arter av

enligtdjurarterantal bilagor. Bilaga 2innehåller tarett somuppnen
skyddade.skyddade och bilaga 3konventionen ärär strängt arter som

Finland hari bilagai bilaga och lodjurBjörn, järv och ingår 2varg
alltså intetillämparbjörn och ochsig det gällernärreserverat varg

konventionen dessa arter.
lagstift-skall införa denkonventionenVarje har tillträttpart som

och nödvän-lämpligaadministrativa åtgärderning och vidta de ärsom
idjurartersärskilt skydd dediga för säkerställaatt ett angessomav

allenligt konventionenBeträffande huvudregelnbilaga dessa attär
förbjudet. Likasåskallfångst allt avsiktligt dödandeavsiktlig och vara

derassärskilt underdjuren,förbjudet avsiktligtskall det störaattvara
betydande.såvida stömingen kanyngeltid och under vintervilan, anses

med levandeinrikeshandelförbjudet bedrivaVidare skall det attvara
skyddbestämmelsendjur, detta kan bidra tilleller döda att avomom

innefattar bl.a.förbudetsistnämndafår verkan. Detstörrearterna
och delar djur artikel 6.monterade djur av

föråtgärdernaskall vidta de angivnakan varjeDet noteras att part
med konven-därför förenligtbilaga inteskydda i Det äratt arterna

för olikasinsemellan delartionen två eller flera ansvaretstateratt upp
förekommithardjurarter mellan sig. tankenDen att statenannars

medanskulle kunna sig skydda vissåta t.ex.statatt art en annanen
sig förgengäld åtartillåter jakt på den i ansvaretarten en annanmen

ochsamarbetaskallbestämmelserfinnsDäremot att parternaart. om
vilket någotsamordna sitt arbete enligt konventionen, änär attannat

ochartikel 10 11.varje bara för vissastat tar arteransvar
skyddmindredäribland lodjuret, hari bilagaArterna strängtett

skyddasi bilaga 3de bilaga Visserligen skalliän även arterna men
Däremot skalldetkonventionen hindrar inte de utnyttjas. sägs attatt

fara.hålls allpopulationernafinnas reglering innebär utomatten som
ochifrågajagaskall fastställas tider då förbjudetdetDet arternaär att

såskall införas,utnyttjandeeller förbudtidsbegränsade lokala mot om
detpopulation. Omgodtagbar nivålämpligt för återställaär att enen
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lämpligt skall det också införas reglering försäljninganses av av
levande eller döda djur artikel 7.

Konventionspartema kan undantag från bestämmelsernagöra om
skydd i bilaga och Undantag får2 endast underarterna görasav
vissa förutsättningar föroch vissa syften. Förutsättningarna detär att
inte skall finnas någon tillfredsställande lösning för uppnåattannan
syftet och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas påatt

detNär gäller de rovdjuren vissa syftenasätt.ett ogynnsamt ärstora av
särskilt intresse. Undantag får för skydda vilda djurgöras att samtav

hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, ochvatten annan
egendom. Vidare får undantag med hänsyn bland till all-göras annat
mänhetens hälsa och säkerhet eller andra övergripande allmänna intres-

artikel 9.sen
finnsDet i Bemkonventionen också bestämmelser jaktmetoder.om

bestämmelseEn kan intresse i detta sammanhang detär attsom vara av
huvudregel skall förbjudet bedriva jakt från motordrivnaattsom vara

fordon i rörelse. under förutsättningarMen undantag kansamma som
från skyddet för i bilaga och kan undantag frångöras 2 3arterna göras

förbudet användning olika jaktmetoder artikel 8 och 9.mot av

Renbeteskonventionen7.2.4

Sedan 1972 gäller konvention mellan Sverige och renbet-Norgeen om
SÖning, den så kallade Renbeteskonventionen 1972:15. Enligt kon-

ventionen får vissa områden i användas för svensk renbetningNorge
och tvärt om.

Det sammanhängande området svenska samebyar fårstörsta som
utnyttja beläget Tometräsk. Mindre områden finns olikaär norr om
platser längs den svensk-norska till Jämtland. Områ-gränsen ner norra

Sverigedena får användas sommarbete. områden i fårDesom som
användas för norsk renbetning vinterbetesmarker. sigDeär rör om
begränsade områden oftast ligger långt landet.in isom

konventionenI regleras rad frågor anknytning tillmed renbet-en
ningen. Bland finns regel till jakt. Enrätten renägareannat en om som
med stöd konventionen uppehåller sig i det andra landet har tillrättav
jakt enligt bestämmelser gäller för det landetssamma som egna ren-
skötande 39 svensk har alltså i§. En Norgerenägaresamer samma

till jakt norska renskötare och vicerätt som versa.
I konventionen finns inte förnågra regler ersättning skadorom

orsakas rovdjur.renar som av
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konvention 169ILO:s7.2.5 nr

FN-organOrganization. DetLabour ärInternationalfor ettstårILO
Inomdiskrimineringarbetsvillkor,frågorskall bevaka m.m.omsom

ocharbets-ursprungsfolkensbevakar ILOuppgiftfor dennaramen
ursprungsfolk i Sverige.levnadsvillkor. Samerna är ett

169Konventionkonventioner.bl.a.utarbetarILO ursprungs-omnr
ochbestämmelserinnehållerländersjälvstyrandestamfolk ifolk och

i kraftträddeKonventionenursprungsfolken.skydd fortillåtaganden
Danmark.ochdäribland Norgeanslutit sig,länderHittills har 141991.

sig.anslutithar inteSverige
ILO-Utredningenutredningunder 1997tillsatteRegeringen omen

Sverige kanutredauppgifttillhadekonventionen 169 att omsomnr
nödvändigafalli sååtgärdervilkaoch ärkonventionenratificera som

Utredningen kombestämmelserna.efterlevaskall kunnaför Sverigeatt
ursprungsfolk ibetänkande Samernamed sitt1999 ettunder våren -

tillansluta sigkanSverigebedömde1999:25. ManSverige, SOU att
åtgärderantalförränbör skeintedettakonventionen ettatt sommen

Åtgärderna beräknadesgenomförts.marktill tarätt carör samernas
genomföra.fem år att

tillförsäkrainriktningallmänna ärKonventionens att ursprungs-
forgrundenbevarafornödvändigaförutsättningarfolken de är attsom

och 23.artikel 2jfr.verksamhetertraditionellakultur ochderas t.ex.
skalldebl.a.innebäraskulle dettaSverigei attgällerdetNär samerna

också kravställerKonventionenrenskötsel.bedrivamöjlighetha att
ellerlagstiftnings-berörda folkendemed närskallsamråd ägaatt rum

artikel 6.1.vidtasdem skallberöradministrativa åtgärder som
konventio-intekonventionenILObetänkandet togI uppmanom

iRovdjurspolitikenrovdjursfrågor.hanteringenbetydelse for avnens
emellertidharrovdjursfrågorolikai storbeslutkonkretaliksomstort

ställerkonventioneninnebärabörrennäringen. Dettabetydelse för att
ratificerarSverigemåni denfrågor,sådanahanteringenkrav av

vad konven-preciseramöjligtknappastdockkonventionen. Det attär
utformningenkonkretagäller dendetskulle innebärationen när av

intedenkunnafalli varjebör säga attrovdjurspolitiken. Men man
onödigtvis försvå-rennäringensådantpåfå utformas sättskulle attett

bedriva.omöjligblevellerrades attrent av
ILO-utredningenframhöllsamrådaskyldighetendet gällerNär att

påverka frå-möjlighetmedhadeSametinget atti ettatt organsamerna
ilänsstyrelsernaviddetpekadeVidaredem. attrör mangor som

rennäringsdelega-finnslänoch NorrbottensVästerbottensJämtlands,
fjällforvaltningen.ochfisketrennäringen,med uppgiftertioner rörsom

Motrennäringsutövare.skalldelegationemaisju ledamöterTre varaav
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denna bakgrund menade utredningen det inte finns någon bristandeatt
överensstämmelse mellan svensk lagstiftning och artikel 6 i konventio-

Ändå ansåg det finns anledningatt inen. övervägaattman om samerna
utsträckningstörre i dag skall få lagfästän till samråd i frågorrätten

berör dem.som
För uppfylla konventionens kravatt det alltså nödvändigtär detatt

finns förfarande för samråd innan beslutett fattas i rovdjursfrågor.
Samrådsskyldigheten behöver inte bara gälla Sametinget. Den kan
också gälla berörda samebyar eller andra samiska organisationer som

Svenska Samernas riksförbundt.ex. SSR.
Skyldigheten samråda innebär inte det skulle nödvändigtatt att vara

tinget eller andra Åorganisationeratt någon form andrage vetorätt.av
sidan innebär samråd givetvis bara informerarän attmer man om
kommande åtgärder. Enligt konventionen skall samrådet ske förtroen-
defullt och i syfte uppnå överenskommelse elleratt samtycke till de
föreslagna åtgärderna artikel 6.2.

7.3 EG-regler

7.3.1 Allmänt

Det finns två EG-direktiv har central betydelse för Sveriges möj-som
ligheter utforma sin rovdjurspolitik,att dels det så kallade ochart-
habitatdirektivet, dels det så kallade Fågeldirektivet. Frågor handelom
med vissa djurarter, däribland björn, och regleras den såvarg, av
kallade CITES-förordningen.

direktivEtt inte direkt tillämpligtär i medlemsstaterna. Istället är
dessa skyldiga till de inhemska rättsreglemaatt står iatt överens-se
stämmelse med direktivet. Om så inte fallet redan direktivetär när
börjar gälla måste medlemsstaten ifråga följa direktivet och införa nya
rättsregler. Om medlemsstat inte följer direktiv kan EU-kommi-etten
sionen och andra medlemsstater inom förgentemot statenagera ramen
det EG-rättsliga regelverket.

Sverige alltså skyldigt tillär svenska lagar och andra för-att attse
fattningar stämmer med och habitat-överens fågeldirektiven.art- samt
Det inte möjligt förär Sverige ha regelverk avviker frånatt ett som
direktiven. Om Sverige direktiven inte lämpligt utformadeatt äranser
får Sverige istället politiskt inom förEU få till stånd änd-attagera en
ring.

Till skillnad från direktiv EG-förordning direktett är tillämplig ien
medlemsstaterna. CITES-förordningen skall alltså inte tillomsättas
svenska rättsregler direkt tillämpas svenskautan myndigheter.av
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gäller dennaförordningenrättsregel i strid medSkulle svensk ståen
regeln.den svenskaoch inte

habitatdirektivetochArt-7.3.2

Allmänt

direktiv 92/43/EEG, EGTrådetshabitatdirektivetSyftet med ochart-
mångfalden.biologiskasäkerställa den206, 22.7.1992, 7L är atts.

livsmiljöer,dels helaskall bevaratvå plan.skall ManDetta göras
enligtåtgärder vidtassådana. Närdels vilda djur- och växtarter som
behovoch kulturellaekonomiska, socialatilldirektivet skall hänsyn tas

särdrag artikeloch lokala 2.till regionalasamt

2 000NaturaSkydd för habitat -

syftar till inrättarad artiklarinnehållerDirektivet ettatt euro-somen
kallas 000.skall Natura 2bevaras. Dettaområdenpeiskt nätnät somav

falli förekommandemöjligt bibehålla ochdetSyftet är göra attatt
djurarterdet gälleroch djurarter. Närlivsmiljöeråterställa växt-samt

kallade habitatså2 000skyddet inom Naturabestår att artemasav
därsärskilda känneteckenmiljö medskyddas. Med habitat enmenas en

artikel och 3.del sin livscykel lnågonlever underart av
för inrättandetsärskilt förfarandeföreskrivsdirektivetI ett av

områdenföreslå lista påvarje medlemsstatskallNatura 2 000. Först en
kommissionen. Redandärefterskallskall skyddas. Listan antas avsom

skydd. Efter detlångtgåendeområdena åtnjutaskalli och med detta ett
ocksårespektive medlemsstatskallantagit listankommissionenatt

deoch vidtabevarandeområdentill särskildaområdenasjälv utse
ochartikel 4 6.för de skall bevarasnödvändigaåtgärder är attsom

medlemsstatkandel 2 000väl blivit NaturaområdeNär ett enen av
område blir på såförområdet därifrån. Skyddetundantainte själv ett

skyddats nationella regler.endast hadestarkare detsätt än avom
finns2 000skyddas Naturahabitat skalldjurarter vilkasDe genom

ochingår järv, lobilagantill direktivet. Iförtecknade i bilaga 2 varg.
populationernafinskasvenska ochockså de ärBjörn ingår men

Även undan-ochpopulationernade finskaundantagna. ärvargav
artikel 3-11.tagna

med förslag på omrâ-listakommissionen lämnathar tillSverige en
föreslås områ-utsträckningi 2 000. Iden skall ingå Natura attstorsom

skall ingå.nationalparker,skyddade, såsomnationelltredanden ärsom
dockområdenförslag.områden på Dessaandra ärmångaMen äräven
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arealmässigt mindre de redan skyddade.än Bland de föreslagna områ-
dena finns reproduktionsplatser för järv, lo och Kommissionenvarg.

Sverigeshar för del inte antagitännu något område.
Natura 2 000 skall omfatta deäven särskilda skyddsområden som

enligt fågeldirektivet. Däriblandutsetts ingår områden med häcknings-
platser för kungsöm.

Skydd arterav

Jämfört med artiklarna Natura har2 000 direktivets artiklarom om
skydd direkt betydelse för Sverigesarter möjligheter utformaav mer att
rovdjurspolitiken. Artiklarna ansluter till Bemkonventionensnära
bestämmelser.

Direktivets regler skydd djurarter bygger på två olika listorom av
där olika finns förtecknade. bilagaI finnsarter 4a förteckning överen
djurarter skall ha starkt skydd. Där ingår björn,ett lo ochsom varg.
Finska populationer inom renskötselområdet liksom vissaav varg
spanska och grekiska populationer undantagna. förhållandetDetär att
järv inte ingår i bilaga 4a kan förklaras inte fanns inom EUatt artenav
innan Sverige och Finland blev medlemmar. sambandI med Sveriges
inträde fördes dock in i bilaga 2 se ovan. bilagaI finnsarten 5a en
förteckning kan bli föremålöver för förvaltningsåtgärder.arter som

Huvudregeln enligt direktivet det skallär förbjudetatt attvara
avsiktligt fånga och döda djur de ingår i bilaga 4a.arter Detav som
skall också förbjudet avsiktligt dem, särskilt underatt störa derasvara
pamings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Vidare
skall det förbjudet förstöra pamings- och rastplatseratt artikelvara
12.1.

Beträffande i bilaga skall4a medlemsstaternaarterna också införa
regler syftar till försvåra handel med Förbudatt skall bl.a.arterna.som
införas förvaring, och försäljningmot transport exemplarav som sam-
lats i Detta gäller dock inte förnaturen. sådana samlats in på ettsom
lagligt före genomförandetsätt direktivet artikel 12.2.av

detNär gäller djurartema i bilaga har5a medlemsstaterna betydligt
handlingsutrymme.större principI deteget möjligt tillåtaär jakt påatt

Åtgärder skall emellertid vidtasarterna. medlemsstat attom en anser
detta nödvändigt för jaktär och exploateringatt skallarternaannan av

förenlig med bibehållandet bevarandestatus.vara av en gynnsam
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Undantag

direkti-enligtfinnsabsolut.inte Deti bilaga 4aförSkyddet ärarterna
medlemsstaternaförskyldighet, attingenmöjligheter,vissavet men

undantagReglernaskydd.bestämmelsernafrånundantaggöra omom
har.bilagai 5askyddbeträffande detgäller arternaäven

föruppfylldaskallförutsättningar attfinns tvåDet manvarasom
någonfår finnasintedetförstaundantag. Denfå ärskall attgöra ett

upprätthållandetandralösning. Denlämplig är att en gynn-avannan
försvåras.inteberördadenhosbevarandestatus artensam

delar. Artensbestårbevarandestatus treBegreppet avgynnsam
sikt kommerlångden påsådanskall attpopulationsutveckling attvara

utbrednings-naturligalivsmiljö. Artensdel sinlivskraftig avvara en
kommainte hellersannoliktskallminska och det attområde skall inte

fram-och ifinnasskall dettid. Slutligenöverskådligminska inom en
förlivsmiljötillräckligtfinnas attfortsättasannolikttiden storatt en

tordelång sikt. Sammantagetbibehållas påskallpopulationer artenav
med-det kaninte fåri varje fallundantag görasdetta innebära att om

utbrednings-eller dessförsvårasöverlevnadlångsiktigaföra att artens
och 16.1.artikelminskar 1område

vissafårskydd barareglerdirektivets görasfrånUndantag avom
artikel 16.1:direktivetianledningar angessom

ochvilda djurskyddaa För växteratt m.m.
boskap, skog,gröda,särskiltallvarlig skada,undvikab För att

egendom.andraochfiske, typervatten av
tvingandeeller andrasäkerhet,hälsa ochallmäntillhänsync Av
inbegripetallmänintresse,överskuggandealltharorsaker ettsom

betydelsefullaochekonomisk karaktärellersocialorsaker av
för miljön.konsekvenserpositiva

återinplanteringutbildningsändamålochforsknings-d samtFör

m.m.
och iselektivtförhållandenkontrolleradeundere För strängtatt
vissaförvaringinsamling ochtillåtaomfattningbegränsad av

bilaga iförtecknade i 4finnsdeexemplar arter ensomav
nationellabehörigafastställs demängdbegränsad myn-avsom

dighetema.
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Jaktmetoder

Direktivet ålägger medlemsstaterna förbjuda alla icke-selektivaatt
metoder för fångst eller dödande djur i bilaga 4a och 5a. Detta inne-av
bär gift inte får användas.att Vidaret.ex. föreskrivs all jakt frånatt
flygplan och motorfordon i rörelse skall förbjuden artikel 15.vara

Undantag kan från degöras nämnda bestämmelserna. Förut-nyss
sättningarna för detta desamma förär undantag från huvudregelnsom

skydd för djurarter i bilaga 4a artikel 16.1.om

Ändring direktivetav

direktivetI finns föreskrivet särskilda regler ändring bilagoma.om av
Ändringar i bilaga 4 nödvändiga förär denna till denattsom anpassa
tekniska och vetenskapliga utvecklingen fattas enhälligt rådet påav
förslag kommissionen.av

Därtill kommer direktivet kan ändrasatt införandet ettgenom av
direktiv helt eller delvisnytt detersätter nuvarande.som

7.3.3 Fågeldirektivet

Allmänt

I fågeldirektivet rådets direktiv 79/409/EEG, EGT L 103, 25.4.79,
1 regleras frågor bevarande de fågelarters. naturligt före-om av som

kommer inom medlemsstaterna. Direktivet gäller inte bara för fåglarna
sådana också deras bon och livsmiljöerutan ägg, artikelsom 1. Till

direktivet hör flera bilagor. Bilaga består1-2 listor på fågelarterav
enligt direktivet skall vissa grader skyddsom och i bilaga 4ges av

finns olika förbjudna jaktmetoder uppräknade.

Skyddet fågeldirektivetenligt

Som övergripande mål detett gällernär samtliga naturligt förekom-
mande fågelarter medlemsstaterna skyldigaatt är vidta deanges att
åtgärder nödvändiga förär bibehålla populationernaatt påsom nivåen

särskilt ekologiska, vetenskapligamot och kulturellasom behov.svarar
Alternativt skyldigär återställa tillatt sådan nivå.arternaman en
Medlemsstaterna också skyldigaär skydda, bevara och återställaatt
tillräckliga livsmiljöer för de olika Beträffande dearterna. arter som
räknas i bilaga skall1 särskilda åtgärder vidtas. Bland skallupp annat
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särskilda skyddsområden enligt fågel-områdenDeavsättas. utsessom
direktivet förskall också ingå i områden inomnätet utsessom ramenav

artikel i fågeldirektivet och artikel i ochNatura 2 000 2-4 3.1 art-
habitatdirektivet.

skyddetFågeldirektivet innehåller också konkreta bestämmelser om
de förekommande artikelnaturligt däribland kungsöm 5.arterna,av

i bilaga iDessa bestämmelserna skyddet 4amot arternasvarar om av
och habitatdirektivet. förbjudet avsiktligtskall sålundaDet attart- vara

döda eller fånga fågelartema. förbjudet förstöraskall ocksåDet attvara
Äveneller skada förabon och bort bon. insamlingägg äggsamt att av

skall förbjudas. fåglarna,skall också förbjudetDet störa sär-attvara
skilt under häcknings- och uppfödningsperiodema, såvida inte stör-
ningama saknar betydelse för möjligheterna uppnå syftet medatt
direktivet. Slutligen skall det förbjudet förvara fåglar sådanaattvara av

inte får jagas eller fångas. finns inget hindrarDetarter attsom som en
medlemsstat inför skyddsregler de föreskrivs i direk-strängare än som
tivet artikel 14

före-I direktivet det också föreskrivet handel med de naturligtär att
förfarandenkommande skall förbjuden. Likaså skall olikaartema vara

för för-anknyter till handeln förbjudna, t.ex. transportsom vara som
säljning artikel 6.

Även huvudregeln avsiktligt dödande fåglar skallär attom av vara
förbjuden kan jakt tillåtas på vissa nämligen de iarter, som anges
bilaga inne-Medlemsstaterna måste dock säkerställa jakten inteatt
bär ansträngningar för bevaradeäventyrar görsatt arternaattman som
inom deras naturliga utbredningsområde.

Undantag

Direktivet från skyddet för de olika fågel-medger undantag görsatt
Möjligheten innebär jakt under vissa för-undantaggöraartema. att att

utsättningar kan tillåtas de endast förekommer ipåäven arter som
bilaga

Grundförutsättningen tillåtet detför undantag skall är attatt vara
inte finns syftet mednågon lämplig lösning för uppnåattannan
undantaget. första för förhindra vissadet får undantagFör göra attman

får till människorsskador. Undantag sålunda hänsyngörastyper av av
hälsa förhindra all-och säkerhet, hänsyn till flygsäkerheten, för attav

fårvarlig skada gröda, boskap, skog, fiske och Vidarevatten.
undantag för forskning och under vissa förutsättningar för fångstgöras

fåglar artikel 9.1.av
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Jaktmetoder

Direktivet ålägger medlemsstaterna förbjuda alla storskaliga elleratt
icke-selektiva för fångst dödande de fågelartermetoder eller av som
berörs direktivet. innebär gift inte får användas.Detta att t.ex.av
Vidare föreskrivs motorfordonall jakt från flygplan och skallatt vara
förbjuden artikel 8.

Undantag kan bestämmelserna.från de nämndagöras även nyss
Förutsättningarna för detta for undantag från huvud-desammaär som
regeln skydd för fågelarterna artikel 9.1.om

Ändring direktivetav

direktivet finns särskilda regler ändring bl.a. bilaga BeslutI om av
ändringar nödvändiga för bilagan till den tek-är attom som anpassa

niska och vetenskapliga utvecklingen fattas förslag särskildav en
kommitté. Beslutande i vissa fall kommissionen och i andra fallär
rådet.

Därtill kommer direktivet införandetkan ändras avatt ettgenom
direktiv helt eller delvis det nuvarande.nytt ersättersom

CITES-förordningen7.3.4

Genom CITES-förordningen 97/338/EEG skyd-rådets förordning om
det vilda djur och kontroll handeln medväxterarterav av avgenom
dem, regleras sådana frågor handelEGT L 061, 03.03.1997, 1s. om
med vilda djur och i den så kallade CITES-konven-växter tassom upp
tionen Konventionen för reglering handel med vissa utrotnings-av

SÖhotade vilda djur och Till förordningen hör fyra1974:41.växter,
bilagor med listor djur- lo, kungsömpå och Björn, ochväxtarter. varg

alla i bilaga A.är upptagna
För varje bilaga gäller särskilda villkor för import till och export

från reglerna beträffande bilagaEU. Strängast i A. Förord-är artema
ningen förbjuder också handel inom för dessa Från förbudetEU arter.
finns dock rad undantag.en
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jaktlagstiftningensvenska7.4 Den

viltvård och jaktBestämmelser7.4.1 om

Viltvård

däggdjur och fåglar §.vilda 2Med vilt ijaktlagen 1987:259avses
har rubriken viltvården.antal bestämmelserinnehållerLagen ett som

viltvården i allmänhet medansikte påVissa bestämmelserna tarav
hundhållning och skyddsjakt 4-9 §§.några rör

for det första bevara deviltvården enligt jaktlagenSyftet med är att
tillfälligtde fågelarterlandets viltbestånd ochviltarter tillhör somsom

främja utveckling vilt-andra syfteförekommer i landet. Ett är att en av
enskildatill allmänna ochlämplig med hänsynärstammarna som

grundläggandeuppfattas så detangivna syftena börintressen. De äratt
omfattar antal individervarje såbestånden stort attart ettatt enav

grundläggandesäkerställd. dettagenetisk variation inom Närärarten
utveckling påuppfyllt kankrav sättär styras ettstammamas som

varandra.Olika intressen skall dåbedöms lämpligt. vägas motsom
i fall vissa medanför talrika beståndVissa intressen talar artervartav

måste begrän-andra intressen kan innebärahänsyn till att stammarna
intressen kannaturintressen exempel påJakt och allmänna är somsas.

skogsbruket liksom rennäringenviltbestånd. Jord- ochtala för talrika är
ochi riktning 4 §jaktlagenexempel intressen kan talapå motsattsom

1986/87258, 21.s.prop.
skall tjänasyftet med viltvårdenMeningen bestämmelsenär att om

övriga bestämmelser prop.vid tolkningen lagenstill vägledning av
till vårdviltvård för tankarna1986/87:58, 68. Begreppet närmast avs.

jaktsynpunkt. bestämmelsenvilt intressant Mensådant är omsom ur
andra Björn, järv, lo, och kungsörnviltvård gäller även arter. varg

alltså bestämmelsen.omfattas av
for viltetsåväl vidta direkta åtgärderviltvården ingårl att att ge

efter tillgången vilt.stöd jakten Detskydd och äratt anpassasom
för delaransvariga dessaoch jakträttshavarenmarkägaren är avsom

Även naturvärden i samband med olikaallmänna hänsyn tillviltvården.
betraktas viltvård i lagens meningmarkanvändning kanformer somav

och och 68.andra stycket 204 § s.a. prop.,
viltet. Viltet får inte ofre-skyldig visa hänsynochVar är att moten

hindrar emellertid inteförföljas vid jakt.das eller Dettaän attannat en
förhindra vilt orsakar skadorvidtar åtgärder formarkägare ävenatt att

skräms. förutsättning för dennainnebär viltet Enåtgärderna attattom
skadorna inte kan motverkas påskall få vidtasåtgärder är atttyp av

sistnämnda begränsningen hartillfredsställandenågot Densätt.annat
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tillkommit för regleringen skall istå överensstämmelse med ochatt art-
habitatdirektivet. uppsåtligenDen eller oaktsamhet brytersom av grov

andra stycket kan dömas till böter och första5 § 45§ stycket,mot
första punkten, jaktlagen 69 och 1996/97:75,samt a. prop., s. prop.

87.s.

J akträtt

Huvudregeln jakträtten tillkommer fastighetsägaren 10 jakt-§är att
lagen. Från huvudregeln jakträtten finns vissa undantag inne-om som
bär andra jakträttshavaren i vissa fall får bedriva skyddsjakt. Tillänatt
exempel får den bor gård eller har trädgård hautan attsom en en
jakträtt ändå döda eller fånga vissa angivna djurarter första23§
stycket jaktlagen.

Beträffande björn, järv, gäller regeringen kan tillåtaatt attvarg,
skyddsjakt får bedrivas på jaktområde andra23 § stycket jakt-annans
lagen. Sådana bestämmelser finns i jaktförordningens bestämmelser

skyddsjakt.om
Om för medlemmar i sameby jaga finns särskildarätten atten

bestämmelser i rennäringslagen 1971:437. Medlemmarna får, med
vissa begränsningar till tid och plats, jaga på mark inom byns betes-
område. detNär gäller björn, järv, lo och får regeringen eller denvarg
myndighet regeringen bestämmer besluta jakt får bedrivas på andraatt
samebyars område rennäringslagen.25 §

tillstånd påAllmän jakttid och till jakt rovdjur

jaktlagen fastslagetI huvudregel allt vilt fredat. Jakt fårär ärattsom
endast detta föreskriftertillåts i särskilda eller beslut 3 §äga rum om

jaktlagen. Regeringen får meddela föreskrifter de tider då olikaom
slag vilt får jagas, dvs. allmän jakttid. Regeringen kan ocksåav om
meddela föreskrifter tillstånd till jakt under särskild jakttid,om en
licensjakt, tillstånd förtill jakt förhindra skador vilt,samt attom av
dvs. skyddsjakt jaktlagen.29 §

Bestämmelser allmänna jakttider har meddelats i bilaga tillom en
jaktförordningen björn, järv,1987:905. För lo och kungsömvarg,
finns det inte någon allmän jakttid. kanDäremot Naturvårdsverket
enligt 6 jaktförordningen, efter§ samråd med länsstyrelsen, besluta om
jakt på begränsat antal djur alla dessa kungsöm. Till-ett arter utomav
stånd kan antingen i generella föreskrifter eller beslut iges genom
enskilda fall.
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rad villkor gäller för attjakt fåEn skall tillåtas enligt 6 §jaktförord-
ningen. det första får tillståndFör bara meddelas för områden där det
finns fasta de aktuella Vidare det inte fårstammar sägsarterna. attav
finns någon lämplig lösning och jakten inte får försvåraattannan upp-
rätthållandet bevarandestatus hos bestånd i dessartensav en gynnsam
naturliga utbredningsområde. ytterligare förutsättningarSom gäller att
jakten måste lämplig med hänsyn till storlek ochstammarnasvara
sammansättning ske selektivt och under kontrolleradesträngtsamt
former.

beslut jakt deDe på aktuella Naturvårdsverketarternaom som
meddelat under de åren har meddelats med stöd jaktförord-senaste av
ningens regler skyddsjakt och alltså inte enligt jaktförord-6 §om
ningen. Paragrafen fick sin nuvarande lydelse förordnings-genom en
ändring trädde i kraft i augusti Syftet1999 1999:712. med änd-som
ringen paragrafen skulle stå i överensstämmelse med artikel 16attvar

i och habitatdirektivete avsnitt 7.3.2.art-

Något jaktens bedrivandeom

Jakt skall bedrivas på sådant viltet inte för onödigt 1i-sätt utsättsatt
dande jaktlagen.27 § bryter denna kan i förstaDen regelmotsom
hand dömas för djurplågeri. I straffskalan ingår böter och fängelse upp
till två kap.år 16 brottsbalken. förfarandet13 § Om inte be-är att
döma djurplågeri kan det istället straffbart enligt jaktlagen,som vara

gärningen begåtts uppsåtligen eller oaktsamhet. Straffet ärom av grov
då böter 45 första stycket,§ tredje punkten jaktlagen.

Endast sådana och sådan ammunition uppfyller de kravvapen som
Naturvårdsverket föreskriver får användas vid jakt. Fångstredskapsom

skall sådan godkänts verket. Verket får också med-typvara av som av
dela föreskrifter tillstånd till användning fångstredskap och be-om av
gränsningar för användningen sådana. Föreskrifter kan med-ävenav
delas vittjande fångstredskap jaktlagen30 § och11 12samtom av
jaktförordningen. Bestämmelser ammunition och fångstred-om vapen,
skap finns jaktkungörelsen SNFS 1994:3. Användning otillåtnaav
jaktmedel jaktbrott.utgör

den mån jakt efter björn,I järv, lo och tillåtits under årvarg senare
det sketthar enligt bestämmelserna skyddsjakt. Vid beslutom om

skyddsjakt på initiativ Naturvårdsverket kan verket bestämma hurav
jakten skall bedrivas. innebärDetta verket kan föreskrivat.ex. att att
fällfångst får eller inte får förekomma.

jaktlagenI huvudregel jakt inte får bedrivas frånattanges som
motordrivna fortskaffningsmedel. fårSådana normalt inte heller



1999:146142 rättsliga regleringen SOUDen

användas jaktens förlopp. fårpå något inverkar på Mansättannat som
alltså inte genskjuta vilt medsöka efter, spåra, förfölja eller motor-
drivna förfortskaffningsmedel. heller får använda sådanaInte attman
hindra från för avleda viltets uppmärksam-vilt undkomma elleratt att
het Naturvårdsverket kan medge undantag från dessa regler31 §. när
tillstånd till skyddsjakt initiativ enskild. Otillåten användningpåges av

motordrivna fortskaffningsmedel jaktbrott.utgörav
vid färd medMan får huvudregel inte medföra skjutvapensom

fordon förvaras motordrivnamotordrivet i Skjutvapen iterräng. som
fortskaffningsmedel första jaktför-får inte laddade § stycket22vara
ordningen. Naturvårdsverket iregler gäller emellertid inteDessa om

beslut bestämmelsernaskyddsjakt medger undantag frånett om om
användning fall får alltsåmotordrivna fortskaffningsmedel. sådanaIav
skjutvapen förvaras laddade imedföras vid terrängköming och motor-
drivna fortskaffningsmedel stycket tredje punkten jaktför-22 andra§
ordningen. kan länsstyrelsen medge undantag detDessutom om
behövs för renskötseln eller det finns särskilda skäl 23 §om annars
jaktförordningen. uppsåtligen eller oaktsamhet bryterDen som av grov

föreskrifterna medförande skjutvapen kan dömas till bötermot om av
första45 § stycket femte punkten jaktlagen.

vilt7.4.2 Statens

Björn, järv, fleralo, och kungsöm liksom andrautgör, arter, sta-varg
vilt. innebär dessa omhändertas,Detta djurtens att ett arterav som

påträffas dött, eller dödas det fredat tillfaller 25 § jakt-när är staten
lagen och jaktförordningen. påträffar dött djur33 § Den som som

djur skallvilt eller omhändertar eller dödar sådantutgör statens ettsom
möjligt polismyndigheten jaktförord-anmäla detta till 36§snarast

ningen. dettauppsåtligen eller oaktsamhet underlåterDen som av grov
kan dömas till jaktlagen.böter 45 första stycket andra punkten§

Skyddsj akt7.4.3

Vad skyddsjaktär

Med skyddsjakt jakt bedrivs i syfte förebygga skadoratt avavses som
föregårvilt. Definitionen i jaktförordningen i den rubrik 23 a-ges som

skyddsjakt finns29 §§, vilka reglerar skyddsjakten. Bestämmelser om
också i jaktlagen begreppet sådant inte används där.även om som
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underSkyddsjakt efter björn, järv, och kungsöm kan tillåtasvarg,
vissa förutsättningar. Prövningen skyddsjakt skall tillåtas påav om
dessa Naturvårdsverket jaktförordningen.24 och 27 Igörsarter av

ini-vissa fall kan skyddsjakt efter björn, järv eller också bedrivas på
myndighet.tiativ enskild föregående prövning någonutanav en av

får under omedelbart samband medske vissa förutsättningar iDetta ett
tamdjur brukar därför ofta kallasrovdjursangrepp på och jaktenett

nödvämsjakt. nödvämsjakt leder emeller-Användningen begreppetav
till ihop skyddsjakt med brottsbal-tid lätt blandar dennaatt typman av

bestämmelser nödväm och nöd. undvika missförståndkens För attom
begreppet nödvämsjakt användas här.kommer inte att

Bestämmelsen brottsbalken generell och kan tillämpasi nöd ärom
olika handlingpå många helt situationer. innebärDen att en som annars

skulle brottslig vissa förutsättningar inte det. Bestämmel-under ärvara
kan i vissa fall innebära det tillåtet stöd ijakt-ärt.ex. att utanattsen

lagstiftningen döda djur för förhindra skada. detta detTrots ärett att en
efter-inte lämpligt kalla jakt i nödsituation för skyddsjakt. Dettaatt en

bestämmelsen också helt andra situationer och har sinarör spe-som
ciella förutsättningar. Vi skiljer därför här på skyddsjakt och nöd.

inteBrottsbalkens bestämmelse nödväm kan huvudöver tagetom
för skall und-tillämpas på situationer då vilt djur dödas skadorett att

vikas.
iBestämmelserna nöd och nödväm behandlas utförligareom

avsnitt 7.5.

Allmänna förutsättningar för skyddsjakt

skyddsjaktjaktförordningen vissa allmänna förutsättningar förI anges
gäller i de fall då myndigheter tillstånd till skyddsjakt 23 §.asom ger
finns förutsättningar uppfyllda. förstatvå alltid skall DenDet varasom

det inte får finnas lämplig lösning och den andranågonär attatt annan
jakten inte får försvåra upprätthållandet bevarandestatus. Denartensav

barasistnämnda förutsättningen torde innebära jakt får tillåtasatt om
effekter pådet inte troligt jakten får några långsiktiga negativaär att

utbredning eller långsiktiga överlevnad.artens

Jakt får endast tillåtas i vissa syften:

andra orsakerhänsyn till människors hälsa och säkerhet ellerAv av-
överskuggande allmänintresse,har ettsom

hänsyn till flygsäkerheten,av-
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för fiske,förhindra allvarlig skada gröda, boskap, skog,påatt vatten-
eller egendom ellerannan
för skydda flora och livsmiljöer.eller fauna bevaraatt-

Såväl de skall få tillåtasnämnda förutsättningen för skyddsjaktatt som
de uppräknade syftena från artikeli det direkt hämtade 16 iär närmaste

och habitatdirektivet gäller flygsäkerheten. delsåvitt Dennaart- utom
har hämtats från fågeldirektivet. Direktiven ansluter i sin tillnäratur
Bemkonventionen se avsnitt och 7.3.7.2

det gäller syftet andra har överskuggandeNär orsaker all-ettsom
mänintresse innehåller habitatdirektivet preciserandeoch någraart-
exempel. Bl.a. ekonomisk innefattasorsaker social eller karaktär iav
formuleringen. preciseringar bör betydelse vid tolkningenDessa avges
de svenska bestämmelserna, dessa.de inte iäven nämnsom

påSkyddsjakt initiativ myndighetav

jaktförordningen delas skyddsjaktsbestämmelsema iI in två kategorier,
skyddsjakt på initiativ myndighet respektive initiativ enskild.påav av

Till förstnämndaden kategorin hör den skyddsjakt kan beslutassom
då viltbestånds för trafikolyckorstorlek medför risker eller andraett
allvarliga skador. Jakten skall ha till syfte förebygga eller minskaatt
riskerna. det gäller björn, järv, 10, och kungsömNär Natur-ärvarg
vårdsverket beslutsmyndighet jaktförordningen.24 § nämnda all-De

förutsättningarna för beslut skyddsjakt gäller i dessa fall.männa ett om
beslutEtt skyddsjakt förutsätter inte jakträttshavarens samtyckeom

kan genomföras tvângsvis. beslut skyddsjakt skallI detutan ett om
bestämmas hur jakten skall bedrivas och den skall utföras jakt-om av
rättshavaren eller särskilt utsedda jägare. Endast jakträtts-genom om
havaren själv åtagit sig utföra jakten kan det bestämmas han skallatt att
utföra den. Beslutet skall också vad skall med de djurgörasange som

dödas eller fångas vid jakten jaktlagen och7 § 31.som a. prop. s.

Tillstånd påtill skyddsjakt initiativ enskildav

Naturvårdsverket kan tillstånd till skyddsjakt initiativpåge av
enskilda, dvs. efter ansökan enskild eller sammanslut-personav en en
ning Tillstånd kan i två olika situationer. båda gällerIav personer. ges
de allmänna förutsättningarna finnasdet inte f°ar någon lämp-att annan
lig lösning och aktuellaupprätthållandet den bevarande-att artensav

inte försvåras.status
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järv, 10skyddsjakt gäller för björn,möjligheten tillåtaDen attena
fördet behövsoch inte Tillstånd till jakt kan attöm ges ommen varg.

meningenomfattas skador förstanågon de orsakar 27 §arterav som
inteskador,första stycket jaktförordningen. talas alltså baraHär om

skyddsjaktförutsättningarna förallvarliga skador. i de allmännaMen är
allvarliga skadordet krävs justformuleringen Därsträngare. sägs att

boskap ellerfå skyddsjakt för skyddaför skall besluta attatt man om
gäller i dessaEftersom de allmänna förutsättningarnaegendom.annan

tilltillståndfråga allvarliga skador förfall måste det alltså attvara om
skyddsjakt skall kunna ges.

särskildbestämmelse inte sikte påtillstånd enligt dennaEtt tar en
tillaktuellaindivid visst antal djur den Framarten.utan ett marsav

frånbortomfattande bestämmelsen1990 Vargenäven togsvarg.
vårtmycket Ibestämmelsen på grund den då vargstammen.svagaav

emeller-föreslog videlbetänkande Skyddsjakt på SOU 1999:50,varg,
gälla förtid bestämmelsen återigen skulle ocksåatt varg.

särskilda till-för Naturvårdsverketandra möjlighetenDen att ge
ochbjörn, järv,stånd till skyddsjakt omfattar öm.ävensamtvarg

allvar-skyddsjakt enskilt djur orsakarTillstånd kan till på ettges som
enskildolägenheter. alltså fråga jakt påliga skador eller Det är enom

jaktförord-meningenskadegörande individ första stycket andra27 §
ningen.

förinitiativ enskilda det möjligt Natur-Vid skyddsjakt på ärav
fortskaffningsmedelvårdsverket tillåta användning motordrivnaatt av

jaktför-tillåtna tredje stycketpå sådana inte 27 §sätt ärannarssom
medföratillåtetoch jaktlagen. blir då ocksåordningen 31 § Det att

förvarafordon i ochskjutvapen vid färd med motordrivet terräng att
huvud-i motordrivna fortskaffningsmedel, vilketladdade somvapen

regel inte tillåtet.är

Förhållandet mellan 24 och 27 §§ jaktförordningen

inteNaturvårdsverket kan fatta beslut skyddsjakt, sär-ensom avserom
enskild.initiativskild djurindivid, antingen på initiativ eller påeget av

mellan dessa bestämmelser. Ettfinns principiell skillnadDet en
genomförasfattas initiativ Naturvårdsverket kanbeslut på utansom av

Beslutetjakträttshavarens samtycke jaktförordningen.24 § om
fällasviss fårskyddsjakt då visst antal djurgår på artut att ett av en

initiativ enskild krävsinom bestämt område. skyddsjakt påFörett av
eller flera djur denågon ansöker tillstånd få döda arteratt att ett avom

tillståndmeningen.räknas första stycket första Om27 § ettsom upp
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så gäller det för sökanden, då får fälla det antal djurrätt attges som
i tillståndet.som anges

tillstånd frånUtan myndighet

Skyddsjakt på björn, järv och lo, inte och kungsöm, får imen varg
vissa fall bedrivas föregående tillstånd någon myndighet. Närutan av

fårdetta ske regleras i jaktförordningen.28 § jakt enligt dennaDet är
paragraf ofta kallas nödvämsjakt. Som vi använder vi intesagtsom

Ävendetta begrepp här. ingick i paragrafen fram till 1990.vargen mars
Samtidigt bort den delen den bort27 §togs togssom vargen ur ena av

denna paragraf. delbetänkandeI vårt Skyddsjakt påur varg
SOU 1999:50 föreslog omfattasåter skulle 28ävenatt varg av

djurOm någon de omfattas paragrafen angri-ett arterav av som av
pit skadatoch eller dödat tamdjur får tamdjurets eller vårdareägareett

förutsättningarunder vissa döda det angripande djuret. grundläg-Ett
förgande krav paragrafen skall tillämplig alltså någotäratt attvara

tamdjur redan skadats eller dödats. Endast det djur skadanorsakatsom
får dödas.

det angripandeFör djuret skall få dödas det förutsättningäratt en
det finns skälig anledning befara tordeDettaatt att ett nytt angrepp.

innebära det måste finnas åtminstone påtaglig omständighetnågonatt
förtalar inte avslutad engångsföreteelse. T.ex.att angreppetsom var en

skulle detta kunna fallet med säkerhet kan konstatera attvara om man
just det djuret uppehåller sig i visst vid tidigare närlig-område ochett
gande tillfällen dödat tamdjur där.

ytterligare förutsättning för fåEn skall döda det angripandeatt man
djuret det sker i omedelbar anslutning till Formule-är att angreppet.
ringen begränsar för denna skyddsjakt. Denavsevärt utrymmet typ av
tillåter inte det någon tid mellan och jakten. Omatt angreppetpasserar
detta innebär inte kan döda det angripande djuret hän-äratt man man

jaktvisad till hos Naturvårdsverket tillstånd skade-söka till på detatt
görande djuret.

Jakt enligt jaktförordningen får bedrivas28 § helst på dyg-när som
28 jfr. med jaktförordningen. Jakten får jakt-§ 9 § ske pånet annans

område inte inom nationalparker.men
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Överklagande

skyddsjakt fårNaturvårdsverket meddelar i frågorbeslutDe omsom
kan överklaga till kammarrättenDärifrånöverklagas till länsrätten. man

skallprövningstillstånd för dennakrävs särskiltdet taatt uppmen
hos Regerings-beslut kan överklagasöverklagandet. Kammarrättens

skall måletRegeringsrättenhögsta instans. För prövaärrätten, attsom
jaktförord-tredje stycketprövningstillstånd 58§krävs också ett

ningen.

avliva djurPolismyndighetens7.4.4 rätt att

föreller kan farligtavsevärd skadavilt djur orsakarOm antasett vara
Polisenspolismyndigheten låta avliva djuret.fårmänniskors säkerhet

visst enskilt skade-endast avseendeavliva djur gällermöjlighet ettatt
fåförutsättning for det skallfarligt djur.vållande eller potentiellt En att

tillfredsställande lös-finns någonavlivas vidare det inteär att annan
bli-tillämpas då björnBestämmelsen kanning jaktlagen.9 § t.ex. en

fara.bedömsvit närgången denså utgöraatt en

jakthäleriochaktbrott7.4.5 J

Brotten

sådant brott kanjaktbrott.finns bestämmelser EttjaktlagenI 43 § om
samtliga fall krävs det uppsåt ellerhandlingar.rad olika Iutgöras av en

för brott. Straffskalanskall kunna dömasföroaktsamhet att mangrov
fängelse. brottetmånaders Omfrån böter till är ärgrovtär upp sex

omständigheterjaktlagen. Vissatill år §straffet fängelse i två 44upp
brottbedömningen Dettabeaktas vidskall särskilt är grovt.ettomav

utförtsvilt, det hareller sällsyntbrottet avsåg hotatgäller bl.a. omom
med otillåtendet utförtsomfattning ellervanemässigt eller i större om

fortskaffningsmedel.hjälp motordrivetav
kungsöm vissalo, ochfrågor kring björn, järv,det gällerNär ärvarg

det jaktbrottdet förstasärskilt intresse.jaktbrott För utgörtyper avav
utgångspunktfredat vilt. Jaktlagensfår jagas, dvs.jaga vilt inteatt som

fånga och döda viltinte barafredat. Med jaktallt vilt är attär att avses
förfölja viltefter, ellersyfte söka spåraockså i sådant samt attattutan

förstöra fåglars 2 §elleri viltets bo ochingrepp ägggöra att ta
de riktasalltså jaktbrottförfarandenjaktlagen. Alla dessa närär mot

förfarandet inte har stöd i någonjärv, lo, och kungsöm,björn, omvarg
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bestämmelserna skyddsjakt, 6§ jaktförordningen eller brotts-av om
balkens bestämmelse nöd.om

Jaktbrott kan också bestå i otillåten användning motordrivnaav
fortskaffningsmedel, användning otillåtna och jaktmedel samtav vapen
brott reglerna vilt 43§ andra punkten,mot § första31statensom
stycket, 30 § och 25 § jaktlagen.

Jakthäleri brott består iär någon obehörig befattningett att tarsom
med vilt han eller har skälig anledning har dödats ellervet antasom
åtkommits jaktbrott. straffskalanI ingår böter och fängelse igenom
högst månader och för brott fängelse i högst två år.grovtsex

Beslag och förverkande m.m.

Om någon på bar gärning han begår jaktbrotttas får viltnär itas
beslag. ÄvenViltet skall sedan huvudregel förklaras förverkat.som
jaktredskap, fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel använtssom
vid jakten får i beslag, det kan egendomentas kommerantas att attom
förverkas. Förverkande sådan egendom skall äga det behövsav rum om
för förebygga brott eller detatt finns särskilda skäl. Egen-om annars
dom kan i beslag bl.a. jakträttshavare och jakttillsynsmän.tas För-av
verkande beslutas domstol 47, 48 och jaktlagen.49av

Polismyndigheten får återkalla tillstånd inneha skjutvapen. Dettaatt
kan under vissa förutsättningar,göras bl.a. tillståndshavaren miss-om
brukat eller på visat sig olämpligvapnet innehasättannat att vapen, se

kap.6 1 vapenlagen 1996:67. Ett jaktbrott eller något brottannat
jaktlagstiftningen kan således innebäramot gämingsmannensatt even-

tuella tillstånd inneha skjutvapen återkallas.att

7.4.6 Viltskador

Allmänt

I 29 jaktförordningen§ och i viltskadekungörelsen SNFS 1996:4a
omtryckt i NFS 1999:11 regleras frågor bidrag till åtgärder för attom
förebygga viltskador och ersättning för sådana skador. Regleringenom
gäller inte i fråga skador påom renar.

Beslut bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för vilt-om
skador meddelas länsstyrelsen. Bidrag och ersättningar f°ar lämnas iav
mån tillgång på medel 29 första§ stycket. Det alltså inte före-ärav a
skrivet någon rättighet för enskilda sig få bidrag elleratt ersätt-vare
ning.



regleringenSOU 1999: 146 Den rättsliga 149

för ändamålbelopp skall anslås dessa bestämsHur stora avsom
forRiksdagen statsbudgeten. år 1998 det totala anslagetFör vargenom

enligtbidrag för rovdjursskador påoch ersättningar 29 § samta renar
och samebyamas rovdjursinventeringar 46,5 miljoner kr. det totalaAv

miljoner kr användning enligtanslaget avsåg 29 § prop.13,5 a
utgiftsområde bet. l997/98zJoUl och rskr.1997/9811, 23,

1997/98:1 det totala anslaget 56 miljoner kr,17. år 1999För är varav
miljoner avsedda för användning enligt 29 prop. 1998/99:1,18 §är a

utgiftsområde Naturvårdsverket fördelar de anslagna medlen på23.
länsstyrelserna, sedan har fatta de enskilda besluten.attsom

Bidrag

skall viltetBåde vid beslut bidrag och ersättningar beaktasom omom
omfattning, möjligheterna genomföraifråga får jagas, skadans samt att

andra skadeförebyggande åtgärdereffektiv skyddsjakt eller 29a§
jaktförordningen. innebär bidrag ochandra stycket Detta ersätt-att

avseende skador vilt inte får jagas, dvs.ningar främst lämnas av som
förebygga skadorna skyddsjakt.det inte tillåtetnär är att genom

och kan visserligen Naturvårds-det gäller björn, järv, loNär varg
verket gjort detta bidragverket tillåta skyddsjakt. Men även om anses

förbetalas förebygga respektive ska-och ersättning kunna ersättaut att
Naturvårdsverkets Allmänna råd för tillämp-dessa jfr.dor arterav

viltskadekungörelsen,ningen NFS 1999:1 1.av
förebyggas. viltskademedelInriktningen skador skall Deär att som

skall i första hand till bidrag för förebyg-länsstyrelserna anvisas
sedanEndast det belopp återstår bidragengande viltskador. somav

ersättningar för viltskador och viltska-får användas till 2 8 §§lämnats
får lämnas både till åtgärderdekungörelsen. Bidrag vet attsom man

för utveckling åtgärderskadeförebyggande effekt ochhar av somen
skadeförebyggande effekter viltskade-sannolikt kan tillräckliga 5 §ge

kungörelsen.
tilltill åtgärder för skydd egendomBidrag får inte lämnas av som

för skador och därför alltid kräversärskilt exponeradsin karaktär är
för inte drabbas omfattande vilt-skadeförebyggande åtgärder att av

Naturvårdsverkets allmänna rådskador viltskadekungörelsen. I6§
får lämnas för skydd bikupor och fisk ibidrag därför intesägs att av

tamdjur fritt skogsbete. Bidrag fårñskodlingar. gällerDetsamma
skydda egendomför åtgärdervidare bara ärattsom avser somges

viltskadekungörel-i näringsverksamhet 6§avsedd för användasatt
sen.
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Ersättning

ersättningarFör för viltskador gäller grundläggande förutsätt-som en
ning ersättning bara får lämnas det uppenbart oskäligtatt denär attom

drabbats skadan själv för kostnaden första29 § stycketsom av svarar a
jaktförordningen. Detta innebär tämligen skönsmässig bedöm-att en
ning alltid skall innan beslut ersättninggöras meddelas.ett om

Den vill ansöka ersättning måste anmäla skadan till länssty-som om
relsen. Skador orsakats vilt säl skall alltid besiktigasänannatsom av

viltskadekungörelsen.9 §a
På det gäller bidrag får ersättningsätt inte lämnasnärsamma som

för egendom till sin karaktär särskilt exponerad för skador. Inteärsom
heller får ersättning lämnas För skador på vilda djur, med undantag för
sälskador på fisk i ñskeredskap. Vidare får regel ersättning intesom
lämnas till den fått bidrag för förebyggande skador orsakadesom av av
den viltart för vilken ersättning begärs undantag kan detgörasmen om
finns särskilda skäl. Slutligen får ersättning endast för egendomges
avsedd användas i näringsverksamhet från detta kravatt kanävenmen
undantag 15 § viltskadekungörelsen.göras

detNär gäller hundar skadas eller dödas björn, järv, lo,som av varg
eller kungsöm finns del särskilda regler. fårDe deersättas trots atten
inte används i näringsverksamhet. För ersättningama har schablon-
belopp fastställts. skadadEn hund skall med kr.2 000 Ytterli-ersättas

högst kr kan5 000 betalas för självrisk för eventuellersättaattgare en
försäkring. För oförsäkrade hundar kan istället motsvarande belopp
betalas för veterinärkostnader och liknande. För dödad hund skallen
ersättning utgå med 10 000 kr.

7.5 Brottsbalkens bestämmelse nödom

7.5.1 Nöd

Vissa handlingar normalt brottsliga, dvs. deär belagda medsett är
straff. Men sådan handling kan i vissa falläven tillåten. Dettaen vara
gäller bl.a. handlingen vidtas under sådana omständigheterom att
någon de i 24 kap. brottsbalken BrB angivna allmänna grundernaav
för ansvarsfrihet kan tillämpas. Den kända dessa nödväm,mest ärav

regleras i kap.24 1 Man har till nödväm påbörjade ellerrätt motsom
överhängande brottsliga och liknande. Nödvämsrätten kanangrepp
endast brukas angripande rovdjursangreppEtt kan intemot en person.

nödvämssituation.utgöra en
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skillnad mellanprincipiellnöd.stadgas Enkap. 4§ BrB24I om
brottsligtfrågabehöverintedetnödväm ettnöd och är att omvara

situa-nödsituationi nöd. Enskall ärför att envaraansesmanangrepp
viktigtnågotegendom eller rätts-liv, hälsa,fara hotartion då annat av

stycket. Ettandrakap. 4§ BrBskyddat intresse 24ordningen rov-
betraktaalltsåtamdjurellermänniska är attdjursangrepp ett somen

rovdjurnödsituationintedetnödsituation. ettDäremot är omenen
någonsdjuret intedet vildaeftersom ärvilt djurangriper annatett

egendom.
straffria. Inödsituation inteiföretashandlingar ärAlla ensom

i nödbegårgärning någon utgörnödbestämmelsen sägs att somenom
skadadenbeskaffenhet,till faransmed hänsyndenendastbrott om

oförsvarlig. Frå-i övrigtomständigheternaoch äråsamkas annansom
avvägningalltsåeller intebrottslighandling avgörsär enavengan om

skallnödhandlingenpåkallarintresseolika intressen. Detmellan som
efterhandlingendenna. Omskadasdet intressevägas mot genomsom

skallbrottslig. såFörden inteförsvarligavvägningen attär varaanses
viktbetydligthotade intresset störreprincip detifallet måste vara av

Även beaktas.kanaffektionsvärdenoffrade.detän
tillå-det intedödas dåkungsömeller ärjärv, lo,björn,Om vargen

normalt frågadetjaktförordningenochjaktlagen ettenligt är sett omtet
emellertidkan detnödsituationdödats idjuretjaktbrott. Om varaen

radgrund nöd.straffri på Enändåhandlingfråga är avsomom en
faktorviktigbedömningen. Envid ärbetydelsekan haomständigheter

Ãr påfrågadethotat.intressevilket ettförstås är angrepp enomsom
Är däremotdjur. detangripandedödaförsvarligtdetmänniska ettär att
värde beaktas.djuretsangripnadettamdjur måstepåfråga angreppom

angripandedetocksåfall kansådantomständighet iviktigEn ett vara
mindredestodjuretangripandesällsynt det är,djurets Juart. mer

försvarligt.dödandetfinnastorde det attutrymme somanse
det straffriautsträckerstadgandefinnskap. 6 § BrB24I ett som

med-vadgjort ärinnebär den änStadgandetområdet. att sommersom
frånskall friändånödbestämmelsenenligt bl.a.givet ansvarvaraom

besinna sig.svårligen kundehansådanaomständigheterna attvarom
långoch till hurfaranstillskall hänsynbedömning artVid denna tas

Även hos denpersonliga egenskaperför övervägande.funnitstid som
beaktas.handlande kan

bådadetillämpningenillustrerakan495Rättsfallet NJA 1988 avs.
itagit sig injakthund hadenöd.gäller Enbestämmelserna ensom

avvärjdeGettemasdvärggetter. ägareoch angripitinhägnad ett par
skadegörelse.fördärföråtaladesochhundendödaattangreppet genom

straff-fri frånskullehanskulle bedömadomstolenNär Högsta varaom
inledningsvis nödbe-domstolenuttaladegrund nöd, attavansvar
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stämmelsen sikte på undantagssituationer och skall tillämpastar
restriktivt. Domstolen ansåg visserligen hade varit iatt ägaregettemas

nödsituation. Men eftersom hundens värde mångdubbelt störreen var
vilketän måste ha insett,gettemas, ägare menade domstolengettemas

det inte varit försvarligt skjuta hunden. Det ansågs inteatt helleratt att
omständigheterna varit sådana svårligen kunnat besinna sig.ägarenatt

dennaI del framhöll domstolen han tagit sig tid uppsöka sinatt att
bostad för hämta sitt dömdesHan alltså för skadegörelse.att gevär.

7.5.2 Skyddsjakt och nöd

Enligt 28 jaktförordningen§ det under vissa förutsättningarär tillåtet
döda djur björn, järv och lo. Omatt någon dödar djurarterna ettav

under sådana omständigheter faller under paragrafen det inteärsom
Ärfråga jaktbrott. omständigheterna däremot sådanaett attom paragra-

fen inte tillämplig kan det frågaär brott. Det först i denärettvara om
situationen det kan bli aktuellt tillämpa brottsbalkensattsenare

bestämmelse nöd. Denna innebär handling vanligtvisattom en som
brottslig under vissa förutsättningarär inte det.är
Bestämmelsen nöd har vidare tillämpningsområdeett änom

bestämmelsen i 28 § jaktförordningen. Nöd kan åberopas vilkenoavsett
det angriper ellerär fara.urart förutsättsDet inteutgörsom annars en

heller någon skada redan har inträffat eller det finnsatt anledningatt
befara Nöd kan åberopas tillatt stöd förett avvärjanytt attangrepp.

på människor, vilket inte fallet med jaktförordningensärangrepp
bestämmelse.

En avgörande begränsning i bestämmelsen nöd kravet påär attom
handlandet skall försvarligt. Någon motsvarighet finns inte beträf-vara
fande skyddsjakten enligt jaktförordningen.28 § Det måste också anses
förhållandevis svårt för den enskilde i akut situation bedömaatt en om

handlande kan försvarligt eller inte.ett Denna bedömning behö-anses
inte de konkreta förutsättningarnagöra i 28 § ärver man om mer upp-

fyllda.
En ytterligare begränsning nödbestämmelsens räckvidd denär attav

endast kan åberopas så länge nödsituation föreligger. När skadanen
redan skedd inte nödrätten någonär möjlighet ingripa förattger att
förebygga framtida 28 § jaktförordningen däremot kon-ärangrepp.
struerad så den skall möjlighet just förhindra förnyadeatt attge en
angrepp.
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olikaFörhållandet mellan de7.6

rovdjurregelverken jakt påom

SÖsig till BemkonventionenBåde Sverige och har anslutitEU
möjligheterdärför Sveriges1983:30. såväl EU:sDen att antastyr som

skri-omfattas konventionen.regler jakt på de Dearter somom som av
omfattande jaktfår regler tillåtervit på konventionen inte ha mersom

andra sidanföreskriver. Konventionen hindrar åvad konventionenän
konventionen föreskri-vadinte inför skyddsreglersträngare änatt man

ver.
frågorfågeldirektiven reglerar bl.a.och habitat- och EUI art- om

skydds-möjligheterna tillåtaskydd för vissa djurarter. det gällerNär att
detoch habitatdirektivet ijakt de fyra rovdjuren när-ärstora art-

finns emeller-skillnaderidentiskt med Bemkonventionen. Vissamaste
och habi-beträffande skydd för olikatid graden Art-arter.av

lodjuretskalltatdirektivet föreskriver medlemsstaterna ett star-att ge
EU-land inte kanEftersomkare skydd vad konventionenän säger. ett

medlemsländer,från Sverige, och andraavvika direktivet måste ge
föreskriver.lodjuret det skydd direktivet

till den svenskaBemkonventionen EG-direktiven riktar sigoch sta-
myndigheter och enskilda i Sve-sådan. bestämmelserDeten som som
jaktförordningen.rige skall tillämpa finns i jaktlagen och

med vildaregler handelSvenska7.7 om

djur

eller den myndig-bemyndigande för regeringenmiljöbalken finnsI ett
olika förfarandenmeddela föreskrifterhet regeringen bestämmer att om

in- ochfår meddelas bl.a.med vilda djur och Föreskrifterväxter. om
har med-Bestämmelserutförsel, preparering och handel kap. 4 §.8

delats i artskyddsforordningen 1998: 1305.
beteckningenförbjuds användandetartskyddsforordningenI av

till för-hund bjudshundar.varghybrid vid försäljningen När utenav
hartillåtet hunden påsäljning det inte heller sätt sär-är annatatt ange

beteenderovdjursliknandeskilt med eller harsläktskapnära en varg
ellerbestämmelsen böterStraffet för brotteller utseende §.11 ärmot

miljöbalken.punktenfängelse i högst två år 29 kap. 8 § ll
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rovdj ursrivna5 Ersättning för8 renar

Bakgrund8.1i

ersättningar förreglerades frågantill den januari 1996Fram 1 tam-om
eller i förord-dödats björn, järv, lo,djur skadats eller ömvargsom av

rovdjur. Beträf-ningen ersättning vid vissa skador1976:430 avom
för återfanns.fande ersättning endast djur Ersätt-E lämnades somrenar

E Under de sista åren medning utgick dels till samebyn.dels till ägaren,
kunna besiktigas besikt-detta krävdes skadorna skullesystem att av en

ningsman från länsstyrelsen.
genomfördes Naturvårdsverket,undersökningGenom som aven

veterinärmedicinskaLantbruksuniversitet och anstaltSveriges Statens
del alla rovdjursdödadekunde konstatera endast mindreatt en avman

rovdjur, Naturvårdsverket 1990. bak-hittades och MotRenarrenar
Naturvårdsverketresultatet undersökningen utarbetadegrund ettav av

för rovdjursdödadeförslag till ersättningssystemett nytt renar
Verket förordadeNaturvårdsverkets 3899. ett nytt systemrapport att

införas ersättningama baserades på rovdjursförekomst.skulle där För-
propositionenslaget överlämnades till regeringen isom om samerna

f.f. föreslogoch samisk 1992/93:32 bilaga 160kultur prop. s.m.m.
Rennäringen skulle enligtersättningssystem skulle införas.att ett nytt

propositionen få disponera belopp motsvarade det skä-årligen ett som
Fördelningenliga värdet de rivits rovdjur. ersätt-som avav renar av

ningen skulle, Naturvårdsverket föreslagit, baseras på rovdjurs-såsom
administrationen och fördel-förekomst. Sametinget skulle försvara

ningen Naturvårdsverket. Propositionen innehöll intei samverkan med
godkändenågot förslag till författningsreglering. Riksdagen vad rege-

1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:ringen föreslagit bet. 115.se
Regeringen sedan Sametinget och Naturvårdsverket i uppdraggav
arbeta vidare med utformningen ersättningssystemet Jordbruks-att av

båda skulle förstdepartementets dnr 2413/92. myndigheterna ochDe
till för insamling, bearbetningfrämst utarbeta förslag ochett system

rovdjursobservationer. Vidare sades de ocksårapportering bordeattav
bestämmelser för fördelningen detbehovet totalaöverväga avav

och Naturvårdsverket överlämnadeersättningsbeloppet. Sametinget sitt
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förslag till regeringen i februari 1995 Förslag till utformning detav
ersättningssystemet för rovdjursrivna renar, 1995-02-07.nya rapport

Förslaget innehöll redogörelse för hur insamling, bearbetning ochen
redovisning skulle gå till de rovdjursobservationer skulle liggaav som
till grund för Vidare föreslogs konkreta regler för hursystemet. det
totala ersättningsbeloppet skulle fördelas mellan samebyama. Detta
gjordes emellertid inte i form författningsförslag.något I rapportenav
diskuterades också del andra frågor. Bl.a. talades hur mångaen om
föryngringar avjärv eller sameby högst skulle behöva tåla innanen
frågan skyddsjakt kunde bli aktuell.om

Sametingets och Naturvårdsverkets förslag har inte lett till någon
författningsreglering. Förslaget har inte heller på något sättannat
utvecklats vidare. Regeringen avslutade handläggningen förslagetav

beslut Jo95/345, 1995-12-21. I detta baraett sägsgenom att rege-
ringen överlåter till Sametinget efter samråd med Naturvårdsverketatt,
och berörda myndigheter, lämplig metod för insamling,avgöra bear-
betning och redovisning rapporterade rovdjursförekomster. Rege-av
ringen inte ställning till den del förslaget rörde fördelningentog av som
mellan samebyama det totala ersättningsbeloppet. beslutetIav
behandlades också framställning från Sametinget medel förextraen om
ersättningar för rovdj ursskador och inventeringar.

Regeringen föreslog emellertid i budgetpropositionen för år 1996
prop. 1994/95: 100, bil. 10 det riksdagen beslutadeatt systemetav nya
för ersättning rovdjursrivna skulle börja tillämpas från den 1av renar
januari 1996. Man syftade då på riksdagen vid behandlingenatt av pro-
positionen och samisk kultur godtagit att ett nyttav samerna m.m. sys-

skulle införas. kanDet här i propositionentem intenoteras att man
hänvisade till Sametingets och Naturvårdsverkets förslag till regler om
fördelning det totala ersättningsbeloppet. Riksdagen godkände attav
det skulle börja tillämpas från den angivna dagensystemet bet.nya
1994/94:BoU16, rskr. 1994/951272.

Därefter har i budgetproposition för år 1997 medlen försagts att
ersättning för rovdjursskador på har fördelats Sametinget enligtren av
tingets och Naturvårdsverkets den februari7 1995 serapport av prop.
1996/97: utgiftsområde 23.

Sametinget får således anslag för ersättning för rovdjursskadade
Sametinget har sedan fördela ersättningama mellanattrenar. same-

byama. beloppDe anslås kan också användas för bidrag tillattsom ge
skadeförebyggande åtgärder. årFör 1998 anslogs 30 miljoner kr för

förersättningar rovdjursrivna och till skadeförebyggande åtgär-renar
der. årFör 1999 har anslaget höjts till miljoner35 kr. Vardera året har

miljoner3 anslagits för samebyamas kostnader för rovdjursinvente-
ringar se 1997/98:1, utgiftsområde 23, bet. l997/98zJoUl,prop.
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rskr. 1997/98:117 och regleringsbeslut den december 199729 18 samt
utgiftsområde1998/9921, 23.prop.

yrkat beloppet för ersättningarår har SametingetFör 2000 avsettatt
och skadeförebyggande åtgärder räknas med miljoner kr.2upp

Sametingets och Naturvårdsverkets8.2

förslag

Grunddrag8.2. 1

Ersättningssystemet i författning. kan därförinte reglerat någon Manär
inte tala eller tillsamebyar enskilda har någonrenägare rättattom
ersättning. kan beroende hurI vilken utsträckning ersättning utgå påär

belopp statsbudgeten. Enligt propositionenanslås istort som om
och tanken det samlade ersättnings-samisk kultur är attsamerna m.m.

beloppet skall skäligt värde för beräknat antal rovdjurs-ettmotsvara ett
rivna antal beräknades i propositionen tillDetta 20 000,renar. varav
16 kalvar. Förändringar i rovdjursförekomsten skall ligga till grund000
för fastställandet bil.anslagets storlek prop. 1992/9332, 164.s.av
Såvitt framgår budgetpropositionema för de har emel-årensenasteav
lertid några beräkningar inte legat till grund för bedömningen av
anslagsbehovet.

Vid fördelningen det totala ersättningsbeloppet tillämpar Same-av
tinget i huvudsak de regler fanns i tingets och Naturvårdsverketssom
föreslag till utfomming det ersättningssystemet. följandeDenav nya
redogörelsen förslagetbygger på såvitt gäller regler för fall såutom av
kallat massdödande Sametinget har i denna del föreskrivitav renar.

regler.egna
Grundprincipen för ersättningssystemet Sametinget skall för-är att

dela det totala ersättningsbeloppet mellan samebyama utifrån före-
komsten rovdjur inom respektive samebys område. mångaHurav renar

faktiskt dödas inom sameby saknar betydelse, vid fallutomsom en av
så kallat massdödande.

det gäller järv, och beräknas ersättningen medNär utgångs-varg
i hurpunkt många föryngringar varje vid inventeringarartav som man

fastställakan det förekommer inom sameby. kan ocksåHänsynatt en
till förekommer regelbundet eller tillfälligt inomtas artom en en

sameby. det saknas lämpligaPå grund inventeringsmetoderattav
beträffande björn och beräknas inte förkungsöm ersättning dessa uti-
från faktisk förekomst. Istället utgår ersättning grundad på samebyamas
bannarksareal.
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Inventeringama8.2.2

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas
län har det övergripande för inventeringama järv, ochansvaret av

inom samebyarna i respektive län. Länsstyrelsen i Jämtlands länvarg
förockså arbetet inom Västernorrlands och Dalarnas län. Ansva-svarar

omfattar insamling, dokumentation, bearbetning, sammanställning,ret
rapportering och arkivering information de ersättningsgrundandeav om

Varje skall länsstyrelserna förekomstenår lämnaarterna. rapporter om
rovdjur i de olika samebyarna till samebyarna, Sametinget ochav

Naturvårdsverket.
Inventeringsarbetet utförs fältpersonal från länsstyrelserna ochav

särskilt utsedda kallade rovdjursansvariga, frånså respektivepersoner,
sameby. Målet med inventeringsarbetet årligen för varje samebysär att
hela betesområde fastställa antalet föryngringar järv, ochav varg.

förekommer föryngringOm det inte någon inom samebyartav en en
skall fastställas förekommerdet regelbundet, uppträder till-artenom
fälligt eller helt saknas.

fördelningen mellan samebyama detFör totala ersättnings-att av
beloppet skall bli rättvis inventeringama utförasmåste på isättsamma
olika län. också viktigt resultatet inventeringama blirDet såär att av
korrekt därförmöjligt. länsstyrelsemas regi utvärderingarI görssom av
inventeringsmetodema. anordnas också där de arbetar iDet möten som
olika län får träffas och diskutera metodfrågor.

Ersättning för olika8.2.3 typer av

rovdjursförekomst

föryngring respektive regelbunden eller tillfällig förekomstEn artav en
skall den aktuella samebyn ersättning motsvarande värdetartenav ge

visst antal Ersättningen skall först och främst täcka denettav renar.
beräknade verkliga förlusten skallDärutöver ersättningenav renar.
täcka kostnader för merarbete och bevakning i anledningextra av rov-
djursförekomsten naturvårdsvärde. innebärDettaävensamt ett att man
utifrån dradet antalet inte kan slutsatsen så mångaersatta attrenar

rovdjur.faktiskt har dödatsrenar av
föryngring järv skallVarje fastställd eller medersättas ettav

belopp värdet Om järv ynglar i200motsvararsom av renar. samma
område minskas ersättningen för varje järvföryngring till värdetsom

med tillstånd frånOm järvlya Naturvårds-150 grävts utav enrenar.
verket eller varit för illegal plundring eller någon allvarligutsatt annan
störning och kull därefter inte längre kan registrerasnågon minskas
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ersättningsbeloppet. Ersättning lämnas då med full12 ersätt-en av
ning månad till och med den månad då beskattningen skett.per

Om järv eller inte ynglar inom sameby ändå förekommeren men
regelbundet inom samebyn skall ersättning med värdetutgå 50av renar

Om inte förekommer regelbundet ersättning förutgårart. arternaper
tillfällig förekomst. beräknas utifrån samebyns barmarksareal.Denna
Arealen i kvadratkilometer multipliceras med faktorn och0,02 avrun-
das till högre tiotal.närmaste

föryngringEn skall med värdet 500 Dettaersättasav varg av renar.
höga tal motiveras med har benägenhet splittra ochatt attenvargen
flytta renhjordar den jagar, vilket medför merarbete. Därtillnär ett stort
kommer vargkull kan medföra flock på omkring tio djuratt atten en
uppstår och har högt naturvårdsvärde.att arten ett

Förekomst enstaka med värdet 50ersättsav vargar av renar per
individ. Ersättningen utifrånutgår alltså antalet individer till skillnad
från ersättning för regelbunden förekomst järv eller lo. dessaFörav
utgår ersättningen vargföryngring förekommerOm inomart.per en
sameby utgår individersättning endast för upprättarvargar som egna
identifierbara revir. dödas minskasOm ersättningen meden ensam varg

12 50 för varje återstående månad året.en av renar av
Om föryngring järv, lo eller sker inom samebymenen av varg en

inom kilometer från5 eller flera andra samebyar skall ersättningenen
delas lika mellan byarna. by skadelidandeOm de andraär änen mer
kan Sametinget besluta fördelning.om en annan

Även föryngringar i skall beaktas de finns på de områdenNorge om
där svenska får ha sina enligt Renbeteskonventionen,renägare renar

gäller mellan Sverige och avsnitt skallNorge 7.2.4. Dessutomsom
föryngringar både i alltid beaktasoch Finland de sker inomNorge 5om
kilometer från med hälften värdet det normalaDegränsen. ersätts av av
antalet föryngringen i fråga brukar med. det inteOmersättasrenar som
bedrivs någon tamdjursskötsel finskapå den norska eller sidan utgår
full ersättning eftersom det aktuella rovdjuret i sådant fall kan antas
livnära sig främst på svenska Ersättningen fördelas lika mellanrenar.
berörda samebyar.

För björn och kungsöm lämnas ersättning beräknad utifrån same-
byns areal. Ersättningen beräknas på ersättningen försättsamma som
tillfällig förekomst järv och lo.av
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Fördelningen ersättningen8.2.4 av

mellanSametinget for fördelningen den totala ersättningenansvarar av
samebyama. det tinget kan besluta för-Ytterst sådantär som som om
delningen ersättningsbeloppet. i praktiken beslutanderättenMen ärav
delegerad föredragning.till tingets kanslichef, frågan efteravgörsom

tillkommitSamebyama själva hur den ersättning respek-avgör som
tive by skall byn för-användas. Medlen kan antingen användas ellerav
delas mellan medlemmarna.

Ersättning for massdödande8.2.5

Särskilda medel har för ersättning vid situationerextremareserverats
då massdödande förekommit. Sametingets och Naturvårds-Iav renar
verkets förslag till ersättningssystem fanns definition vadnytt en av

avsågs med massdödande. Sametinget har sedan styrel-ettsom genom
sebeslut antagit något annorlunda definition och ytterligare regleren
för dessa situationer protokoll från sammanträde den aprilse 14-16
1997, § 39. det gäller massdödande utgår ersättningar i enlighetNär
med styrelsebeslutet.

Med massdödande sålunda eller flera rovdjur dödatatt ettavses
minst tio inom begränsat område exempelvis vinter-ettrenar en-

väl samlade hjords betestrakt loppetinom högst sju dagar.grupps av-
fall massdödande utbetalas ersättningen tillI Ersätt-renägaren.av

ning med belopp försäkringsbolagen förutgår betalarsamma som renar
dödas bilar. Ersättning kan utgå för merkostnaderävensom av som

uppkommer förpå grund skadan, återsamling dokumenteratt.ex.av av
skingrade renar.

dödas i8.2.6 Renar Norgesom

7.2.4,Renbeteskonventionen avsnitt gäller mellan Sverige ochsom
Norge, vissa svenska samebyar låta sina beta denrätt attger renar
norska sidan del nordliga byar har hela eller delarEngränsen. storaav

sitt sommarbete i Norge.av
till svenska rovdjursförluster iFram 1997 Norgerenägaresersattes

den norska enligt regler gällde för norskastatenav samma som ren-
norskaDet för ersättningar för rovdjursförluster byggerägare. systemet

ersättning förutgår funna rovdjursdödade Systemet skiljeratt renar.
sig alltså mycket från det nuvarande svenska vilket ocksåsystemet, var

skälen till slutade svenska förluster.Norge ersätta renägaresett attav
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ha sinafårsvenskadärområden i Norgeingår de renägareNumera
alltsåfårSamebyamaersättningssystemet.svenskabete i detrenar

utförs läns-Inventeringariför rovdjursförekomst Norge.ersättning av
i Norge.fem kilometerochfrånstyrelserna och samebyama gränsen

norskafrånrovdjursförekomstuppgifterSametingetövrigt fårI om
uppdragStatsskoginventeringargenomförsI Norge avavorgan.

länsstyrelsen.fylkesmannen
sinalåtaRenbeteskonventionenNorska har enligt rätt attrenägare

rovdjursförlusteri Sverige. Deras ersättsvissa områdenbeta pårenar
norska regler.enligtden norska statenav

Rovdjursantal8.2.7

Toleransnivåer

förslagmed1995-02-07NaturvårdsverketsSametingets ochI rapport
beträf-toleransnivåerbehandlades frågantill ersättningssystemnytt om

samebysrovdjur inomoch antalrovdjursrivnafande antal enrenar
skulleintesadesantalet rivnagällerområde. detNär att manrenar

motsvaradeflertolerera rovdjurenbehöva äntogatt ensomrenar
rovdju-innebärasadesslaktuttaget. Dettatredjedel det normala attav

renantalet.fick högst tio procentta avren
skulle behövaintesamebysadesBeträffande antalet rovdjur att en

totaltflerlodjur och inteellerjärv änfyra föryngringartåla fler än av
sades vidaretillsammans. Detföryngringar båda attarterna ensex av

medanföryngringarså mångainte kunde tålaliten by kanske enens
fler.kanske kunde accepterastor

Naturvårds-så skulleangivnadetföryngringarantaletNär översteg
Därvidskulle decimeras.rovdjurenenligt förslaget,verket, pröva om

tillämpas.rovdjurantalskulle principerna högstaom

Synpunkter

vållatrovdjursantal harhögstakallade överenskommelsensåDen om
Naturvårdsverketoftahävdasrenägarhålldiskussion. Frånmycket att

Även sin hante-kritikförhar fåttregeringensvikit överenskommelsen.
ring frågan.av

tillämpaskyddsjakt skallbeslutarNaturvårdsverketNär manom
tvåför deförfattningsstödfinns inte någotjaktförordningen. attDet

bindandeNaturvårdsverket med någonSametinget ochmyndigheterna
jaktförord-hurbestämmakunnaNaturvårdsverket skulleförverkan
beslutainte hellerkanVerkettillämpas.i framtiden skallningen om
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föreskrifternågra på området. Det denna bakgrund svårtär mot att se
överenskommelsen skulle kunna tillmätas någon betydelse.rättsligatt

Tvätt måste de tjänstemän på Naturvårdsverket skall besluta iom som
ärende skyddsjakt självständigt tillämpa gällande förord-lagar,ett om

ningar och andra föreskrifter.
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administrationenstatligaDen9

Regeringen1

mellan departementenArbetsfördelningen

Regeringskansliet finnsförinstruktionmed1996:1515förordningenI
Därdepartement.mellan olikaarbetsfördelningenbestämmelser om

lagstift-ochförvaltnings-olikavilket departementpå typer avanges
olikadepartementtill vilkethandläggas cent-ningsärenden skall samt

imyndigheter hör.rala
frågorhandläggerJordbruksdepartementetochMiljö-Både av
inom flerafallerRegeringsärendenrovdjurspolitiken.förbetydelse som

detsamråd mellaniskall beredasverksamhetsområdendepartements
statsråd.berördaövrigafrågan ochförhardepartement ansvaretsom

Miljödepartementet

och för-miljöområdetlagstiftningförMiljödepartementet ansvarar
mångfald.biologisknaturvård ochgäller bl.a.valtningsärenden som
för dessasakenhetsärskildfinnsdepartementetInom svararsomen

förEnhetenfrågor, naturresurser.
jaktlagstift-utsträckninggenomförs iRovdjurspolitiken stor genom

emellertid intehörjaktförordningen. Dennaochjaktlagendvs.ningen,
Jordbruksdeparte-tillansvarsområdetill Miljödepartementets utan

MiljödepartementetsinomliggerlagstiftningsarbeteDetmentets. som
betydelsedirektskulle kunnaellerochansvarsområde är vara avsom

lagstift-välliggerbegränsat. Nämiastganskarovdjurspolitikenför är
slutligaför detnaturområden,vissaskydd förning t.ex. genom-om

000.2förandet Naturaav
Miljödepartementetharinternationella frågorgällerdetNär ansvar

Bemkon-mångfald ochbiologiskkonventioneninomför arbetet om
genomförandetförocksåharventionen. Departementet ett avansvar

måsteSjälvfalletfågeldirektivet. ävenliksomhabitatdirektivetochart-
direkti-beaktaförfattningarmed olikaarbetei sittandra departement
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Eftersom direktiven i väsentliga delar genomförs jaktlag-ven. genom
stiftningen får de betydelse också för Jordbruksdepartementet.stor

Naturvårdsverket hör till Miljödepartementets ansvarsområde. Detta
pinnebär bl.a. det departementet ii budgetarbetetatt är försom ansvarar

medel ställs till verkets förfogande.att l

Jordbruksdepartementet

Jordbruksdepartementet för förvaltnings- och lagstiftnings-ansvarar
ärenden jakt och viltvårdrör rennäringen. Inom departemen-samtsom

finns sakenhettet för ärenden bl.a. jakt och viltvård,en som svarar om
rennäring administrativa ärenden Sametinget.samtsamer, om

Jordbruksdepartementet för jaktlagstiftningen. Som fram-ansvarar
gått den tidigare framställningen det främst jaktlagstift-ärav genom
ningen den nuvarande rovdjurspolitiken konkret uttrycks riks-som av
dag och regering. jaktlagstiftningenI regleras under vilka förutsätt-
ningar rovdjuren får jagas. Dessutom regleras där frågor bidrag tillom
åtgärder för förebygga rovdjursskador ochatt ersättningar förom
sådana skador.

Jordbruksdepartementet också för utformningenansvarar syste-av
för ersättning för rovdjursrivnamet Det Jordbruksdeparte-ärrenar.

i budgetarbetet skall tillmentet medel ställs till förfogandeattsom se
för förebyggande rovdj och ersättningar för sådana skador.av

9.2 Sametinget

Sametinget förvaltningsmyndighetär under regeringen. Dess verk-en
samhet regleras sametingslagen 1992:1433. Tinget bestårav av

ledamöter31 val. Endastutses valbara och harärsom genom samer
kap.2 2 § ochrösträtt 3 kap. 2 och 8 sametingslagen.

Sametinget har till uppgift arbeta för levandeatt samisk kultur.en
Tinget skall delta i samhällsplaneringen och då bevaka samiskaatt
behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av
mark och 2 kap. 1 § sametingslagen.vatten

Sametinget har del i arbetet medstor för ersättningar försystemet
rovdjursrivna Det tinget tillsammans med Naturvårds-renar. var som
verket utarbetade förslaget till ersättningssystem.nytt

Varje år får Sametinget anslag för ersättningar för rovdjursrivna
Med tillämpning förslaget till ersättningssystem beslutarnyttrenar. av

tinget fördelningen mellan samebyama det totala ersättnings-om av
beloppet. Man utgår då från resultatet rovdjursinventeringar underav
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fall dåersättningar vidbeslutar ocksåTingetvintern.den gångna om
självt beslutatocksådel har tingetmassdödat dennaIrovdjur omrenar.

avsedda forockså anslagTinget fårmassdödande.definition aven
inombedrivsinventeringsarbetefor detkostnadersamebyamas som

ersättningssystemet.forramen
björn,beträffande jakt påbeslutanderättnågonhar inteSametinget

Naturvårdsverketsochi Sametingetseller kungsömjärv, lo, menvarg
frågorbehandladesersättningssystemtillforslag nytt omgemensamma

rovdjur.decimering av

Naturvårdsverket9.3

forvaltningsmyndighet undercentralNaturvårdsverket är rege-en
landetmiljöarbetet i helaförövergripandeVerket harringen. ett ansvar

förordningenpådrivande i detta l §ochsamlandeskalloch vara
NaturvårdsverketsNaturvårdsverket. Iinstruktion formed1988:518

myndig-regionala och lokalaFörhållande tilliarbetsuppgifter ingår att
mil-uppföljningsamordning ochvägledning,mål,medarbetaheter av

jöarbetet.
degäller frågorroll detviktig rörNaturvårdsverket har när somen

fattar verketvissa frågorkungsömen. Iochrovdjursartemafyra stora
före-områden utarbetarandramedan påärendenenskildabeslut i man

skrifter.
få påjakt skallNaturvårdsverket ägaavgörDet är rumomsom

den månavsnitt 7.4.3. Ioch kungsömlo,björn, järv, stammamasvarg
detså skerskall reglerasutbredningsammansättning ochstorlek,

tillämp-Naturvårdsverketstill delalltsåjakt. Det är stor genomgenom
jaktförordningen 1987:905och19987:259jaktlagenning somav

Verketsuttryck.till praktisktkommerrovdjurspolitikennuvarandeden
till länsrätten.dock överklagasskyddsjakt kanfrågorbeslut i om

beträffande deårmeddelats underjaktbeslutDe senaresomom
bestämmelsernastödmedmeddelatsharaktuella arterna omav

omfattandeoch tillåtsbjörnbeträffandeEndastskyddsjakt. en mera
beträffandemeddelasskyddsjaktsbeslutgenerellajakt. desådan I som

ochfår skjutasdjurmångahurbåda samtdessa arter varsomanges
förockså reglerinnehållerBeslutenjakt fårvilken tidunder äga rum.

skall hanteras.djuren Ettde skjutnaoch for hurbedrivasfårhur jakten
visstfår skjutas inomantal djurvisstinnebära ettbeslut kan att ett

preciseraskanlän. Områdena ävenkanområde, utgöras ettt.ex. avsom
ganskaanvändas foralltsåkanSkyddsjaktsbesluten attnoggrannare.

utbredning.antal ochstyra artemasnoggrant
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Enligt 6 § jaktförordningen kan Naturvårdsverket också besluta om
tillstånd till jakt på de fyra rovdjursartema det frågastora ärutan att

skyddsjakt. Bestämmelsen gäller inte kungsörn. Några beslut medom
stöd 6 har§ inte meddelats under år.av senare

En viktig aspekt på rovdjurspolitiken frågan förebyg-ärannan om
gande skador orsakade rovdjur och ersättningar för sådanaav av om
skador. dessaI frågor har Naturvårdsverket inte någon beslutanderätt i
enskilda ärenden. Däremot har Naturvårdsverket viktig funk-en annan
tion verket deltar i utformningen deatt regelverk tilläm-genom av som

När det gäller skador på meddelar Naturvårdsverketänannatpas. renar
föreskrifter bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar förom
skador. Detta med stödgör bemyndigande i 29 § jaktför-ettman av a
ordningen. Föreskrifterna på området har meddelats i viltskadekun-
görelsen SNFS 1996:4, avsnitt 7.4.6. Kungörelsen innehåller många
preciserade regler bidrag ochnär ersättningar får lämnas.om

Även det gäller rovdjursskadornär på har Naturvårdsverketrenar
haft viktig roll i utformningen ersättningssystemet. När Same-en av
tinget fördelar det totala ersättningsbeloppet mellan samebyama
tillämpas i praktiken det förslag till ersättningssystem tingetnytt som
och Naturvårdsverket tagit fram.gemensamt

När det gäller ersättningssystemet för skador på har Naturvårds-ren
verket också del i för inventeringar kan genomföras.ansvaret att Deten

verket länsstyrelsernaär i uppdrag genomföra invente-attsom ger
ringarna och verket ställer också medel till länsstyrelsemas förfogande
för inventeringsarbetet.

9.4 Jordbruksverket

Jordbruksverket central jordbruks-är och rennäringsmyndighet. Verket
skall, enligt förordningen1 § 1998:415 med instruktion för Statens
jordbruksverk, inom jordbrukets och rennäringens områden arbeta
aktivt för konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad livs-en
medelsproduktion till för konsumenterna. Verketnytta skall följa,
utvärdera och hålla regeringen informerad utvecklingen inomom
näringama. Det också verket skall vidta åtgärder förattanges att
bevara den biologiska mångfalden.

Inom rennäringens område gäller rennäringslagen 1971:437 och
rennäringsförordningen 1993:384. Med stöd 8 § förordningenav
meddelar Jordbruksverket föreskrifter upplåtelser jakt och fiskeom av
på mark ovanför odlingsgränsen ochstatens på renbetesfjällen. Med-
lem i sameby får dock jaga och fiska, inom för sin i lagen regle-ramen
rade renskötselrätt, och behöver därför ingen upplåtelse. Verket
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samråd medefterförordningen,stöd 10 §medvidaremeddelar av
hän-denföreskrifterRiksantikvarieämbetet,ochNaturvårdsverket om

kulturmiljö-ochnaturvårdensskall tillrenskötselvid tassyn som
hän-nämndaupplåtelser elleri frågaVarkenintressen.vårdens omom

påankommerärenden. Dettaindividuellaverket ibeslutarsynskrav
länsstyrelser.berörda

kanhänsynsföreskrifterverketsexempelFöljande avvaraur
naturvårds-ochrennärings-samspelet mellanvadintresse avser

ellerundvikasskallrenskötselarbetetill följdSkadorintressena. av
sällsyntasårbara,hotade,akutoch djurarterför ärbegränsas växt- som

sårbarahotade,akutfåglarDäggdjur ochhänsynskrävande. äreller som
understörningarallvarligaförhänsynskrävande får inteeller utsättas

fortplantningstid.sin
nyttjandehållbartochför bevarandeaktionsplanJordbruksverketsI

konstaterasrennäringenmångfalden inom attbiologiskaden renenav
förbytesdjuroch denfaunainslag i vårurgammalt utgöratt varg,är ett

markanvändnings-särskildaoch kungsöm. Detbjörnjärv, lo, attanges
känsligarespektivevärdefullaspecielltdärskallplaner upprättas

Även olikadeläggs in.naturvärden sättochrenskötselnområden för
anläggningarfastaochanvänder mark,rennäringenvilkapå vatten

markanvändningsplanersådanamedmotiverasframgå.skall Detta att
rensköt-planeringintegreradförförutsättningarbättreskulle avenge

mellansamarbetetförnaturvårdsmålen liksommiljö- ochseln och ren-
avsnittinnehåller ocksåAktionsplanennaturvärden.ochnäringen om
eventuellasådana platserpârenskötselanläggningarlokalisering attav

möjligheterminimerasmångfaldenbiologiskadenskador på samt om
mångfaldbiologiskutbildning förochinformationtill m.m.omsamer

inomskulle täckasgenomförandeaktionsplanensförKostnaderna
miljöstödsprogrammet.svenskaför detramen

anslagetunderstatsbudgetenmedelJordbruksverket disponerar ut
tillochprisstödtill bl.a.användsMedlenrennäringen.främjande av

markanvändningrennäringensredovisning av
medelansökningarbifallerverketlämnas ocksåStöd att omgenom

medfinansiering frånerhållakansådanaprojekt, främstolikatill som
projektkanEU-projektsådant nämnasexempel på ettSomEU. ettett

gällandemed detundersöka syste-tillsyftar renägama,att nuomom
förlusterekonomiskasigskyddakanrovdjursersättningarför motmet

Tankenrenhjorden åretoch levaförr bevaka nära runt.att somgenom
förkostnadernaminskaskallbevakningform ter-också dennaär att av

helikopterflyg.ochrängköming
1998:928förordningen§med stöd 9ocksåJordbruksverket kan av

främjandestöd tillbeslutafiskeavgifterbygde- och av ren-omom
tilltillståndhardenbetalasbygdeavgifternäringen somavsomur
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vattenverksamhet enligt lagen 1998:812 med särskilda bestämmelser
Vattenverksamhet.om

9.5 Länsstyrelserna
l
l Länsstyrelserna för den statliga förvaltningen i länen i den månsvarar

inte någon myndighet har för viss uppgift. länssty-Iansvaretannan en
relseinstruktionen 1997: 1258 det särskilt föreskrivetär länsstyrel-att

skall sig naturvårdägna och miljöskydd i förekommandeserna samt
fall rennäringsfrågor. Länsstyrelserna har alltså regionalt fauna-ett
vårdsansvar. Inom naturvärden och miljöskyddet, precis vissapåsom
andra områden, skall det länsstyrelsen finnas särskild länsexpert,en

för verksamheten l, 3 och länsstyrelseinstruktio-43som ansvarar
nen.

I varje län skall det finnas länsviltnämnd knuten till läns-ären som
styrelsen. Ledamöterna i nämnden länsstyrelsen. Vissautses utsesav

förslagpå skogsvårdsstyrelsen och jägarorganisationema. övrigaDeav
skall frilufts- och naturintressena ochrepresentera markägama. I Jämt-
lands, Västerbottens och Norrbottens län ingår också förrepresenterar
rennäringen. Länsviltnämndema länsstyrelsemas rådgivandeär iorgan
frågor viltvården.om

Närmast led i det allmänna naturvårdsansvaret följerett mångasom
länsstyrelser utvecklingen det gäller rovdjursfrågoma.när Några läns-
styrelser har tagit initiativ till bilda särskilda rovdjursgrupper.att I en
del län de knutna till länsviltnämndema.är I brukar ingågrupperna
företrädare för länsstyrelsen, jägarorganisationer, lantbruket, skogs-
näringen och ideella naturvårdsorganisationer. Grupperna kan fungera
både rådgivande och diskussionsforum.som organ som

Flera de länsstyrelser särskilt berörs rovdjursförekomstav som av
har bildat så kallade akutgrupper. Meningen dessa skall kunnaär att
ingripa då någon björn blivit närgångent.ex. och därför måste skräm-

Äveneller avlivas. i fall då björn eller skadats i trafikenmas en en varg
kan akutgruppema användas. Grupperna består jägare med tillgångav

Äventill eftersökshundar. polismän kan ingå.
Det endast det gäller skadorär när orsakas rovdjur läns-som av som

styrelsen har konkreta författningsreglerade uppgifter rovdju-rörsom
och innebär direkt ärendehantering. Enligt jaktförordningenren som en

och viltskadekungörelsen beslutar länsstyrelserna bidrag tillom
enskilda för åtgärder avsedda förebygga viltskador påatt änannat ren
avsnitt 7.4.6. Det också länsstyrelsernaär beslutar ersättningsom om
för sådana skador. Länsstyrelserna särskilda besiktningsmänutser som
har till uppgift besiktiga skador på tamdjur.att
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Norrbottens,På uppdrag Naturvårdsverket utför länsstyrelserna iav
särskildaVästerbottens, Jämtlands och Dalarnas län sedan årligen1996

inventeringar och genomförs ijärv, Inventeringarna sam-av varg.
arbete med samebyama. Syftet främst få fram de uppgifterär att som
behövs inom för ersättningssystemet för rovdjursrivna renarramen

länsstyrelsemasavsnitt 8. Naturvårdsverket ställer särskilda medel till
förfogande för siginventeringama. åren har det totaltDe rörtsenaste

avsedda5,8 miljoner kr år. Sametinget får särskilda medelom ca per
årför byamas medverkan i inventeringama, totalt miljoner kr3 per

under de åren.senaste
beslutInventeringsresultaten används också underlag för omsom

skyddsjakt och för utvärdering tidigare års jakt. Dalarnas länI ärav
före-inventeringama begränsade till de delar länet där renskötselav

kommer. Länsstyrelsen i Jämtlands län för inventeringarattansvarar
sammanställerbåde där och i Västernorrlands län. Länsstyrelsernagörs

resultatet inventeringama och anmäler det till Sametinget.av
länsstyrelser genomför inventeringar inom förDe ersätt-som ramen

tillningssystemet har fast anställd personal, naturbevakare, harsom
iarbetsuppgift bl.a. genomföra inventeringama. Länsstyrelsenatt

förJämtland anställer också tillfälligt personal inventeringama.
förekommer länsstyrelser utanför renskötselområdetocksåDet att

gäl-har personal följer utvecklingen rovdjursstammama. Dettasom av
följerler länsstyrelsen i Värmlands län. Länsstyrelsen i Dalarnat.ex.

länet utanför renskötsel-utvecklingen också i de delar liggerav som
området.

län harLänsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands
uppgifterenligt rennäringslagen 1997l:437 rad rör ren-en som

rennärings-näringen. Länsstyrelsen i Västerbotten också försvarar
förfrågor inom Västernorrlands län och länsstyrelsen i Jämtland svarar

sådana frågor Gävleborgs län rennärings-inom Dalarnas och lO2§
Norrbot-lagen. länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens ochInom

fattarlän skall det finnas särskilda rennäringsdelegationer. Dessatens
fungerar också råd-beslut i vissa frågor rennäringen ochrör somsom

frågor. skall sju leda-givande i sådana delegationema1 treorgan av
länsstyrelseinstmktionen.renskötare §27möter vara

Naturhistoriska riksmuseet9.6

vanligtvisDjur tillfaller enligt reglerna viltstaten statens tassom om
material frånhand Naturhistoriska Riksmuseet. bevararMuseetom av

för genetiskade djur fått in, främst skinn, skelett och stu-proverman
dier. Med hjälp samlingar har de svenskamuseets t.ex. vargamasav
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släktskapsforhållanden kunnat kartläggas liksom den svenska bjömens
invandringshistoria.

9.7 Statens veterinännedicinska anstalt

Huvuddelen de björnar, järvar, lodjur, och påträf-Ömarav vargar som
fas döda i genomgår veterinärmedicinsk undersökning ochnaturen en
obduktion på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i Uppsala.
Årligen undersöks mellan 100 och djur de200 ärarter statensav som
vilt. del sänds direkt tillEn SVA och del via Naturhistoriska Riks-en
museet.

Syftet med undersökningarna bl.a. få kunskaper kanär att som
användas vid förvaltningen de olika viktig del SVA:sEnarterna.av av
arbete gäller fall då misstänker jaktbrott. rättsmedicinskaDenman
verksamhet har de åren ökat omfattning oftai och nöd-ärsenaste ett
vändigt led i de rättsliga utredningarna. forsk-SVA ocksåtar emot
ningsmaterial från de lodjur insamlas från skyddsjakten på arten.som

9.8 Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet skall utvecklaSLU kunskapen deom
biologiska och människans hållbara nyttjande dessa.naturresursema av

sker utbildning,Det forskning, fortlöpande miljöanalys ochgenom
information. Universitetet har den delen sin verksamhet for-största av
lagd till Ultuna i Uppsala bedriver verksamhet också flera plat-påmen

i landet, bl.a. Umeå. Universitetet har sedan länge arbetat med jord-ser
bruk, landskapsplanering, trädgårdsbruk, veterinärmedicin och skogs-
bruk. Under år har den ekologiska inriktningen starkt vuxit isenare
omfattning. spelarSLU på flera aktiv roll olikai sammanhangsätt en
där frågor rovdjuren står i eller behandlas. Ettrör centrumsom exem-
pel på detta den verksamhet bedrivs förvid Institutionen skogligär som
zooekologi i Umeå där bl.a. järvforskningen fått fast punkt.en

den renforskningGenom bedrivs har också kontakt medsom man rov-
djursproblematiken.

Vidare spelar SLU framträdande roll i Centrum for Biologisken
Mångfald CBM och Artdatabanken. CBM startade sin verksamhet

och1995 arbetsenhet för ochSLU Uppsala universitet.är en gemensam
initieras ochInom CBM samordnas forskning samtidigt ägnarsom man

sig åt fortbildningskurser, seminarier och information biologiskom
mångfald. Artdatabanken för ochSLU Naturvårdsverketär en
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böcker,b1.a.verksamhet bestårenhet. utåtriktadeDess avgemensam
konferensverksamhet.informationsmaterial och

tillforskningsstation,for GrimsöSlutligen det SLUär som ansvarar
lokaliserat.vilken b1.a. Viltskadecenter är

åklagarePolis och9.9

Polismyndigheterna9.9.1

polisdistrikt finns polismyn-varjelän polisdistrikt.Varje Iutgör ett en
distriktet.polisverksamheten inomdighet forsom ansvarar

utreda brottförebygga ochpolisens uppgifter hörTill attsamtatt
brottslighetdet gällerhjälp.lämna allmänheten skydd och Närannan

olaglig han-olaglig jakt ochrovdjuren:finns det två gällertyper som
aktualiseras dåhjälp kanskydd ochdel. Uppgiften allmänhetenatt ge

farliga förkansådant derovdjur uppträder på sätt antasattett vara
fall kan poli-skador. sådanaorsakar avsevärda Imänniskor eller då de

skadegörande djuretfarliga eller detdet potentielltlåta avlivasen
avsnitt 7.4.4.

skallpolismyndighetenjaktforordningen det ocksåEnligt taär som
påträf-ochlo,vilt, dvs. b1.a. björn, järv,hand öm,statens somvargom

skall alltidochjärv, lo,fas dött. Viltolyckor med björn, ömvarg
polisen.anmälas till

hanteringorganisation försärskildpolisen finns inte någonInom av
särskilda polismänpolismyndigheter finnsrovdjursfrågor. vissaHos

rovdjur och jakt.tillfor frågor med anknytninghar storaansvaretsom
medfinns någon polismanmyndighetenSå tycks fallet då det hosvara

frågor.och intresse for sådanasärskilt kunnande
ofta organiserasakutgrupper,flera län finns så kalladeI avsom

situationer då detdet uppståroch skall ingripa dålänsstyrelserna som
Polismänrovdjur.avliva eller skrämmakan finnas anledning ettatt

oftaingår i dessa grupper.
utrotningshotade djur handläggshandel medBrottslighet rör avsom

under Rikskriminalpolisen. Detsärskild enhetFinanspolisen, ärsom en
svenska rovdjurgäller handel medförekommer visserligen fall som

till Sverige utrotnings-Vanligare importdessa ovanliga. ärär avmen
länder.hotade djur från andra
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Åklagarmyndighetema9.9.2

Landet indelat i åklagardistrikt. Distrikten omfattarär alltså flerasex
Åklagarrnyndighetemalän. har i dagsläget inte någon särskild organi-

sation sikte på brottsligheten avseende de rovdjuren ochtar storasom
kungsömen.

Från och med år 2000 kommer åklagarväsendet börja arbeta medatt
organisation för handläggning miljöbrott. I varje åklagar-en ny av

distrikt skall inrättas särskilda tjänster for miljöåklagare skallsom
handlägga miljöbrottmål. Miljöbrott definieras brott bestäm-motsom
melsema i miljöbalken och vissa andra författningar. Jaktbrottmot
avseende rovdjur omfattas alltså inte definitionen. Vi föreslår emel-av
lertid de särskilda miljöåklagama också skall for handlägg-att ansvara
ningen sådana brott och definitionen miljöbrott följaktligenattav av
ändras avsnitt l6.2.2.
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Intresseorganisationer10

Riksförbund Landsbygdens10.1 Jägarnas -

jägare

förbundetsRiksförbund bildades Vid bildandetJägarnas 1938. angavs
information kunskapändamål förbättra viltvården, sprida ochattvara

för rättvisajakt och viltvård till allmänheten, verka ochsamt attom
gick Riksför-likhet inför lagen inom jaktens område. 1968 Jägarnas

bund med Förbundet Landsbygdens Förbundets med-Jägare.samman
indelat i länsdistrikt,lemstal 000. Förbundet 211998 17 ärvar ca som

består lokalavdelningar.drygt 200av
Förbundets centrala kansli beläget i Södertälje. kurser ochFörär

förbundetutbildning har två kursgårdar. skytteverksamheten ochFör
provtagning för jägarexamen förbundet skjutbanorbl.a. har 100nära
och provanläggningar. Förbundet tidningen Jakt och jägare.utger

RiksförbundSedan 25 år tillbaka delar och SvenskaJägarans Jäga-
reförbundet för jägarutbildning och information till landetsansvaret

och ijägare. Riksförbund har ledamöter representation allaJägarnas
länsviltnämnder samrådsgruppema för den lokala vilt-och i de lokala
vården. i alla statligaFörbundet regelmässigt utred-är representerat
ningar och jakten och viltvården. Därjämtearbetsgrupper berör ärsom
förbundet frågorremissinstans för all central behandling jaktav om
och faunavård. allmännyttiga verksamheten erhåller förbundetdenFör
årliga jaktvårdsmedel.bidrag allmänna 1999 bidragetFör varav
2 575 000 kronor.

Miljöfrågoma alltid varit viktig del i förbundets verksamhethar en
förstärka framtidaoch utbildningsprogram. det miljöarbetet harFör att

benämnd Nordisk Ekofond. Djurskyddsfrå-förbundet instiftat fonden
prioriterad ställning i förbundets verksamhet.har alltid haft Iengorna

och förslag från Riksförbund fått långt-flera fall har initiativ Jägarnas
genomslag. exempel kan och godkännandegående Som nämnas test av

tillfångstredskap, utvecklats internationell standard. Eftersöks-som
vilthundar för uppspåming skadat exempel på initiativär ett annatav

förfrån förbundet, och lagstadgat den svenska jakten.ärsom nu
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Internationellt har RiksförbundJägarnas sedan lång tid tillbaka haft
samarbete och informationsutbyte med övriga Nordame-Europa samt
rika och Ryssland. medlemsorganisationSom i bl.a. Nordisk Jegersam-
virke, har RiksförbundJägarnas vid flera tillfällen förmedlat svåråt-
komlig faktainformation från forskningen och jaktförvaltningen i
Ryssland, till västvärldens myndigheter och intresseorganisationer.

RiksförbundJägarnas lämnar information, råd och hjälp, till jägarna
och allmänheten frågori alla berör jakt och faunavård. Förbundetssom
kansli och juridiska avdelning handlägger årligen tiotusen rådgiv-nära
ningsärenden. ökande förekomstenDen rovdjur har märkbartstoraav
ökat jägamas och allmänhetens behov faktainfonnation och rådgiv-av
ning samexistensen med rovdjur i omgivningen, och hur ska-storaom
dor och andra olägenheter i möjligaste mån kan förebyggas och
begränsas.

Den allt övervägande delen viltvårdsarbetet i landet utförs deav av
enskilda jägarna och markägama. Som led i den långsiktiga verk-ett
samheten RiksförbundJägarnas ökande påsatsar attresurser engagera
fler ungdomar och kvinnor i viltvårdsarbetet. Syftet öka den all-är att

förståelsen för vår vilda fauna och säkerställa positivmänna att en
utveckling denna ovärderliga naturresurs.av

10.2 Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund intresse-LRF och näringslivsorga-är en
nisation för Sveriges jord- och skogsbrukare och lantbrukskooperatio-

ideellaLRF:s Verksamhetsgren samlar 133 medlemmar i000nen.
1 356 lokalavdelningar och länsförbund.24 andraDen bestårgrenen av

30-tal ekonomiska föreningar och deras dotterbolag inom bran-16ett
scher med vardera branschorganisation på riksplanet.en

arbetarLRF med förbättra jord- och skogsbrukets villkor ochatt
lönsamhet bred och aktiv näringspolitik samt attgenom en genom
utveckla och stärka lantbrukskooperationen.

Miljöfrågoma har alltid varit viktig del i verksamhetLRF:s ochen
Sveriges bönder på världens jord-vägprogrammet mot renastegenom

bruk förstärks arbetet med uppnå uthållig produktionatt vär-en som
miljön och konsumenternas förtroende för svenskproduceradenar om

livsmedel.
Frågor jakt vilt- och naturvård ingår naturligt i LRF:s verk-samtom

samhet eftersom jord- och skogsbruket både påverkar och påverkas av
viltförekomsten. det gäller rovdjursfrågomaNär regelmässigtLRFär

i länsviltnämnder och rovdjursgrupper avsnitt 9.5. Pårepresenterat
riksplanet aktiv delLRF i olika utredningar och arbetsgruppertar som
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remissinstans för alla centrala frågorberör rovdjuren och därjämteär
samarbete medjakt- och faunavård. har utvecklatLRF även näraettom

ocksåViltskadecenter i frågor utbildning och information och ingårom
uppgiften utveckla verksamheten vidi den interimsstyrelse fått attsom

Viltskadecenter avsnitt 17.4.
ilöpande arbete ingår vidare service till medlemmarI LRF:s att ge

olikafrågor berör jakt- och faunavård initiera och genomförasamtsom
utbildningar.

allmänna inställning till rovdjursfrågan det behövsLRFzs är att en
ochsamlad statlig rovdjurspolitik olika intressenväger sammansom

där lösningarna kan lokalbefolkningen.accepteras av

Jägareförbundet10.3 Svenska

medlemsorganisation arbetar förSvenska Jägareförbundet är en som
bildades har sedangod jakt, vilt-, och naturvård. Förbundet 1830som

bl.a. det praktiska viltvârdsarbe-1938 riksdagens uppdrag öratt svara
Sverige omkring medlem-totalt 000 jägare i 190 000Av 310 ärtet. ca

i Jägareförbundet. Förbundet finns i hela landet och organiseratärmar
Öster-Malma Jaktvårds-i centralt kansli, forskningsavdelning,ett en

länsjaktvårdsföreningar ochskola, nio verksamhetsområden, 37724
tidningen Svensk Jakt ochjaktvårdskretsar. Jägareförbundet utger

nyhetstidningen Svensk Nyheter.Jakt
rovdjursfrågor.Jägareförbundet har under lång tid varit iengagerat

förbundet för ökat skyddRedan omkring sekelskiftet agerade t.ex. av
återde björn och lo. Sedan jakt på dessa arterstammarnasvaga av

Jägareförbundet verkat för väl avvägd bio-tilläts under 40-talet har en
ochlogiskt anpassad samband med björn,jakt. I att stammarna av

rovdjursfrågorökat under 90-talet har förbundets arbete medvarg
Förbundetintensifierats. Under rovdjurspolicy.1994 antogs anseren

alla fyra rovdjur och detvi skall ha livskraftiga stora attatt stammar av
skandina-finnas för individer mellan deskall förutsättningar utbyte av

livskraftiga skallviska och de finsk-ryska bestånden. När ärstammarna
lokalbefolk-jakt till nivåer acceptabla förde balanseras ärgenom som

Jägareförbundetde och jägarna.ningen, areella näringama attmenar
olika intressen,viktiga för målen samverkan mellanmedel uppnå äratt

förebyggandeinflytande förvaltningen, inventeringar,ökat lokalt över
skydds-kombination med ersättningssystemåtgärder skador i samtmot

och licensjakt.
harJägareförbundet har lång forskningstradition och sedan 1985en

varit engagerad i Skandinaviska björn-forskningsavdelningen starkt
till ochprojektet. Jägareförbundet bidrar ekonomiskt lo-även varg-
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forskningsprojekt. Under 1999 svarade Jägareförbundet för 16 procent
de totalt miljoner kronor anslogs till rovdjursforskning5,5 iav som

landet.
Sedan 1993 har Jägareförbundet genomfört flera omfattande inven-

teringar lodjur och Som har den ideella arbetsinsatsenmestav varg.
omfattat mandagar vid12 500 inventering ungefär tredjedelav en av
landets Förbundet har också organiserat dokumentationyta. av syn-
observationer björn och andra rovdjur, och i många jaktvårdskretsarav
deltar särskilt utbildade rovdjursspårare i spåming och faktain-annan
samling våra rovdjur.storaom

åren har JägareförbundetDe på utbildning bl.a.senaste satsat av av
rovdjursspårare och eftersöksekipage för björn och andra rovdjur.
Inforrnationsverksamhet också prioriterad verksamhet. Förbundetär en
har producerat böcker björn, och Jägareförbundet harom varg.

konferenser, debatter mellan beslutsfattare och företrädarearrangerat
för olika intressen antal offentliga inforrnationsmöten.samt ett stort

10.4 Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen bildadesSNF 1909 och riks-är en
omfattande organisation för och miljövård. Naturskyddsföre-natur-
ningens huvuduppgifter enligt stadgarna främja skyddär att naturens
och vård, väcka och underhålla människors känsla och intresse föratt

och förståelsen för värdendess verka för samhälletnaturen samt att att
till förutsättningar.naturensanpassas

Från från början varit inriktad främst på naturskydd, fridlys-att
ningsfrågor arbetar Naturskyddsföreningen i dag med ochnatur-m.m.
miljöfrågor hela fältet: naturskydd, fauna- och florafrågor, frågoröver
kopplade till de areella näringarnas påverkan på miljön, trafik och

föroreningar,energi, skatter, miljömärkninggröna m.m.
Föreningen har i dag 145 000 medlemmar, organiserade i lokal-ca

kretsar i alla Sveriges kommuner. På länsplanet samarbetarnära nog
kretsarna i länsförbund. Riksföreningens högsta beslutande ärorgan
riksstämman med ombud från kretsarna. På riksnivå arbetar föreningen
bl.a. med utredningar och förslag, remissyttranden och andraegna
framställningar till myndigheter, kontakter med riksdag och regering,
infonnation, miljöcertiñering. Under år har föreningen byggtsenare

internationellt kontaktnät och samarbetar med rad interna-ettupp en
tionella organisationer.

Rovdjursfrågoma har Naturskyddsföreningen sedanengagerat star-
Föreningen har aktivt verkat för bättre skydd för fyravåraten. ett stora

fridlysningrovdjur driva frågor och begränsningarattgenom om av
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invente-90-talet arbetade föreningen medjakten. Under flera år på en
föreningenVästerbotten. Sedan länge harring lodjur i Jämtland ochav

förvalt-långsiktignationell rovdjurspolitik ochverkat för samlad enen
regelbundnabaserad forskning ochde rovdjuren, påning storaav

inventeringar.

RiksförbundSvenska Samernas10.5

42Riksförbund har medlemmarSvenska SSRSamernas same-som
tillvaratasameföreningar. Enligt sina stadgar skall SSRbyar och 19

admi-rättsliga,ekonomiska, sociala,och främja de svenska samemas
renskötselnsmed särskild hänsyn tillnistrativa och kulturella intressen

och sunda utveckling.och dess binäringars fortbestånd
gjortsefter antal försök tidigarebildades detSSR 1950 attatt ett

medlemsorganisationemariksorganisation. Ombud förskapa samisken
utformarLandsmöte. Landsmötetsamlas årligen till Samernas genom

förbun-förbundets politiska linje ochoch resolutioner utserprogram
dets styrelse.

ocksåvilketsärskild tyngd inom SSR,Näringsfrågoma har ären
förhållande tillrovdjur ii förbundets stadgar. Frågormarkerat om

central plats.näring intar härdjur och renskötseln ensomrenen som
deockså utläsasdet samiska samhället kanRovdjursfrågans plats i ur

förstatidningen Samefolket. Enrovdjursfrågor imånga artiklarna om
frågandärefter harochartikel fanns i tidningens 1918provnummer

artiklar. Eftertvåhundrabehandlats iunder fram till 1973åren nära
sammanställning.finns ingen1973

till såvälopinionsbildning riktadhar information ochSSR genom
sökt belysapartier m.fl.politiskaallmänheten myndigheter ochsom

Särskiltrovdjurspolitiken.fördaför denkonsekvenserna renskötseln av
ekonomiskenbartinteviktigt klarlägga rovdjursfrågan ärär att att en

ocksåkonsekvensermed betydandefråga näringsmässiga utan en psy-
framtidstro.renskötarenskologisk fråga med konsekvenser för

skallföreträdarenäringensförhar under många år arbetatSSR att
aktivtdärförFörbundetförvaltningen rovdjuren.bli delaktiga i varav

ståndtillkomverksamt för genomföra ordningdenatt genomsom
förersättningssystemtillNaturvårdsverket och Sametingets förslag nytt

därefter till riksdagenharrovdjursdödade avsnitt 8. SSR samtrenar
blivitframfört situationenregeringen och andra myndigheter att

tillförtsekonomiskaohållbar eftersom inte tillräckliga syste-resurser
följt förslagetNaturvårdsverket intehar också framhållitManmet. att

för skyddsjakten.vad gäller omfattningen och villkorenav
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SSR har aktivt verkat för tillkomsten det riksdagsbeslut lettav som
till Rovdjursutredningen tillsattes.att

10.6 Världsnaturfonden WWF

bildadesWWF 1961. oberoende och partipolitiskt obunden,Det är en
mångkulturell och global naturvårdsorganisation. bildades1971 WWF-
Sverige, nationella organisationer inom Totalt27 WWF.som en av
har WWF miljoner i Sverige.4,7 150 000supporters,ca varav ca
WWF-Sverige ingen medlemsorganisation, i dess förtroenderådär men
finns bred representation landets organisationer, institutioner ochen av
myndigheter.

WWF arbetar med naturvårds- och miljövårdsfrågor i 100nästan
länder i samtliga Världsdelar. Såväl nationellt internationellt ärsom
målet bevara den biologiska mångfalden, medverka till uthål-att att ett
ligt nyttjande och arbeta för minskningnaturresursema attav en av
föroreningar och slösaktig konsumtion.

Syftet bedriva naturvårdsarbetemed verksamheten är att ett som
innefattar både för och lång-akuta och långsiktiga åtgärder bevaraatt
siktigt nyttja jordens ekosystem. Arbetet sker dels fältprojekt,genom
dels också policy- och lobbyingarbete, både nationellt och inter-genom
nationellt.

Både i europeiskt perspektiv sedanSverige och i har WWF år-ett
tionden arbetat med rovdjursfrågor. rovdjuren godaMan ärattmenar
indikatorer därförpå hur ekosystem fungerar. Manett attanser
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för de rovdjuren ärstora en av
grundpelama i Sveriges åtaganden det gäller anpassningen tillnär
internationella till skydd för den biologiska mångfalden.konventioner
WWF utgångspunkten för förvaltningen rovdjuren skallattanser av

den också detbiologiska mångfaldens bevaras. Man äratt attvara anser
viktigt medverka till förvaltning de rovdjurenatt stora somen av

lokalt, vilket bättre förutsättningar för långsiktigaccepteras anses ge en
naturvård.

infor-WWF-Sverige årligen miljoner kr på forskning och1-2satsar
mation de fyra rovdjuren.storaom

Övriga10.7 organisationer

Också skildaandra organisationer dem arbetar pånämnt sättän nu
med rovdjursfrågor frågor har anknytning till rovdjuren.och Ettsom

arbete heltexempel detta Svenska Rovaljursföreningen ärär vars
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ochinformations-bedriverFöreningenrovdjursfrågoma.påinriktat
rovdjursprojekt. Ettkonkretai fleraoch deltarutbildningsverksamhet

delvisarbeteOrnitologiska ärFöreningexempel Sverigesärannat vars
organisationOckså dennabl.a. kungsömen.rovfåglama,inriktat

deltagande ioch aktivtutbildning störreinformation,verkar genom
medi kontaktskildapåKennelklubben kommer sättSvenskaprojekt.

inomspecialklubbardeinte minstjakthundsfrågoma, rymssomgenom
medlemmar. Inomjakthundsägaremångai vilka ärKennelklubben och

YtterligareJakthundgruppen.Svenskafinns ettområdedetta även
djurparkema,svenskafor definnssammanslutningdenexempel är som

Djurparksföreningen.Svenska
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utgångspunkteroch11 Ramar

för rovdjurspolitiken11.1 Ramar

EG-direktivenBemkonventionen och11.1.1

kungs-fyra rovdjursartema ochfritt hantera deSverige kan inte stora
interna-led i det svenskaBemkonventionen, ratificerad ettörnen. som

habitatdirektivEG:s ochmiljövårdsengagemanget,tionella samt art-
svenska rovdjurspoli-för denfågeldirektivrespektive sätter upp ramar

jakt endast kan tillåtasdirektiven innebärKonventionen ochtiken. att
för jakt skall få tillåtasförutsättninganledningar.vissa En är attattav

uppnå de ändamållämpligtfinns någotdet inte sätt attannat som
omfattning lång-bedrivas i sådanfår inte hellerJakten artensattanges.

utbredningsområde minskar.eller dessöverlevnad försvårassiktiga
direktiven, avsnitt och 7.3.3.och 7.2.3Angående konventionen se

omfattandeår tillåtit ganskaNaturvårdsverket har under ensenare
tillstånd till skyddsjakt pålo. såbjörn och T.ex.skyddsjakt gav man

vinternoch på 168 lodjur underhösten 1999underbjörnar55
björnar och omkring 90antalet fälldes 51det tillåtna1998/1999. Av

områ-omfattande och har tillåtits såvarit såJakten harlodjur. stora
kopplingen till skador orsakadeskulle kunnadetden sägas attatt av

renskötselområdet försvagats.utanföråtminstonearterna
på grundbjörn och anmäldes 1997,skyddsjakten påsvenskaDen

i fleraEfter korrespondensEG-kommissionen.tillsin omfattning,av
emellertidsaken avslutadesochmed Sverigeomgångar möteett om

Sverige.kritikkommissionens riktade någonärendet motattutan
visserligen in-EG-direktiven innebärochBemkonventionen en

de fyra rovdjurenförvaltaSveriges möjligheterskränkning i storaatt
inte kan alltförbestämmelserna,kungsörnen. Men snävoch som ges en

Beträf-handlingsutrymme.måttändå rimligtlämnartolkning, ett av
behovkan finnasemellertid detbjörn ochfande att numeramenar

med andra regeringar,i samarbeteregeringen,svenskaden gärnaattav
direktivet. Med sådanakonventionen ochfråninitiativ till undantagtar

rovdjurspolitikenskulleavseende dessauttryckliga undantag arter
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kunna förståeliggöras och konsekvent för de människor i sär-mer som
iskilt hög grad berörs.

detNär gäller hävdar bl.a. vissa svenska och amerikanska fors-varg
kare kan komma öka starkt i Skandinavien inomatt arten deatt när-

åren. Denna uppfattning emellertid omstridd. Andra forskaremaste är
redovisar osäkerhetstörre framtid. Devargstammensen om senare

ökningen sannolikt inte kommer bli så snabbatt det inomatt attmenar
överskådlig tid kommer uppstå behov omfattande jaktatt ett av en mer

vad konventionen och direktivetän i dag medger. Enligt vår uppfatt-
ning måste, bakgrund den osäkerhet de vitt skilda uppfatt-mot av som
ningarna leder till, förvaltningen i fall ytterligarevargstammen vartav

tid präglas försiktighet. Förvaltningen kan ske inom fören av ramarna
Bemkonventionen och habitatdirektivet.samt art-

Järven har varit fridlyst i Sverige i 30 år under den tiden ökatmen
bara långsamt i antal. finnsDet inte behov någon jakt vadutöverav

Ävenmöjligt enligt deär nuvarande reglerna skyddsjakt. närsom om
det gäller kungsömen måste skyddsjaktsbestämmelsema tillräck-anses
liga. finns knappastDet något intresse jakt på kungsömstörre förav
jaktens skull. Den enda jakt det möjligen skulle kunna finnasegen som
behov viss skyddsjakt inom renskötselområdet.ärav

11.1.2 Undantag från Bemkonventionen och EG:s

direktiv

Utredningens förslag: Sverige för få till stånd undantagattagerar
från både Bemkonventionen och och habitatdirektivets reglerart-

skydd för björnen från direktivets regler skydd för lo-samtom om
djuret. Syftet skall Sverige skall ha frihet bedrivaatt att rentvara en
förvaltande jakt på arterna.

den allmänhetenFör skall kunna förstå och lagaratt ochacceptera
andra regler det grundläggande de begripligaär och det gåräratt att att
förstå syftet med och bakgrunden till reglerna. Redan i dag finns det
många det fel tala skyddsjaktär på björnatt och lo.attsom anser om

detMan inte finns någon koppling tillatt skador ochmenar attnumera
det i praktiken fråga förtäckt licensjakt.är förhållandetDet attom en
myndigheterna kallar det för skyddsjakt väcker då irritation och bidrar
till skapa misstro.att

och habitatdirektivetArt- utformades innan Sverige och Finland
gick med i EU. Björn och mycket sällsynta inom EU, bortsett frånär
Sverige och Finland. har följaktligenArterna fått skydd främstett som
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finnsNorden. Järvenutanför överi Europasituationenpåbygger
skallbilagadirektivets ettinte med över arterhuvud gessomtaget

skyddstarkarei behov ändenskydd bilaga 4a, ärstarkt atttrots av
finnsendastjärv inom EUförklaraskanoch 10.björn Dettabåde attav

direktivetdåialltså inte EUfannsFinland. JärvenochSverigei
beslutades.

skydd förhabitatdirektivets kravochochBemkonventionens art-
svenska för-efteravpassadeför lo inteskydddirektivetsoch ärbjörn

fallidetsådantutvecklatshar sätt varthållanden. attArterna ett
kon-skyddstarktmed såSverigeimotiveratsikt intelängre ettär som

ocksådjur harantaletökandeföreskriver. Detdirektivetochventionen
hållmångaskyddsjaktenomfattandeganskadenlett till att numera

finnsuppfattninglicensjakt. Enligt vårförtäcktuppfattasalltså som en
orsakadeproblemoch andraskadortillkopplingfortfarande aven

för björnenmedelbörbjömjaktenFramför allt attettarterna. ses som
emellertidVi harför människor.skygghetsinbibehållaskallartsom

licensj akt.frågaegentligendetuppfattningen ärförståelse för att om
få tillförskallSverigevibakgrund attdennaMot att ageraanser

habitatdirek-och ochBemkonventionensbådefrånstånd undantag art-
reglerfrån direktivetsför björnenskyddreglertivets samt omom

frihetskall haSverigeskallSyftet attför lodjuret.skydd attvara
jakt tillåtaskanPå såjakt påförvaltande sättbedriva arterna.renten

bred all-förståelse hosvinnakanförutsättningarunder sådana ensom
moti-där dettai områdentillåtasskyddsjakt ärSamtidigt kanmänhet.

lag-tydligklar ochrenskötselområdet. Endelarinomverat, t.ex. av
igen-dagssituationenbeskrivningar ärpåbyggerstiftning, somavsom

konsekventamöjlighet tillochför allmänhetenkännbara gersom
rättssäkerheten.framtid ochrovdjurensbådeåtgärder, gynnar

hari FinlandskogsbruksministerietJord- ochmedkontakterVåra
förförutsättningarkan finnas gemensamthanden det ettvid attgett

i direktivetstånd undantagtillfåförsökaFinland föragerande med att
från Bemkonven-undantagfåmedarbetetoch lo.avseende björn I att

hand efter-påtillhänvisatförmodligenSverigetionen attär agera egen
detBemkonventionenfrån närundantagharFinland redan ettsom

ochgäller björn även varg.
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1 1.2 Utgångspunkter

11.2.1 Grundläggande utgångspunkter

En utgångspunkt för rovdjurspolitiken bör alltså den byggerattvara
tydliga mål och den genomförs med hjälpatt regler det storaav som
flertalet människor begripliga och rationella.anser

Regering och riksdag har vid flera olika tillfällen uttryck förgett att
miljö- och naturvårdsarbetet skall syfta till bevara den biologiskaatt
mångfalden. För det allmänna miljöarbetet i propositionent.ex.anges
Svenska miljömål prop. 1997/98: 145 antal olika miljökvalitetsmål.ett
I propositionen uttalades bl.a. inhemska och djurarteratt växt- skall
kunna fortleva i livskraftiga bestånd. Riksdagen har antagit propositio-

bet. 1998/99:MJU6.nen
Även målet bevara den biologiska mångfaldenatt omfattarom

också rovdjuren så det inte tillräckligtär konkret för kunna ligga tillatt
grund för särskild rovdjurspolitik. Mer precisa mål för förvaltningenen

rovdjuren saknas och det finns inte heller någon riksdagenav av
beslutad rovdjurspolitik. oklarheterDe detta innebär kan ha bidra-som
git till den misstro myndigheter vimot bl.a. hos renskötaremöttsom
och vissa jägare. Vi har i våra kontakter med enskilda ochgrupper av
organisationer träffat människor frågat sig målet bara ärsom attom

överlevnad skall säkras.artemas Eller det skall finnas fler individerom
vad krävs förän detta och det i så fall finns någonsom övre gräns.om
Vår bedömning klart fastlagdaär mål för deatt olika mini-artemas

miantal och utbredning kan bidra till minska misstron och iställetatt
vinna bredare Ävenrespekt för rovdjurspolitiken. den har andraen som
åsikter målen kan politiken syftar och kan då kanskevart lättareom se
förstå målen och de åtgärder vidtas de myndighetersom av som
genomför politiken.

I våra direktiv bilaga 1 utgångspunkt den biolo-attanges som en
giska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas.
Detta innebär vi skall ha långsiktigt livskraftigaatt destammar av
aktuella rovdjursartema. Ingenting i vått arbete har detta ochmotsagt
vi det angeläget Sverigeäratt sitt för bevarandetattanser tar ansvar av
den biologiska mångfalden. Med hänsyn till olika intressen kan det
emellertid svårt låta i landet öka tillatt sådanastammarna nivåervara

de enligt alla vetenskapligaatt definitioner, framför allt de långt-mest
gående, långsiktigt livskraftiga.är

Den nivå hos den biologiska mångfalden kallas genetisk varia-som
tion uttrycker de ärftliga skillnader finns mellan individer ochsom
populationer hos varje djur eller Iblandart kallasväxter. detta ino-av
martsvariation. Detta genetiska "kapital" förändras ständigt genom
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påverkan slumpfaktorer och populationernas storlek förändras.närav
Vissa arvsanlags frekvens ändras, försvinnerandra och kannya upp-
komma så kallad mutation. Generellt kan högsäga attgenom man en
grad genetisk variation inom garanti framtidaärart motav en en
okända förändringar i miljö, samtidigt den också minskarartens som
risken för inavel. krympande naturliga ekosystemI minskar antalet
individer hos många djur och populationer frånväxter, avsnörsarter
varandra och den genetiska variationen avtar.

finnsDet inget exakt antal individer dengaranterar attsom gene-
tiska variationen säkerställs, fler individer och populationermen en

består desto mindre blir risken genetiska variationart att artensav
minskar.

kunna fastställa tydliga ochFör konkreta mål för rovdjurspoliti-att
ken det nödvändigt ställning till hur många djur behövsär att ta som av
respektive för skall livskraftig. bedömningenFörart att stammen anses

frågan har vi haft kontakter med olika forskare avsnitt 12.2.av
I våra direktiv också de näringsmässiga och jaktliga frå-sägs att

skall utgångspunkter för förslag.våra Beträffande nä-gorna vara
ringarna det måste möjligt bedriva djurskötsel isägs ävenatt attvara
områden där det finns rovdjur. Också för vissa hänsynstaganden till
sådana intressen skäl.finns goda

Utgångspunkterna direktivet strideri enligt vår uppfattning åtmin-
i viss mån varandra. fler individerJu populationenstone mot artav en

består desto mindre blir risken genetiska variation minskar.att artensav
vi skallAtt ha livskraftiga talar därför för bör låtastammar att man rov-

djursstammarna öka. tillHänsynen och den övriga tamdjurssköt-ren-
Ävenseln talar i riktning. jaktens intressen förtalar åtmin-motsatt att

de aktuellavissa inte bör tillåtas ökastone stammarna arternaav av
olika utgångspunkterna därförDe måste varandra.vägas motmer.

Sociala11.2.2 aspekter

ytterligareEn utgångspunkt för rovdj urspolitiken, inte uttryckligensom
i utredningsdirektiven, bör de sociala aspekterna. Hänsynnämns vara

måste också rovdjursförekomstentill hur påverkar det dagliga livettas
för människor i områden därbor rovdjur förekommer.storasom

social människorEn aspekt i glesbygden måste kännaär att att cent-
rala myndigheter har förståelseföljer och för utvecklingen i deras när-
områden. fallkan gälla då björnar eller börjarDet t.ex. vargar uppe-
hålla sig i närheten gårdar eller mindre samhällen.av

Jaktens betydelse socialt perspektiv bör också framhållas sär-ettur
skilt. många bosatta i glest bebyggda områden denFör viktig delär en



146och utgångspunkter SOU 1999:186 Ramar

social betydelse. Jakten och närheten tilllivet. Ofta har den storav
till väljer bo i glesbygds-kan viktiga skäl att ettnaturen att manvara

område.
rovdjur före-människor bor i områden därviktigtDet är att som

rovdjurspolitik förs. Däri-kommer eller förstå denkan acceptera som
förtroende vissa i dagkan minska den brist på som gruppergenom man

också viktig för såvälkänner inför myndigheter. Acceptansen är ytterst
människors livskvalitet. fler harrättsmedvetandet enskilda Ju somsom

mindre risken för olaglig jakt,förståelse för rovdjurspolitiken, desto är
dvs. jaktbrott, på rovdjur.

rennäringenSärskiltl 1.2.3 om

omfattas alltså det itamdjur och rennäringenRenen sägsär ett av som
gäller rennäringen tillkommervåra direktiv djurskötseln. detNärom

med dess grundläg-emellertid särskilda aspekter hängersom samman
för kulturen.gande betydelse den samiska

har direktiven till Rennäringspolitiska kommittén dir.Regeringen i
det samiska kultur-framhållit rennäringens betydelse för1997:102

vid flera andra tillfällen slagit fastStatsmaktema har ocksåarvet. sam-
bandet mellan samiska kulturen och rennäringen. Enligt kap. 2 §den 1

språkliga och religiösafjärde stycket regeringsformen bör etniska,
behålla och utveckla kultur- ochminoriteters möjligheter att ett eget

har sammanhang inne-samfundsliv främjas. Ordet kultur i detta ansetts
fatta samiska renskötseln 1992/93:32 ochden se om samernaprop.

där gjorda hänvisningarsamisk kultur 102 f.f. ochm.m., s.
utformandetSärskilda hänsyn måste alltså till rennäringen vidtas av

konventionrovdjurspolitiken. bör ILO:s 169Här även nämnas nr om
visserligen inte ratificerat konventionenursprungsfolk. Sverige har

för rovdjurspolitiken.blir fallet kan det få direkt betydelsesåmen om
det ställdes krav på samråd medKonventionen skulle bl.a. innebära att

rovdjursfrågorföreträdare för rennäringen innan beslut fattades i som
kan påverka rennäringen.
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Särskilt fäbodbruket11.2.4 om

Fäbodbruket bygger har får, eller nötdjur bete ipåatt getterman
skogen. Ofta frittgår djuren det förekommer också harattmen man
dem inom stängsel. Liksom rennäringen omfattas djurhållningen inom
fäbodbruket det i våra direktiv djurskötsel i allmänhet.sägsav som om

för fäbodbruketIntresset har ökat under år.senare
Djurhållningen fäbodarvid bidrar till hålla landskapet öppet.att

Många fäbodar får förstöd sin verksamhet från strukturfonderEU:s
Riksantikvarieämbetetoch från svenska myndigheter. fördelar också

stödpengar med till fäbodbruketshänsyn kulturella värden.
Samhället har markeratalltså bevarandet och utvecklingent.0.m.av
fäbodbruket viktigt fortlöpandemål och också givit stödett ettav som

till detta. Samtidigt bedrivs fördet på sådant det finns riskersättett att
det kommer bli särskilt för skador orsakade rovdjur. Näratt att utsatt av

utformar rovdjurspolitiken bör därför, enligt mening,vårman man
också konsekvenserna för fäbodbruket.väga

Samverkan med grannländer11.3

Naturvårdsverket får regeringens uppdragUtredningens förslag: att
initiativ till utökat samarbetet beträffande rovdjursfrågor medta ett

sin norska motsvarighet. Direktoratet for naturforvaltning. I
uppdraget till verket bör också ingå kontakter för utökaatt ta att
samarbetet så Finland deltar. Samarbetet bör liksom förävenatt
närvarande gälla utökas till omfatta i första hand ävenattvarg men
jarv.

grundläggande utgångspunkten förDen rovdjurspolitiken alltsåär att
säkerställa livskraftiga de olika rovdjursartema. Närstammar av man
från svensk synvinkel skall bedöma livskraftigärstammen artom enav
kan emellertid inte enbart situationen i Sverige.på Stammamaman se

björn, järv, lo, och kungsöm helt eller delvisärav varg gemensamma
Åtminstonemed björn-, järv-,Norge. lo- och kungsömsstammama har

också kontakt med finska bestånd respektive det förhållerHurart.av
sig med oklart.ärvargstammen

Eftersom till del för ochNorgeärstammarna stor gemensamma
Sverige påverkas de ländernabåda varandras rovdjurspolitik. Om ettav
land vidtar åtgärder påverkar antalet får det bety-t.ex. attsom av en
delse för rovdjursförvaltningen också i grannlandet.
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Våra förslag rovdjursstammamas antal utgår från ochNorgeattom
Sverige har står i kontakt med finskaävenstammargemensamma som
bestånd avsnitt Vi föreslår12.3. inte Sverige inom sina gränseratt

skall ha hela livskraftiga alla dennaMotensamt stammar arterna.av
bakgrund finns det starka skäl för ytterligare utveckla samarbetetatt

rovdjursförvaltningen särskilt med RedanNorge. i dag förekommerom
samarbete rovdjursfrågor Naturvårdsverket och dessett om genom

norska motsvarighet, Direktoratet for naturforvaltning. Bland harannat
Naturvårdsverket vid besluten skyddsjakt björnpå tagit hänsyn tillom
norska önskemål bjömens södra reproduktionsområde skallatt växaom

den norska Myndigheterna haröver också kommitgränsen. överens
inte tillåta skyddsjakt på först diskutera saken medatt attutanom varg

varandra. Samarbetet har skett bl.a. så kallade direktörsmöten,genom
dvs. mellan den svenska generaldirektören och den norskamöten mot-
svarigheten.

Vi föreslår Naturvårdsverket får regeringens uppdrag ini-att att ta
tiativ till fonnalisera och bredda samarbetet med Direktoratet foratt
naturforvaltning. Samtidigt bör också samarbetet med Finland utökas.
Avsikten bör samtliga länder deltar i de så kallade direk-att trevara

Samarbetet bör liksom för närvarande gällatörsmötena. varg men
utökas till omfatta i första hand järv. Samarbetet bör iatt även ett
längre tidsperspektiv, åtminstone såvitt gäller Norge och Sverige, syfta
till samordnad förvaltning de rovdjursartema.storaen av

Vid överläggningar med tjänstemän från det norska Miljövem-
departementet, Direktoratet for naturforvaltning och det finska Jord-
och skogsbruksministeriet har dessa uttalat sig positivt utökatettom
samarbete.

1 1.4 Administrationen

samladEn rovdjurspolitik kan enligt vår mening genomföras inom de
den nuvarande statliga administrationen Rovdjursför-ramar som ger.

valtningen organiserad på i ändamålsenligt och rationelltär ett stort sett
Vi föreslår ändå vissa förtydliganden och effektiviseringar. Detsett.

sker i anslutning till vi i de kommande kapitlen i detta betänkandeatt
olika delar rovdjursförvaltningen till diskussion. Förstärk-tar upp av

ningar behöver främst ske i fråga beståndsövervak-av resurserna om
ning, forskning och information.

problemDe administrativ vi under vårt arbete ärnatur settav som
förknippade med den ledning och samordning rovdjurspoli-snarast av

tiken åvilar regeringen. Ansvarsfördelningen mellan departemen-som
inom Regeringskansliet, främst Jordbruksdepartementet och Miljö-ten
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departementet, kan den formellt tydlig ändå i praktikenäven ärsettom
ibland visa sig oklar. innebärDetta i sin risker för otydlighet, lik-tur

för behandlingen enskilda ärenden kan längre tid iatt tasom av
anspråk nödvändigt. skämingspunktDen i första hand börän note-som

den finns mellan jaktlagstiftningen och den allmänna miljö-ärras som
lagstiftningen. antal myndigheter och organisationerEtt har understort
utredningsarbetet aktualiserat denna fråga.
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Mål för antal och utbredning12

Allmänt12.1

Sverige skall sitt för det på denUtredningens förslag: attta ansvar
skandinaviska halvön skall finnas sammanhängande livskraftiga

björn, järv, lo, och kungsöm.stammar av varg

människor skall förstå och rovdjurspolitiken detFör äratt acceptera
viktigt fastställa tydliga mål för rovdjursartemas antal och utbred-att
ning. Beträffande de där målet fortsatt tillväxt eller ökadärarter en en
spridning det viktigt utvecklingen inte sker alltför snabbt. Dettaär att

förståelseeftersom det, enligt vår bedömning, kan svårare fåattvara
för för långsam.och snabb ökning eller spridning änacceptans enen

björn, järv, lo, ochStammama kungsöm är gemensammaav varg
för Sverige och varje fall björn-, järv-, lo- och kungsöms-Norge. I

beaktashar också kontakt med finska bestånd. måsteDettastammarna
då målen för de olika fast.antalet slåsarternaav

avgörande det på den skandinaviska halvön finnsDet är att sam-
manhängande hela sådanalivskraftiga rovdjursstammar, inte stam-att

finns inom och de skandinaviska länderna. Sverige ärettvartmar av
denenligt Bemkonventionen skyldigt sitt för detta. Omatt ta ansvar

samlade art livskraftig skallskandinaviska inteännu ärstammen av en
Sverige bidra till den blir i samarbete meddet, antingen elleratt ensamt

förvalt-grannländema. Graden samarbete får betydelse förstorav
ningen rovdjuren. samarbetet mindre utvecklat innebär detOm är enav
osäkerhet för de berörda länderna. förvaltningen kan det innebäraI att

sig efter populationer vadänsträva störretvungen att somman ser
livskraftig itillräckligt för på kort- eller lång sikt stamannars vore en

landet.
del det också grundläggande utgångspunktFör Sveriges är atten

den vilket innebärbiologiska mångfalden i Sverige skall bevaras, att
här.alla i landet naturligt förekommande rovdjursarter skall finnas Det

inte vid tillfällen föreslagits, Sverige inommöjligt någraär att, som
Fin-sina endast för vissa och ochNorgegränser tar arter t.ex.ansvar
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land för andra. skulle strida både BemkonventionenDetta och detmot
övergripande målet den biologiska mångfalden skall bevaras.att

När det gäller utbredningen de olika inom landet måstearternaav
utgångspunkten biologiska förhållanden. Mot dessa får vägavara man
andra intressen, det inte önskvärt ha rovdjur bebyg-är närat.ex. att att
gelse. möjligasteI mån bör också eftersträva jämn fördelningman en

rovdjuren inom deras naturliga spridningsområden.av

Livskraftiga12.2 stammar

Frågan hur de olika rovdjursartema måstestora stammarom av som
finnas i landet för de skall livskraftiga kanske den svårasteäratt vara

utredningen haft ställning till. har därmedDen också varitatt tasom
föremål för alldeles speciell behandling. Tillsammans med Centrum för
Biologisk Mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala arran-
gerade vi i oktober 1998 seminarium i Föredrag och diskus-ämnet.ett
sioner finns redovisade i publikation från Centrum för Biologisken
Mångfald CBM:s Skriftserie 1. Seminariet resulterade också i ett
uppdrag till forskare olika ämnesområdenrepresenteraren grupp som

skriva särskild frågan bilaga i bilagedelen2 till dettaatt rapporten om
betänkande. skickadesRapporten slutligen till ytterligare några fors-
kare för eventuella synpunkter.

Vi kan börja med konstatera det saknas metoder för fast-att att att
ställa hur många rovdjur viss finns i landet inteart artenav en som om
ifråga fåtalig. slutet 1970-talet och börjanI 1980-talet,är extremt av av
då antalet i landet kunde ensiffrigaräknas i tal, kanvargar man nog
utgå från det faktiskt gick exakt räkna djuren. Efterhandnästanatt att

de sedan blivit fler och spritt sig har osäkerhetenöver större ytorsom
ökat. Hur svårt det framgår försöken beräkna den svenskaär attav
bjömstammen storlek. beräkningen, gjordDen Skandina-senaste av
viska bjömprojektet, bygger dels på analys data på fångst ochen av
återfångst märkta djur, dels på uppgifter skjutna björnar. Detav om
handlar alltså förhållandevis bra underlagsmaterial insamlatettom
under lång tid ändå blir resultatet osäkert. Den beräk-senastemen
ningen gjord 1996 bjömantal mellanpå 800 och djur.1 300ettgav

uppfattningDet vår innehållet i från den forskar-är att rapporten
utredningen anlitade betydelsefullt och skall beaktas i denärgrupp som

framtida hanteringen de svenska rovdjursstammama eftersomav
medlemmarna i sina olika utgångspunkter kunnattrotsgruppen enas

beståndsnivåer. finnsDet emellertid divergerande uppfattningarom
bland forskare inom olika ämnesområden vad gäller frågan minstaom
livskraftiga bestånd.
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faktamaterialForskargruppen konstaterar inledningsvis detatt som
det oftafinns för de olika varierande kvalitet. Dessutom ärärarterna av

livskraftiga beståndotillräckligt. siffror beträffande minstaNär pre-
beslutanvänds inom förvaltningen exempelvis förochsenteras om

den osäker-skyddsjakt måste därför den ansvariga myndigheten beakta
försiktighetsprincipen.het detta medför. kallas ibland förDettasom

bedömningForskargruppen ställde olika kriterier för sin avupp
livskraften kriteriernai de olika Trestammarna arterna. varavav

bedömdesgenetiskt baserade. den populationsstorlekDe angav som
effekternödvändig för undvika genetisk utannning eller negativaatt av

för isoleradeinavel på lång år och kort sikt årmer 100 10-50än
baseratrespektive icke isolerade populationer. fjärde kriterietDet var

enbart på demografiska utgångspunkter, dvs. köns- och ålderssamman-
slutligensättning, reproduktion och dödlighet. femte kriterietDet

aspek-utgjorde sammanvägning de genetiska och demografiskaen av
på kortsiktigt bevarande.terna

indi-Forskargruppens slutsatser det krävs minst 0003 000-5attvar
långsiktigt medvider och för de skall bevarasarterna attav var en av

anpassningsförmågabibehållen genetisk variation och evolutionär
bilaga popula-2 i bilagedelen, tabell rad handlar dåA. Det om en
tion dess geografiska utbredning skulle kunnaoch alltsåoavsett t.0.m.

hurvärldsbestånd. kriteriet modifieras för baraOmett att angeavse
populationen minimumdel den totala skulle kunna utgörastor av som

djurför Sverige, ligger värdena för de olika 000på 900-5arterna
genetiska ochbilaga i bilagedelen, tabell rad slutligen de2 B. Om

varie-demografiska aspekterna på kortsiktigt bevarande vägs samman,
antalet individer mellan minst för lo, järv, och kungsöm500rar varg

för radoch björn bilaga 2 i bilagedelen, tabell E.800
forskare fick kommenteraenskilda möjligheterDe att gruppenssom

åsikter.slutsatser har framhållit delar Därut-de iatt stort sett gruppens
det riskabelthar de lämnat del synpunkter. Någraöver attanseren

föranvända generella avseddasimuleringsprogram är att passasom
för-grund förflera för bedömningar skall ligga tillgöraarter att som

deviktigtvaltningsbeslut. Vidare betonar de det är att vetaatt om
eller förangivna populationsstorlekama gälla för Sverigeskall anses

populationsstor-den skandinaviska halvön. föreslår de deSlutligen att
i historisktlekar fört fram skall diskuteras ettexpertgruppen per-som

spektiv.
risken föruppehåller sig viddessa enskilda forskareEn annan av

in-skäl inte överbetonainavel och framhåller det finns flera attatt
försvinnaoch effekten kanavelns betydelse. Inaveln kan temporärvara

vitalitetssänkningselektion. Vidare innebär den oftast genomgenom en
reproduktionen hos långlivademinskad reproduktion. Förändringar av
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och dit hör de emellertid relativt litenrovdjuren hararter stora- -
betydelse jämfört med effekten Därige-på dödligheten hos djur.vuxna

blir effekten inaveln ofta relativt marginell i populations-ettnom av
dynamiskt perspektiv. evolution innebär för-Slutligen påpekar han att
lust genetisk variation. alltså skall bibehålla den genetiskaOmav man
variationen så måste förhindra evolutionen.man

harDet också i skilda sammanhang gjorts s.k. sårbarhetsanalyser på
rovdjur. Man arbetar då med dataprogram och simulerar olika framtida
möjligheter till utveckling in biologiska och andraatt matagenom

En sådan för Världsnaturfondens rapportserie 1:96parametrar. varg
visade bestånd på djur i Sverige och skulle räcka100-200 Norgeatt ett
för fortsatt utveckling under förutsättning attstammen,en gynnsam av
det förekommer viss invandring från Finland. Flera forskareav varg
har emellertid i olika sammanhang för alltför tilltrosättaatt storvarnat
till denna analyser framför allt därför vi saknar många detyp attav av
grundläggande bli tillför-uppgifter behövs för resultatet skallattsom
litligt.

Vi delar forskargruppens Sverige bådeslutsats iatt stammarna av
järv och i del klartdag befinner sig under, för t.o.m.varg vargens
under, de lägst för kortsik-kritiska populationsstorlekamasatta t.o.m.
tigt bevarande. svensk-norska järvstammenDen del den totala somav
de båda länderna såvitt vihar befinner sig däremot nästvetgemensam
intill den kritiska andraför kortsiktigt bevarande. Degränsen tre arter-

alltså björn, kungsöm befinner sig de nivåerlo och överna som- -
behövs för genetiska fakto-kortsiktigt bevarande med hänsyn till både

och demografisk och miljömässig osäkerhet.rer
de flesta fall bevara det uttalat ellerI talar ärnär att artman om en

underförstått det handlar långsiktigt bevarande. Detta är natur-att om
bakgrundligtvis det mål eftersträvas, har debör mot avsom men

samtal vi fört inte i dagsläget föreslåbedömt det realistiskt att varevara
sig järvstam i den svenska delen renskötselområdet i storleksord-en av
ningen indivi-500 individer eller i storleksordningen 500vargstamen
der. Vi föreslår vid det antal deni fråga järven miniminivå somom en
vetenskapliga tillräckligt för kortsiktigtpekat påexpertgruppen ensom
livskraftig föreslår viavsnitt fråga12.33. Istam om vargen nu en

lägre med har emellertid bedömtnivå. Många dem vi talatännu av
redan den nivån till de skadoralltför hög med hänsyn som vargensom
förorsakar.

situationen. Vin-den befinner sig i den svårasteVargen är art som
i Skandinavien.1998/99 beräknades antalet till individer I59-75tern

de siffrorna fanns fem födda varigenom liggervalpkullar 1998 arten
under Internationella Naturvårds-den nivå individer50 vuxna som

organisation medunionen världsomspännandeIUCN stater,en-



SOU antal och utbredning1999: 146 Mål för 195

myndigheter och föreningar olika slag medlemmar sattav som som-
för akut hotad djurart. vetenskapliga forskargruppen harDengräns en

också betonat jakt eller form decimering vårt vargbe-att annan av av
frånstånd i dag oacceptabel bevarandebiologisk utgångspunkt.är

det gäller frågan huruvidaNär den skandinaviska ärvargstammen
livskraftig har vi inhämtat synpunkter från den amerikanskaäven varg-
forskaren David Mech. har i årtionden arbetat med i fält iL. Han varg
flera olika områden både i Nordamerika och andra håll. Han har

ordförandeskrivit flera böcker och sedan 1970-talet iärom varg
Wolf i sambandIUCN:s Specialist Group. Kontakterna skedde dels

vargfrågor,med studiebesök i USA då vi hade samtal delsett ett om
ställt skiftliga frågor tagit dennadå vi Mech besvarat. viAttsenare som

det gällerkontakt med Mech beror på han har unik position. Näratt en
andra finns det såvitt vi ingen med motsvarandede arterna vet person

ställning.
livskraf-uppfattning den skandinaviskaHans är äratt vargstammen

jämför bl.a. medtig i längre perspektiv. och han denDenäven växerett
nordamerikanska Royale medpå den Isleön ettstammen som par som

i år. Vidare han det från förvalt-bas vuxit och överlevt 50 attanser
ningssynpunkt acceptabelt enstaka allvarlig skadagörär att vargar som
exempelvis på hundar eller får skjutas. måste emellertid skeDetrenar

sannolikt får skjutaspå individuell basis och bör antalet påvargar som
begränsas. frågan vi skulle öka risken den skandi-detta Påsätt attom

minskar försvinner vinaviska och kanskevargstammen t.o.m. om
decimering han han inte det. förutsättertillåter sådan Detatt trorsvarar

emellertid antalet djur skjuts mycket begränsat ochäratt attsom
följasutveckling kanstammens noga.

skillnaduppfattning Mech redovisat pekar på den kanDen somsom
empiriska kunskapen och de vetenskapliga kalky-finnas mellan den

Vi har respekt de och vi har framgår våralema. förstor avsenare som
också den erfa-överväganden tillmätt dem betydelse,stor attansermen

den praktiska hanteringen vargproblem vik-renhet Mech har från ärav
Redan och konstaterade ocksåtig beakta. 1977 1992 Natur-att senare

vårdsverket enstaka under mycket speciella omständigheteratt vargar
dagens.kunde behöva skjutas och detta på nivåer låg långt undersom

föreslå lägredenna bakgrund bedömer vi det möjligtMot att nu en
den vetenskapligaminiminivå för denän expert-vargstammen som

för kortsiktigt livskraftigpekat den lägsta Vårtstam.ut engruppen som
förslag redovisas i avsnitt 12.3.5.
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l 2.3 Antal

12.3. 1 Miniminivåer

Utredningens förslag: Miniminivåer för rovdjursstammama slås
fast. Innan uppnått miniminivån tillåts endast skyddsjakt iarten
begränsad omfattning. När miniminivån uppnådd kanär stammen
visserligen tillåtas fortsätta öka hänsyn kan tillatt större tasmen
motstående intressen.

Målen för rovdjurspolitiken kan formuleras olikapå Ettsätt. sätt är att
bestämmer sig för skall uppnå visst antal individerattman ettman av

Man kan också fastställa målet intervall, dvs.art. etten attsom man
skall ha mellan 800 och individerl 000t.ex. Ettart. sättannat attav en
formulera målet kan bestämma skall få utvecklasatt att arternavara
fritt. kanDet också formuleras dvs. utvecklingen skalltvärt skeattom
under hård kontroll så påverkan bytesdjpå hålls på vissatt t.ex. uren en
nivå.

Om fastställer målet skall visst antal individeratt måsteettman vara
ställning dels till hur den aktuella rovdjursartenta skall hanterasman

till dess målet uppnått, dels till vad skallär hända nått dit.närsom man
Skall all jakt förbjuden till dess målet uppnått Eller skall vissärvara
skyddsjakt bedrivas innan måletäven uppnått Skall jakt bedrivasär så

den nått målet, inte ökaratt när ytterligarearten, Skall allmän jakttid
införas målet nått Eller skallnär endastär införa generösaman mer
regler för skyddsjakt Skall få fortsätta öka förvaltningenstammen men

hänsyn tillstörre motstående intressenta
Vi bör ställa mål i form miniminivåer.att Innananser man upp av

målen nåtts skall skyddsjakt kunna tillåtas i begränsad omfattning.
Främst skall den sikte på djurindivider orsakarta särskildasom pro-
blem. Bedömningarna det gäller omfattningennär skyddsjaktenav
måste givetvis hänsyn till varje förutsättningar.ta Omarts arten som
inte nått miniminivån minskar i antal måste således restriktivman vara

det gäller skyddsjaktennär medan kan generös artenman vara mer om
Ökar.

miniminivånNär väl nådd det inteär måste hållaär sagt att man ner
på den nivån. Stammen kanstammen tillåtas fortsätta öka. Menatt

hänsyn kan dåstörre successivt till motstående intressen. denI måntas
Bemkonventionen och EG-reglema i framtiden kommer tillåta detatt
bör kanske någon form licensjakt införas beträffande åtminstoneav
vissa de aktuella nått miniminivån.närarterna stammarnaav
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Björn123.2

björn-svensk-norskaDenUtredningens förslag: gemensamma
djur. antalför närvarande till minst 1 000 Dettauppskattasstammen

för bjömstammen helhet. Sveri-miniminivå Förbör somses som en
björnar fast miniminivå. kanockså 000 Stammendel slås l somges

skyddsjakten i Sverige bör fortsätta.ochtillåtas växaatt

björnprojektet har uppskattat björnstam-SkandinaviskainomExperter
till minst djur. helaoch i dag l 000 Nästani Sverige Norge stam-men

antal, alltså individer, börSverige avsnitt 2.1. Detta 1 000finns imen
skandinaviska bjömstammen. Medminiminivån för denockså envara

utbredning i dag bör det ocksåfördelning ochjämnare större än vara
storlek.Sverige hysa minst dennainommöjligt enbart stamatt aven

det antal forskar-bjömstammen överstigerföreslagna nivån påDen
kortsiktigt bevarande avsnittnödvändigt för 12.2ansåggruppen vara

bilagedelen.bilaga ioch 2
bör bakgrund det antal djur iutvecklingBjömstammens mot somav

och jaktensutifrån näringamasökande grad kunnadag finns i styras
näringama det främstsociala aspekterna.de Avintressen ärsamt av

framhåller björnen problem.fäbodbruketrennäringen och ettsom som
allvarligthaft kontakt med björnen lokaltviEnligt renskötare är ett

det gäller fäbodbruketkalvningslanden. Närframför allt påproblem
björn hittills endast varit mindre omfatt-orsakadeskadornahar avav

till jägarnaheller någon allvarlig konkurrentintening. Bjömen är om
själv värdefullt bytesdjur.björnenbytesdjuren. Istället är ett

den påtagliga ris-rovdjuren kandetBjömen utgöraär mestsomav
för olyckliga omständigheter kan björnarUndermänniskor.ken

dödadesmänniskor. Så 1998skada eller dödaochangripa sent som en
trafikskadade björnar kanSkadskjutna ochi Finland.björnperson av

närhetsöker sig till människorsVissa björnarmycket aggressiva.vara
kan därförrädsla ochföda och skapar då Denhittaför ettatt oro. ur

de verkligt allvarligaproblem,perspektivsocialt ävenett omsomanses
få.i Sverige varitincidentema

Medkan fortsättavi bjömstammen växa.Sammantaget att enanser
medsådan nivå denförvaltning kan den nåfortsattklok veten-atten

indivi-långsiktigt livskraftig, dvs. l 500utgångspunkterskapliga anses
föri förslag till åtgärdsprogramhar tidigare,Naturvårdsverketder. ett

Huruvidalångsiktigt mål.individertalat 000-2 500björn, 2 somom
i dagsläget.inte bedömarealistiska siffror gårdetta attär

geografisk utbredningmöjlighet till ökadockså fåbörBjömen
utanförtillåtas såväl inomskyddsjakt böravsnitt 12.4. Fortsatt som
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reproduktionsområdena. denl mån björnstammen ökar bör även
skyddsjakten successivt öka. Särskilda insatser bör delsgöras mot
björnar uppträder bebyggelse, dels individernära görmotsom som
skada för rennäringen.

Ju omfattande skyddsjakten på björn blir, desto blirmer svagare
sambandet med problem och skador orsakade Redan ärarten.av nu
sambandet det gäller dennär generella skyddsjakt tillå-svagt mer som
tits årligen under år avsnitt Vi11.1. vill därför framhållasenare att
det önskvärt Sverige detär gäller hanteringen björnstammenatt när av
så möjligt får handlingsfrihet Bemkonventionensnart större änsom
och EG:s direktiv tillåter.

12.3.3 Järv

Utredningens förslag: Den skandinaviska järvstam-gemensamma
kan uppskattas till 500 individer.närmare Detta antal individermen

bör miniminivå för helhet. För Sverige slåsstammenses som en som
300 järvar fast miniminivå. långsamEn ökning den svenskasom av
delen eftersträvas liksom jämnarestammen spridning inomav en
renskötselområdet. försiktigEn ökning skyddsjakten kan tillåtasav

kan järven sprider signär och i antal.att växerman se

Enligt uppgifter från forskare verksamma inom järvprojektet kan anta-
let järvar i Sverige för närvarande uppskattas till omkring Siffran270.

djur år eller äldre. Till dennaär skall alltså läggasett resul-avser som
1999 års föryngringar.tatet Trots järven haft starkt skyddattav ett

sedan 1968 har först under 1990-talet ökat något förstammen sedanatt
under de allra åren Någon säker förklaring,senaste stanna utöverupp.
illegal jakt, till järven haft svårt öka i antal haratt hittills inteatt man
kunnat finna.

På den norska sidan den svensk-norska fjällkedjan finns cirkaav .300 järvar. varje fallI 200 dessa står i kontakt med järvama påav
svensk sida. järvarDe på svensk och norsk sida har kontakt medsom
varandra bildar alltså tillsammans population bestående närmareen av
500 individer. Järvstammen alltså såär densammantaget stor nästatt
intill nått den miniminivå för kortsiktigt bevarande forskargruppensom
fastställt avsnitt 12.2 och bilaga i bilagedelen.2 Stammen har också
kontakt med det finska järvbeståndet, i renskötselområdetsom upp-
skattas till omkring 60 individer Den nuvarande nivån på omkring 500.järvar i Norge och Sverige bör miniminivå för denses som en gemen-

För Sverige bör järvar300 slås faststammen. miniminivå.samma som
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inne-meddel delas Norgetill såförhållandet storDet stammenatt
Åtgärder iförvaltning.behovdet finnsbär ett stortatt gemensamenav

livskraften hosförkonsekvenserfålandet kan stammenendera som
förökatkaniantalet järvar Norgeökning utrymmehelhet. En geav

Sverigeiinnebärminskningmedani Sverigeskyddsjakt att manen
del dåförsjälvfallet Norgesgällerrestriktiv. Sammamåste än mervara

Sverige.vidtas iåtgärder
långsameftersträvabörjärvstammenförvaltningenVid enmanav
möjligtdet inteemellertidbedömer ärVijärvar.antaletökning attav
nivåsådantillrenskötselområdetinom attökajärvstammenlåtaatt en

livskraftig.långsiktigtutgångspunkter kanvetenskapligamedden anses
Ettforskargruppen.järvar enligtåtminstone 900krävasskulledettaFör

rennäringen.skador påalltförmedföraskulleantal järvarså storastort
ord-bedrivabli omöjligthållmångaskulle detFörmodligen att en

åtgärdsprogramtilli förslagharNaturvårdsverketrenskötsel.nad ett
VårSverige.populationsstorlek iönskvärdjärvarminst 600angett som

klararrennäringenvadden nivånbedömning är änär ävenatt av.mer
bedömakansåvittdärförböreventuell tillväxtEn stammen man nuav

sigrenskötselområdetinomjärvar närmarantaletinnanbrytas långt
den nivån.

renskötselområdet förbätt-utanförsigetableraockså kanjärvenOm
också kunnaskulle dåökning Detförförutsättningarna avsevärt.enras

vetenskapligtutifrånjärvstamuppnåmöjligt ett per-att somenvara
etable-starklivskraftig. såEnlångsiktigtbedömasspektiv kunde som

i dag bedömasdock interenskötselområdet kanutanförring som rea-
listisk.

jämnareskeförespråkar börviökningförsiktigaDen genom ensom
kanrenskötselområdet. Närhelafjällkedjan inomspridning längs man

medmöjligtdetantal börisig ochspriderjärven växer enatt varase
skyddsjaktsådansamebyama. Eni deskyddsjaktförsiktig utsattamest

rensköt-delarfinnsfortfarandedettillåta då storasvårareär att av
förutsätt-biologiskadefinns järv,allsdär det inteselområdet atttrots

goda.ningarna är
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12.3.4 Lo

Utredningens förslag: Den svensk-norska lodjurs-gemensamma
uppskattas för närvarandestammen till drygt 2 djur.000 1 500 djur

bör miniminivån för den För Sve-ses som stammen.gemensamma
rige slås individer1000 fast miniminivå. Förvaltningensom av
lodjursstammen sker bl.a. med hänsyn till näringamas och jakt-
intressenas behov.

SverigeI finns i dag omkring l 500 lodjur och i Norge 5-600 lodjur.
Tillsammans bildar de svensk-norsk Sammantagetstam.en gemensam

såär den med vetenskapligastammen stor utgångspunkteratt lång-är
siktigt livskraftig.

Vi 1 500 individer bör miniminivåatt för denanser ses som sam-
skandinaviskamantagna Den svenska förvaltningenstammen. bör utgå

från 1 000 djur miniminivå för Sveriges del, vilket detävensom är en
nivå där den kan långsiktigt livskraftig. Eftersom lostammenanses
redan i dag befinner sig den nivån kanöver den i ökad grad förvaltas
utifrån näringamas och jaktens intressen. Naturvårdsverket har visser-
ligen i förslag till åtgärdsprogram förangett, ett lodjur, målet föratt
lostammen bör den ökar till 3 000 individer iatt Sverige. Medvara
hänsyn främst till rennäringen och jaktintressena bedömer vi detatt
inte möjligt haär den storleken.att stamen av

Eftersom vi delar lodjursstammen med Norge det viktigtär såatt
långt det möjligt samordna förvaltningenär med norska myndigheter.

Lodjuret har under den tioårsperioden haft positivsenaste en
utveckling. I historiskt perspektiv har lodjuretett emellertid visat sig

känsligt för alltför hårt jakttryck. Det måste därförett betonasvara att
det nödvändigtär följa effekterna all skyddsjakt.att För vinoga attav
skall kunna behålla den långsiktigt livskraftiga lodjursstam som
utvecklats får det inte ske minskning till lägre nivå den viänen en

sig samlat i Skandinavienangett, eller i Sverige.vare
Lodjuret orsakar problem för rennäringen.stora Vi därför attanser

lostammen i renskötselområdet bör minskas till omkring 400 djur.
Främst bör minskningen ske i Jämtland och delar Västerbotten.av
Detta innebär halvering inom renskötselområdet.stammen Fören av
tamdj ursskötseln i övrigt lodjuret inte någotär utbrett problem.

Många jägare betraktar lodjuret värdefullt jaktbart vilt. Menettsom
från jaktsynpunkt kan lodjuret också problem eftersomett stortses som
det rådjur. vissaI områdentar många jägare lodjuretatt äranser
huvudorsaken till den minskning rådjursstammen skett underav som
1990-talet, vilket får visst stöd frånäven forskarhåll avsnitt 4.2.
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Jakten har social betydelse, särskilt för människor ärstor som
bosatta på landsbygden. situation där rådjursstammen minskat såEn
kraftigt ingen möjlig,eller endast ytterligt begränsad rådjursjakt äratt

därför i socialt ekonomiskt perspektiv problem för den delutgör ett ett
befolkningen bosatt landsbygden och för vilken jaktenpå ärärav som
Viktigt inslag i det liv lever. bör därför kunna ökajaktenManett man
lodjur ipå områden där det kan konstateras lodjursstammen haftatt

avgörande betydelse för rådjursstammen minskat markant. Enligtatt
bedömningvår ligger detta i linje med och habitatdirektivets stad-art-

gande jakt på skyddade kan tillåtas för skyddaatt arter attom annars
vilda djur avsnitt 7.3.2.

förslagVåra innebär alltså kraftig minskning lodjursstammenen av
Äveninom renskötselområdet. i vissa områden utanför detta föreslår

något utökad skyddsjakt. princip bör det totala antalet lodjurI utan-en
för renskötselområdet ligga kvar på i den nivån vi har i dag.stort sett

samtidigtDet önskvärt sprids till områden läm-är äratt stammen som
pade för lodjuret där det i dag inte finns fast lodjursförekomst.enmen

gällerFrämst detta södra Sveriges skogsland. sådan etableringNär en
skett kan dagnågot jämnare utbredning i uppnås. Om lodjuretänen
etablerar sig i skulle alltså antalet djur i landetGötaland den del iav
övrigt ligger utanför renskötselområdet kunna minskas ytterligaresom
något.

12.3.5 Varg

Våren 1998/99 uppgick denUtredningens förslag: gemensamma
till försvensk-norska 59-75 djur. Miniminivånvargstammen varg-

fastslås till individer. tillförsäkras200 Stammenstammen ett gene-
tiskt utbyte med från Finland. Redan innan nåttstammenvargar
miniminivån bör skyddsjakt tillåtas i begränsad omfattning,kunna
främst inom Utanför detta skyddsjaktenrenskötselområdet. bör
inriktas problem. situationpå skapar särskilt Istoravargar som en
där snabb börökningstakt är generösvargstammens man vara mer
med tillstånd till skyddsjakt än annars.

uppgick 1998/99svensk-norska vårenDen vargstammengemensamma
Sverige Siff-till 59-75 djur, huvuddelen fanns i avsnitt 2.4.1.varav
framgår frånkan eventuellt lägre. denågot Detta rapportenran vara av

inventeringama, i Skandinavien Högskolen i Hedmark,Vargsenaste
skandinaviska har såvitt18 1999. Denrapport vargstammen mannr
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känner till inte med säkerhet kontakt med någon vargstam.annan
Stammen kan därför i dagsläget inte livskraftig.anses

forskargrupp minstDen vi anlitat det krävs 500attsom anser vargar
för kortsiktigt bevara avsnitt och bilaga i bila-12.2 2att vargstammen

Ågedelen. forskare,andra sidan finns det däribland L.nämntssom
David Mech, erfarenheter beträffande andra isole-hävdar små,attsom
rade populationer visar mindre kan livskraftig.ävenatt stamen vara

Vi har tagit forskargruppens slutsatser på allvar. antal djurDetstort
skulle självfallet från genetisk synpunktsom gruppen anger ge en

trygghet för livskraft. efter våra många kon-Menstörre vargstammens
takter med enskilda, organisationer och myndigheter bedömer vi detatt
i dag inte möjligt. få nödvändigt stöd bland befolkningen,är att ett vare
sig på de skulle beröras eller inom befolkningen iorter mest stort,som
för på eller fler djur. Vargförekomsten skapar redan i500vargstamen
dag mycket starka känslor och konflikter. På många håll pågårstora en
häftig debatt vargförekomsten. i detta lägeAtt 500sättaom vargarupp

miniminivå för skulle innebära utmaning opi-vargstammensom en av
nionen.

kan på goda grunder individerMan 500anta att vargstamen
Ävenskulle innebära allvarliga problem för rennäringen. det inteom

fanns fasta revir i renskötselområdet skulle förmodligen iungvargar
utsträckning vandra in där. viktig aspekt det gäller målenEn närstor

för också Sverige delar med ViNorge.ärvargstammen att stammen
kan därför inte bortse från förhållandena där. de områden iI Norge som

till Dalarna och finns omfattandeVärmland fårskötsel medgränsar en
får på fritt skogsbete. i förhållande till i dag mångdubbladEn vargstam
skulle leda till skador för den norska fåmäringen.stora

förslag till förI åtgärdsprogram Naturvårdsverketett sattevarg upp
mål skulle till eller individer.15 100växaatt vargstammensom par
nivån nådd skulle förvaltningsåtgärder kunnaNär in. Mensättasvar

därmed, framhöll inteverket, det åtgärder måste in.sagt sättasattvar
Verkets förslag får alltså förstås ansåg iatt att stammen ettsom man
första skede borde få till den angivna nivån. Därefter skulleväxa man
hantera med utgångspunkt i de problem eventuelltstammen som upp-
stått.

Vi har för föreslå individer200 minimital förstannat att som varg-
bedömning David Mech gjortDen L. livs-stammen. stammenssom av

kraft har varit betydelsefull för vårt ställningstagande. Också andra
företrädare för den amerikanska rovdjursförvaltningen har i samtalen
med uttalat sig riktningi då beskrivit de erfarenheteross samma man

gjort i samband från börjanmed små vuxit till iatt vargstammarman
antal. Visst stöd finns tidigareockså i sårbarhetsanalys dären man
bedömt denna nivå förtillräcklig skall livskraf-att stammensom anses
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under förutsättning fråntig, det förekommer viss invandringatt av varg
Finland forsk-avsnitt alltså vikt12.2. Det är stor attav man genom

invandring.ning försöker klarlägga det förekommer sådannågonom
Också andra krav uppfyllas, enstakamåste beslutt.ex. att attom vargar

allvarlig skada får skjutas skall ske individuell basis,pågör attsom
antalet fâr skjutas begränsas och utvecklingatt stammensvargar som

följas börkan nått den föreslagna nivånNär vargstammennoga. av oss
förutsättningarna för övervägande.ytterligare ökning undertas nytten

det visar omöj-Om sig invandring försvåras elleratt rentav varg av
Iiggörs på olagliggrund jakt måste särskilda åtgärder övervägas.av

kan försöka SverigeMan radiomärka visar sig it.ex. vargar som norra
eller i till Finland. följa ochgränsområdet Genom rapporteraatt vargen

dess minska risken för jaktbrott. altema-kan Ettnärvaro annatom man
tiv upptäcks Sverige och flytta demiär sövaatt vargar som norra
söderut så de kommer i kontakt befintliga skandinaviskamed denatt

Därigenom undviker rennäringen drabbasvargstammen. attman av
skador samtidigt minskar risken för dödas illegalt.attsom man vargen

flytta på detta vill utredningen emellertid inteAtt sätt ettvargar se som
huvudaltemativ.

ingen invandring förekommer naturlig kan alternativOm på väg ett
tillskott utplanteringar. Utplanteringaratt vargstammenvara ge genom

emellertid starkt kontroversiella. därför sådanaViär överattanser
huvud inte bör innan det finns tydliga indikationer påövervägastaget
negativa effekter inavel låg genetiskpå på grund ellervargstammen av
variation.

länge antalet färre vad krävs förSå är än att stammenvargar som
från strikt vetenskapliga utgångspunkter skall åtminstone kort-anses
siktigt livskraftig det väsentligt följa dess utveckling. Omär att noga
det visar sig antalet sjunker eller det kommer fram tecken påatt om
inavel måste i förvaltningen kunna vidta åtgärder såstammenman av

möjligt. risken förOlaglig jakt ökar påtagligt sådansnart som en
utveckling.

nått individer bör skyddsjakt tillåtas endastInnan 200vargstammen
i begränsad omfattning. bör skyddsjakt tillåtas i renskötsel-Främst

Ävenområdet. i utsträckning uppträder i närhetenstorvargar avsom
bebyggelse och problem skjutas,där orsakar bör kunna andraom
åtgärder inte haft effekt. Också i områden där det visar sig hundaratt

för i särskilt utsträckning bör skyddsjakt kunnautsätts storangrepp
liksomtillåtas i områden med koncentrationer På så sättstora av varg.

problemenkan och konflikterna i område minskas.ett
Vi eftersträvabör långsam tillväxtatt vargstam-anser man en av

förutsättningarMänniskor får då bättre lära sig leva medatt attmen.
vilket det lättare dess genetiskUrgör närvaro.att accepteravargen,
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synvinkel det visserligen bra ökar så snabbtär vargstammenom som
möjligt. vår bedömningMen det avgörande förär äratt vargstammen

får förståelse hos lokalbefolkningen för utvecklingen. si-Iatt man en
tuation där ökar snabbt bör skyddsjakt därför tillåtas ivargstammen

utsträckningstörre än annars.
detNär gäller genomförandet skyddsjakten beslutandebör deav

myndigheterna särskilt vilka skallmetoder användas. Påöverväga som
snötäckt mark kan det finnas förutsättningar bedriva vanlig jaktatt
selektivt så undviker döda alfadjur. för-Denna metodatt t.ex. attman
ordas från jägarhåll. alternativ metod, tillämpats iEn visssom men
liten omfattning beträffande järv, söka lyor för avliva val-är att attupp

På detta kan undvika alla risker för alfadjur dödas.sätt attpar. man
Vidare eliminerar risken för skadskjutningar. Metoden detgörman
också möjligt utvecklingen. område därIatt noggrant styra ettett varg-

nyligen etablerat sig kan det önskvärt förhindrat.ex. att attpar vara en
hel flock uppstår och på så skjuta flockbildningen år.sättatt ettupp
Och vill undvika antal i område kant.ex. ett stort ettom man vargar

Åtgärderavliva delar eller flera valpkullar. detta slagman av en av
skulle kunna leda till bättre samlevnad mellan människorna i deen
berörda områdena och vargen.

Mot metoden avliva valpar kan invändningar både etisk ochatt av
känslomässig karaktär har dock i huvudsakDengöras. accepterats av

naturvårdsorganisationema. Vi vill emellertid betona åtgär-t.ex. att
derna, beslutar sig för använda denna metod, måsteattom man genom-
föras under vetenskaplig kontroll och led i lång-ettnoggrann som en
siktig förvaltning deladeDe meningarna metodenvargstammen.av om
ställer också krav på överväganden och fördjupad etisknoggranna en
diskussion. Vi har för del inte tagit till dennavår ställning metod, vil-
ken det ankommer de beslutande myndigheternapå bedöma.att

12.3.6 Kungsöm

Finland,I Norge och Sverige finns kungsömstamen gemensam av
kan uppskattas till 4 600 individer. Sverige finns omkringI 600som

häckande vilket slås fastbör miniminivåv för Sverige.par, som
Beträffande kungsöm finns det konflikt endast med rennäringen.en
Vi emellertid skyddsjakt knappast kan komma ifrågaatt annatanser

möjligen i speciella undantagsfall.än
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Sverige ochsammanhängande utbredning ihar Norge,Kungsömen en
Ryssland.vidare i IUtbredningsområdet fortsätterFinland. österut

i Sverige och totalthäckande kungsömardag finns det omkring 600 par
och imellan och häckandeFinland finns 265 300700 individer. I1 par

finsk-norsk-mellan och Totalt kan dennågonstans l 075.775Norge
bilaga i bilagedelen.till individer lsvenska uppgå 4 600stammen

del bör den nuvarandelångsiktigt livskraftig. SverigesFörStammen är
miniminivå.nivån slås fast som

Även överlag måste betraktassituationen för kungsömen somom
för i delar fjällkedjananledning till utvecklingengod finns det avoro
uppgifter från Martin Tjernbergfjällnära områden. Enligtoch är

situation, helt beroendei dess nuvarandekungsömsstammen, ettav
huvud kunnafåglar för på längre siktinflöde över tagetattav yngre

skogslandet. bedömningfjällen och i det fjällnära Hansfinnas kvar i är
förklaringen till detta.jaktbrott, den viktigasteförföljelse, dvs. äratt

finns konflikt endast medgäller kungsöm detdetNär ren-en
jaktintressena kungsömen ingetutgångspunkt inäringen. Med är pro-

intressant jaktobjekt.inte heller någotblem och den är
problemkungsömen tilltaganderenskötareMånga är ettattanser

såvitt forsk-både kalvar ochoch den angriper Menatt renar.vuxna
i mindre omfattning.kungsömen endast Deningen utvisar tar renar

kalvartyder också det främst småundersökningar gjorts på ärattsom
vetenskapliga belägg för kungs-saknaskungsöm. Det atttassom av

undantagsfall angriperi sällsynta Det ärömen änannat vuxna renar.
renkalvarviss mån förebygga kungsömenockså möjligt i att taratt

kalvningslanden.närvarande påattgenom vara
skyddsjaktuppgift för Naturvårdsverket bedöma påDet är att omen

Vi emellertid sådan knappast kankan tillåtas.kungsöm attanser
möjligen i undantagsfall.ifråga speciellakomma änannat

Utbredning12.4

Allmänt12.4.1

får huvudregel spridaRovdjursartemaUtredningens förslag: som
former inom respektive naturligasig under kontrollerade arts

utbredningsområde. områden där riskerna för påI män-angrepp
försökaliknande olyckor bör kanske heltniskor och är störst man

djur. ietablering eller i varje fall minska antalet Ocksåhindra en
försöka minska antaletdär skada börområden gör storart manen

individer.
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frågaEn hänger med storleken på fråganärstammarnasom samman
vilken utbredning skall ha. En modell låta sprida sigärarten att arterna
på naturligt och på så återta det deras naturligasätt sättett ärsom
utbredningsområde. kanDetta låta ske helt påverkan frånutanman
människan. Men praktiskt tillämpbart försökerär att styramer man
utvecklingen åtminstone i någon mån så minskar riskerna föratt man
konflikter med människor. lösning kanEn låterattannan vara man en
eller flera utvecklas helt kontroll från människan inomarter utan ett
visst område medan utanför detta tillåter styrandeman en

Vi föreslår inte någon form särskilda rovdjursområden ellerav
där rovdjursstammama fåskall utvecklas fritt. Ett sådant systemzoner

kräver sammanhängande områden där rovdjuren inte orsakar kon-stora
flikter med människan. Sådana områden finns knappast i Sverige. I norr
finns visserligen sammanhängande områden med ingen ellerstora
endast liten bebyggelse. där finns också renskötselnMen skulle fåsom

problem verka inom rovdjursområde. I Mellansverige ochstora att ett
längre söderut går det inte finna tillräckligt område där detatt ett stort
inte finns flera visar inte minst de långa vandringamaDettätorter.
sommarhalvåret i södra Sverige1999 både björn ochav varg.

Istället vi rovdj huvudregel bör få sprida sigattanser som
under kontrollerade former i respektive naturliga utbrednings-arts
område. Med naturliga utbredningsområde vi områdearts etten avser

i dag sådant levakan och reproducera sig där.är att artensom
kan inteDet uteslutas rovdjur, främst bjöm, under olyckligaatt ett

omständigheter angriper och skadar eller dödar människa. För atten
minska riskerna för sådana olyckor bör försöka förhindra attman rov-
djuren etablerar sig, eller falli varje minska antalet individer, i områ-
den där riskerna Naturvårdsverket och länsstyrelserna harär störst.som
också för allmänheten får information hur skallett attansvar om man
uppträda vid med björn och andra rovdjur. direktaFörutommöteett

på människor kan olyckor uppstå på andra sätt, t.ex. attangrepp genom
björn eller skrämmer ridhäst. Också i områden där görarten varg en en

skada bör försöka minska antalet individer, under förutsätt-stor man
ning det finns andra områden där kan existera med mindreatt arten
konflikter med människan.

VOlika ställningstaganden krävs beträffande rovdjurens utbredning
inom respektive utanför renskötselområdet. Såväl inom utanförsom
renskötselområdet krävs speciella hänsyn det gäller såsomnär tätorter
stadsområden och mindre samhällen tätbefolkade lands-samt mer
bygdsområden.
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Renskötselområdetl2.4.2

Bjömstammen får fortsätta utvecklas iUtredningens förslag: att
fyllerrenskötselområdet och bör efter den områ-sträva att utman

reproduktionsområdena. örjärvstammendena mellan de nuvarande F
målet sprider sigjämnare längs fjällkedjan. Antalet lodjurdenär att

renskötselområdet minskas till individer. bör inte finnasi 400 Det
fast i renskötselområdet. utbredningnågon Kungsömensvargstam

bör inte påverkas människan.av

naturliga utbredningsområden sträcker sigSamtliga rovdjursarters över
förrenskötselområdet och samtliga orsakar skador rennäringen.

emellertid utvecklas inomBjömstammen bör kunna fortsätta att
renskötselområdet. Som Natur-
vårdsverket i förslaget tillsagt
åtgärdsprogram för björn så bör
målet skall kunnaatt stammenvara
fylla områdena mellan deut nuva-
rande reproduktionsområdena. Vi

finnsdock medvetna detär attom
bjömförekomstområden med så tät

betydande svårigheter uppståratt
för rennäringen. det gällerNär ren-

främstnäringen orsakar björnen
kalvar. emellertidskada på Detta är

inte skäl kraftigt minskaatt t.ex.
tjällkedjan,bjömstammen längs

fjällsamebyama har sina kalv-där
ningsland. problemDessa måste

istället förebyg-mötaman genom
åtgärder, däribland skydds-gande

jakt särskilt skadegörande

gindivider. Vid skyddsjakt under vå-
liksom vid jakt,måste,ren annan

särskilda hänsyn för för-tas att
frånhindra honor skjuts bortatt

sina ungar.
orsakar storaskador förJärven Renskötselområdet

hänsyn till detrennäringen. Med
biologiska vi skall ha livskraftig järvstamgrundläggande målet äratt en

orsakardetta svårt undvika. de skador järvennågot Menär attsom
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skall självfallet Viss skyddsjakt kan också tillåtas i de områ-ersättas.
den där är tätast.stammen

Målet för järvstammen måste den sprider sig jämnare iänattvara
dag längs hela fjällkedjan. Därigenom också möjligheterna tillskulle
kontakt med den södra norska järvstammen öka avsnitt 2.2.1. En
spridning järvstammen i skogslandet utanför det fjällnära områdetav
bör också eftersträvas. hänsyn främstMed till rennäringen det därär
ytterligare järvar skulle kunna Framför allt dettagälleraccepteras. om
spridning kan ske till utanförområden renskötselområdet, i Gäv-t.ex.
leborgs och Västernorrlands län. järvföryngringUnder 1999 har en
skett i trakten kring Sundsvall, dvs. utanför renskötselområdet. Jär-

där har hittills följts spåming och det ärnoggrantvarna genom ange-
läget utvecklingen också fortsättningeni kan följas.att

För trycket inte skall förbli hårt på rennäringen bör lodjurs-att
i renskötselområdet kunna begränsas. Målet bör den istammen attvara

renskötselområdet minskar från den nuvarande nivån 800 djur tillca
400. Huvuddelen minskningen bör i de södra delarna. deIägaav rum

delarna bör bevaras på nuvarande nivå. Stammen harstammennorra
också minskat något under rimligen till följdår, densenare av
skyddsjakt tillåtits. minskad lostam i renskötselområdet innebärEnsom
också trycket på rådjuren, här lever på till sitt möjligaatt gränsensom
utbredningsområde, minskar. -

Vargen den rovdjursart svårast för rennäringen hantera.är är attsom
Vår mening det inte skall finnas fastnågon iär att vargstam ren-
skötselområdet. Skyddsjakt bör kunna tillåtas på etablerarvargar som
revir där, också innan uppnått miniminivån individer.200vargstammen

kanDetta dock inte gälla undantagslöst. det första situatio-För måste
i övriga Sverige hela tiden i bedömningen. Om antaletvägasnen

familjegrupper i övriga landet så lågt riskerar minskaär att attstammen
kan skyddsjakt inte tillåtas i renskötselområdet. det andraFör måste i
varje enskilt fall skadesituationen bedömas. vargflock inteOm en orsa-
kar någon skada för rennäringen bör skyddsjakt inte tillåtas. Såstörre
kan fallet vargreviret ligger i område där det sällant.ex. ettvara om
finns Skyddsjakt bör inte heller innantillåtas andraprövatrenar. man
former förebyggande åtgärder, ökad bevakningt.ex.av som av renama
eller störning och funnit det inte finns någonattav vargarna annan
lämplig lösning.

det gällerNär enskilda vargindivider måste annorlunda.synen vara
den svenskaFör skall kunna få något genetiskt utbyteatt vargstammen

med den finsk-ryska måste kunna sig mellanröravargstammen vargar
finska och det område där huvuddelen den skandinaviskagränsen av

finns, dvs. i dag Värmland och Dalarna. sådantEtt utbytevargstammen
vikt för den skandinaviska inte skall bliär största att vargstammenav
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för-för rennäringengenetiskt utarmad. Med tanke på de gynnsamma
förekom-dettolereraslag vi förordar i övrigt måste näringen attsom
enskildagällerdetbegränsad omfattning. Huvudregelni närmer varg
givetvisinte skall tillåtas. Menindivider skall alltså skyddsjaktattvara

i skadesituationer.måste undantag kunna svåragöras
utbredning.finns skäl försöka påverka kungsömensinteDet att

renskötselområdetUtanför12.4.3

sigspridaBjömstammen tillåts fortsättaUtredningens förslag: att
mellerstaberöraförsta hand torde kommasöderut, vilket i att

del Sverige liggerdelarna Dalsland och den ennorr omav somav
naturligtill Uppland. Entänkt linje från nordspetsVänerns norra

önskvärd.utanför renskötselområdet Företablering järv närva-ärav
Svealand,ifinns utanför renskötselområdet främstrande men

till Göta-ocksåi omfattning sprida sigmöjlighet ökadarten attges
delaroch till vissasprida sig Svealandland. bör kunnaVargen över

närvarandeförGötaland. jämnare spridningEn änstammenav av
bör eftersträvas.

ochireproduktionsområden finnssydligaste bjömensDet norraav
för-därHärjedalen Hälsingland. BjömstammenDalarna, äröstra samt

söderbjömstammenhållandevis Vi den spridning uttät. att avanser
tordespridningsådan ytterligareredan pågår kan fortsätta. Ensom
linjetänktfram tillkomma beröra den del Sverige gåratt enav som

befolk-Uppland. söderutfrån nordspets till LängreVänerns ärnorra
höggenerellt såningstätheten och risken för trafikolyckor sär-attsett

biologiska12.4.4. Avskilda bedömningar ofta avsnittmåste göras
sig längrespridakommerskäl det inte heller troligt björnenär attatt

föttsde självaområden därtill desöder Honbjömama så bundnaärut.
ända tillreproduktionsområdeskulle sammanhängandedet krävaatt ett
på små-etablerar sigGötaland. detta sker och björnenMen t.ex.om

utvecklingen.ländska höglandet bör positivtman se
medkonfliktervidare kunna skeBjömens spridning bör störreutan

Även avgörandenågonhar den intejägarkåren. björnen älg såtarom
tamdjursskötselndet gällerbetydelse för älgstammens utveckling. När

förebyggande åtgär-bör allvarligare konflikter kunna undvikas genom
der.

björnareller skrämmerdödarvikt däremotAv största är att man
riskerna förminskaförblir alltför oskygga. krävsDetta attsom

minimerasdessa riskerolyckor.människor och liknande Attpåangrepp
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avgörande för människor skall kunna känna sig Detär äratt trygga.
också betydelsefullt för skall få brett allmänt stöd för hante-att ettman
ringen bjömstammen.av

järvstammensFör del skulle det positivt kundeartenvara om
etablera sig utanför renskötselområdet. Konfliktema med människan
skulle där renskötselområdet. denlångt mindre inom I månänvara
sådana etableringar förekommer skydd ochskall de därför starktettges
skyddsjakt bör inte i speciella fall.tillåtas. Undantag bör bara göras
Under våren föddes Sundsvall,1999 kull järvvalpar i traktenen av se
föregående avsnitt.

Lodjuret bör iLostammen inom renskötselområdet bör minska.
stället huvudsakligen närvarande finnsfinnas utanför detta. För utan-
för renskötselområdet möjlighetfrämst i Svealand, börarten gesmen

i ökad omfattning Eftersomsprida sig också till Götaland.att stammen
redan långsiktigt livskraftig börpå sådan nivå den kanär attnu anses
jakt kunna tillåtas i fortsättningen finns.där deäven tätaste stammarna

områden med snabbt bör begränsadI återetablering där lostammen ökar
skyddsjakt kunna tillåtas för ökningstakten. kan bidradämpa Dettaatt
till minska risken för konflikter framför allt jaktintressena.medatt

finns ihuvudsakliga delen den skandinaviskaDen vargstammenav
Dalsland.dag utanför renskötselområdet i Dalarna, Värmland och Var-

bör fortsättningsvis främst utanför renskötselområdet.finnasävengen
Enligt vår mening bör få sprida sig naturligtpå sätt överettvargen

Götaland,Svealand och till åtminstone vissa delar såsom små-av
höglandet. djupgående konflikter detländska undvika alltförFör äratt

område.önskvärt får spridning möjligt i dettaså jämnatt arten en som
följandeSärskilda bedömningar i vissa områden,måste göras se

Ävenavsnitt. uppnåtts bör dock begrän-innan miniminivån 200 vargar
sad skyddsjakt tillåtas.

samhällen ochStadsområden, mindre12.4.4

landsbygdsområdentätbefolkade

inte regelbundetBjörn, och lo kanUtredningens förslag: varg
eller andra tätbe-förekomma i samhällen, jordbruksbygder merrena

antal kon-folkade landsbygdsområden det uppstår ett stortutan att
utvecklingen såflikter med människor. bör därför försökaMan styra

områden.inte etablerar i närheten sådanasigatt arterna av
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människori närhetenvid enstaka tillfälle visar sigrovdjurNär ett ett av
rovdjur regelbundetdet ofta positivt.upplevs något Men när mersom

och rädsla.skapar de i ställetbörjar uppträda i närheten bostäder oroav
förinträffa liksom riskendå för olyckor skallRiskerna ökar också att

Även andraför påpå hundar och katter. riskerna tam-angreppangrepp
landsbygdsområden medökar.djur hästar, får och nötboskap Isom

förebyg-tamdjursskötsel kan det uppstå behovomfattande stora av
gande åtgärder.

lo,björn och och i viss månpraktiken det kringI är pro-somvarg,
bebyggelse.de ibland uppehåller sig Iblem uppstår näraattgenom

utbredningsområ-landsbygden inom dessamindre samhällen på arters
djur då och dådet förmodligen inte undvika enstakaden går att att

Åtgärder för förhindraemellertid vidtasuppträder närgånget. måste att
för-Antingen kande regelbundet uppträder detta sätt.att manmer

tillstånd tillindividerna ellersöka skrämma de närgångna ge
slaktavfall och liknandeskyddsjakt. också viktigtDet är att sopor,

inte lockas tillfrämst björn,hanteras på sådant rovdjuren,sättett att
föda.bebyggelse för sökaatt

i stadsområden,inte regelbundet förekommaBjörn, och lo kanvarg
tätbefolkade landsbygdsområdeneller andrajordbruksbygderrena mer

Å andrakonflikter med människor.det antaluppståratt ett stortutan
rovdjuren. Riskenlämpliga försidan dessa miljöer knappast heller ärär
situation där vivi kommer hamna idärför knappast attstor att meren

befolkningstäthet.med höghar rovdjur i närheten områdenallmänt av
utveck-skyddsjakt och på andra sökabör ändåMan sätt styragenom

situation inte uppstår.lingen så sådanatt en
i bjömstammenavsnitt konstateratVi har redan i föregående att

mellersta delarna Dalslandsprida sig söderknappast kommer att avom
nordspets tilllinje frånvidare söder tänkt Vänernsoch norraom en

sig södervisserligenUppland. Enstaka björnar kommer röraatt om
dem måsteskall handskas meddetta område. Hur styras avman

omständigheterna i varje enskilt fall.
Även i tätbefol-för konflikterdet gäller riskernaärnär storavarg

densamma förbör därförkade områden. politik tillämpasDen varasom
eftersom tillmed vissa modifikationerför björn vargenmenvarg som

innebär risker förfrånskillnad björnen inte på män-sätt attsamma
sprida sig tilltill har också lättareniskor kommer skada. Vargen att nya

mycket väl kaninnebär detområden. Sammantaget accepteraatt man
Götaland.Svealand och i delarlängre söder iut avvarg

omfattande tamdjurs-jordbruksbygder medfast iEn vargstam rena
konflikter. Också i tätbe-skötsel innebära mångakan dock komma att

skulledelar Götalandfolkade områden såsom vargstamstora enav
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innebära ständiga konflikter. börVargen därför inte få etablera sig i
sådana områden.

områdenI där fast lostam skulle skapa omfattande behoven av
åtgärder för förebygga på tamdjur bör försökaatt för-angrepp man

Ävenhindra etablering. i områden med hög befolkningstäthet bören
försöka hindra etablering för undvika på hus- ochattman en angrepp

andra tamdjur.
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Hantering konflikter13 av

Inflytande13.1 i beslutsprocessema

Inledning13. l

viktig del i arbetet med minska de konflikter förekomstenEn att som av
rovdjur skapar med intressen i rovdjursfrågor infor-är att ge grupper
mation inflytande i rovdjursfrågor. före-insyn i och beslut Viöverom,
slår olika förbättrade möjligheterintressegrupper skall få till dettaatt
både på central och regional nivå.

jakt kan rovdjursstammamas utveckling påverkas i olikaGenom
riktningar. kanske viktigaste området för insyn och inflytandeDet är
därför frågor omfattningen och utförandet skyddsjakt ochom av even-
tuell övrig jakt.

också viktigt med insyn i det inventeringsarbete utförsDet är som
och uppföljningen utvecklingi de olika i Sverige. Därige-artemasav

kan olika få kunskapsunderlagett accepteratgemensamtnom grupper
för diskussion hanteringen rovdjursartema. harDetta sär-en om av en
skild betydelse i till konflikterna.arbetet med komma med Enrättaatt
bakomliggande orsak till del dessa ofta olika ochär att grupperen av
myndigheter rovdjurenshar olika uppfattning antal och utbredning.om

Också gäller frågor bidrag till åtgärder för förebyggadetnär attom
fårovdjur orsakar skador bör olika intressegrupper kunna infly-att ett

statliga medeltande. gäller användningen deDetsamma satsassomav
forskningpå rovdjur.om
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13.1.2 Ett centralt forum rovdjursfrågorför

Utredningens förslag: Till Naturvårdsverket knyts rådgivandeett
för samråd i rovdjursfrågor med förrepresentanterorgan ren-

näringen, den ideella naturvärden, jakten, jordbruket och forsk-
ningen. dettaI forum skall generella beslut jakt på rovdjurmer om
diskuteras och skall följa inventeringsarbetet rovdjurs-ochman

Ävenutveckling. övergripande policyfrågor och frågorstammamas
finansieringen rovdjursforskning skall diskuteras.om av

Vi föreslår det till Naturvårdsverket skall knytas rådgivandeatt ett
för samråd i rovdjursfrågor. Verket skall skyldigt attorgan vara sam-

mankalla gånger varje år. detta forum förI rovdjurs-organet ett par
frågor bör ingå företrädare för rennäringen, den ideella naturvärden,
jakten, jordbruket och forskningen. Naturvårdsverket bör för sek-svara
retariatsfunktionema. instruktionenI för Naturvårdsverket bör tas
föreskrifter enligt detta förslag.

de flestaI sammanhang rovdjursfrågor i endaströr är stort settsom
inblandade. Vi de beslutmän fattas i olika sammanhangtror att som

och debatten skulle vinna på kvinnoräven i utsträckning del-störreatt
börMan därför eftersträva jämn könsfördelning i forumdet förtog. en

rovdjursfrågor vi föreslår.nu
Naturvårdsverkets forum för rovdjursfrågor bör alltid sammankallas

för diskussion inför generella beslut jakt på rovdjur. Ien mer om
dagsläget skulle det alltså gälla beslut skyddsjakt björnpå och lo,om
vilket i praktiken innebär sammanträde hålls under våren ochatt ett ett
under hösten. Förutom diskutera skyddsjakten skall ha tillatt man upp-
gift följa inventeringsarbetet och rovdjursstammamas utveckling.att

forum vi föreslårDet bör också rådgivande det gäller övergri-närvara
pande policyfrågor och frågor finansieringen rovdjursforskning.om av

Konfliktema vissa rovdj ursfrågoma för närvarande starka.runt ärav
Detta inte förvånande i situation där tidigareär mycket småen rov-
djursstammar ökar i antal och utbredning. Inrättandet forum förettav
rovdjursfrågor kan enligt vår bedömning bidra till konflikternaatt
minskar. framNär nått till situation där spänningama minskatman en
kan också behovet forum detta slag komma minska. Viett attav av

därför bör betrakta forumet tillfälligtatt ettmenar man som organ som
inrättas för bidra till lösningen akut konflikt kring det natio-att av en
nella mål tryggandet livskraftiga rovdjursstammar Ettutgör.som av
rimligt perspektiv statsmakterna efter femär år utvärderar verksam-att
heten och ställning till den skall fortsätta.tar om
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centraltblirrovdjursfrågorförNaturvårdsverkets forum ett organ
organisationerår. Desammanträder endast gångerett somperparsom

organisationerslokalasinaförväntas inhämtavisserligeningår kan
emellertid intekan ersättaföre sammanträdena. ettsynpunkter Detta

avsnitt.följandeivinivå, vilketinflytande på lokaldirekt tar uppmer

rovdjursgrupperRegionala13.1.3

finnslän där deti deLänsstyrelsernaUtredningens förslag: stora
länsstyrelsen,förrovdjur bildar rovdjursgrupper. Representanter

naturvårds-ideellajägarorganisationer,polismyndighet,kommuner,
bör ingå.och markägaresamebyarorganisationer, tamdjursägare,

Även ingåbör kunnaexpertkunskapermed särskilda utanpersoner
främstSyftetorganisation.myndighet eller är attatt representera en

rådgi-ocksåskallutbytet information.öka Men varagruppernaav
rovdjursfrågor.medarbetelänsstyrelsernasvande det gällernär

denrovdjursförekomsten ärkonflikternaviktig bakgrund tillEn runt
olikapå sättde intressegrupperdels mellanmisstro finns somsom

myndig-ochvissamellandelsi rovdjursfrågor,sig grupperengagerar
olikapåmellan dem sättnivåregionalheter. ökat förtroende påEtt som

hittartillbidrasäkerligenkanrovdjursfrågor attengagerade iär man
konflikter.lösningar på många

kanregionalaochlokalaolikamellanInformationsutbyte gegrupper
imed insyntillsammansvilketkunskapsbas,accepteradgemensamten

förförutsättningarbättrekan skapabeslutsprocessema nyanse-en mer
siktlängreborde i sinDettarovdjursförekomsten. turrad påsyn

olaglig jakt.minskadbidra till
öppenhetmedviktigtdet alltsårovdjursfrågorgällerdet ärNär

deberörs. Iandraochmyndigheterorganisationer,mellan grupper som
rovdjursartereller flerafastadet finnslän därflesta stammar enav

jägar-länsstyrelserna ellerharOftastkallade rovdjursgruppensåfinns
knutnade ocksåochtilltagit initiativet ärorganisationema grupperna

Sammansättningenrådgivandelänsstyrelsernatill av rov-organ.som
läns-förFörutommellan länen.varierar representanterdjursgruppema

naturvårdsorganisationer,kommuner,markägare,kan jägare,styrelsen
rovdjur före-områden därileverenskilda människorochforskare som

gmppema.ingå ikommer
fyllertill ochvaritharrovdjursgruppemaintryck nyttaVårt är enatt

diskus-möjlighet tillochförankradelokaltfunktion.viktig De är ger
ökadviktigt påinformation. vägenoch utbyte De motsion stegär ettav
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öppenhet. Grupperna bör därför utvecklas i syfte öka deras bety-att
delse för hanteringen de konflikter rovdjuren skapar.av som

Vi föreslår i länsstyrelseinstruktionen uttryckligenatt man attanger
länsstyrelserna i de län där det finns rovdjur skall bilda rovdjurs-stora

Dessa skall finnas vid sidan länsviltnämndema. Den när-grupper. av
organisatoriska lösningen bör varje länsstyrelse själv bestämma.mare

Grupperna kan knutna direkt till viss enhet på länsstyrel-t.ex. vara en
eller till länsviltnämnden.sen

Förutom länsstyrelserna bör för kommuner, polis-representanter
myndighet, jägarorganisationer, ideella naturvårdsorganisationer, tam-
djursägare och andra jordbruksintressen, samebyar och markägare ingå.
Även med särskilda expertkunskaper bör kunna ingåpersoner utan att

myndighet eller organisation.representera På detta kansätten grup-
sammansättning vidgas och kan undvika de får slagsidapemas attman

något håll.
Beträffande det samrådsorgan vi föreslår skall knytas tillattsom

Naturvårdsverket har vi framhållit vikten jämn könsfördelningav en
bland ledamöterna. Detsamma gäller rovdjursgruppema.

Syftet med rovdjursgruppema främst öka utbytet informa-är att av
tion. Men skall också, jämte länsviltnämndema, rådgi-grupperna vara
vande det gäller länsstyrelsemasnär arbete med rovdjursfrågor. Då det
gäller enskilda ärenden bör bara sådana principiellär störresom av
betydelse behandlas rovdjursgruppema.av

13.2 Rennäringen

Utredningens förslag: Rovdjursstammamas utveckling bör styras
så ordnad renskötsel inte omöjliggörsatt eller allvarligt försvåras i
någon sameby. Sametinget skall få särskilda avsedda förpengar
bidrag till åtgärder för förebygga rovdjur orsakar skador.att att
Ersättningssystemet för rovdjursdödade skall författnings-renar
regleras. Ersättningar vid olika rovdjursförekomst bör utgåtyper av
med i förväg bestämda penningbelopp.

finnsDet faktorer kan minska konflikterna mellantre rennäringensom
och rovdjuren:

Man måste ha realistiska möjligheter förebygga eller begränsa0 att
skadorna, bl.a. skyddsjakt.genom
De skador ändå uppkommer måste ersättas.0 som
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finnasDet måste eller i fall förståelsevarje för denacceptans0 en
rovdjurspolitik förs.som

förslagDe vi lägger fram syftar till rovdjurspolitik med föl-som en
jande huvudpunkter inom renskötselområdet:

Genom inventeringar skall rovdj samebyinom varje0
fastställas.

samladeDen rovdjursförekomsten inom fårsameby inte nå0 en en
sådan nivå ordnad renskötsel omöjliggörs eller mycket all-att en
varligt försvåras i samebyn.
Stark restriktivitet förekomst skall iakttas i rensköt-mot0 av varg
selområdet, vilket bl.a. innebär det inte skall finnas någon fastatt
etablerad vargstam.

minskningEn lostammen skall inomske renskötselområdet.av
jämnare fördelningEn järvstammen eftersträvas,bör medav

begränsad skyddsjakt i de samebyar där har antalstörreettman
föryngringar.
Bidrag skall kunna lämnas till förebyggande åtgärder, inklusive0
skyddsjakt.
Ersättning skall förutgå skador.0

viktigtDet beakta det samlade trycket rovdjur på rennäringenär att av
och varje enskild sameby. förslaget till det ersättnings-I nuvarande

Sametinget/Naturvårdsverket, 1995-02-07systemet attrapport angavs
rovdjurens beskattning inte bör överstiga tredjedel detav renama en av
normala slaktuttaget, vilket renantalet.ansågs tiomotsvara procent av
Vi inte det möjligt eller lämpligt detta slå fastpåäratt sättattanser en
toleransnivå. svårtDet bedöma hur den skulle tillämpas iär att att
praktiken. Det också svårt betydelsen för enskild sameby.är att se en

likafullt detMen Sametinget och Naturvårdsverketär värt att notera att
kunnat toleransnivån.enas om

Förekomst för rennäringen hantera.svår Inomär attav varg
näringen bör emellertid från tid till kunna detacceptera attman annan
finns enstaka förutsatt faktiskt får tillstånd tillattvargar man
skyddsjakt på revirmarkerande minska trycket påFört.ex. attvargpar.
renskötseln bör lostammen minskas i renskötselområdet helhet.som

detNär gäller järven det väsentligt den får möjlighet sprida sigär att att
jämnare för närvarande längs fjällkedjan. järven samtidigt ökar iOmän
antal bör dock försiktig ökning skyddsjakten tillåtas i deen av same-
byar, främst i Norrbotten, har flest järvföryngringar på sinasom nu
betesmarker. Frågor rovdjurens antal och utbredning har behandlatsom
i avsnitt 12.
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dagsläget får rennäringen inte uttryckligenI några ärpengar som
för förebyggande åtgärder. medel Sametinget får till sittDeavsatta som

förfogande för för rovdjursrivnaanvändning inom ersättningssystemet
används helt och hållet till skadeersättningar. Endastnästan enrenar

till förebyg-mindre del, mellan halv och miljon kr år,per gesen en
gande åtgärder.

Vi föreslår därför varje skall få särskilt beloppSametinget år ettatt
för förebyggande åtgärder, avsnitt 14.1.16.avsett se

Ersättningssystemet skall ha kvar sina grundprinciper, dvs. att er-
sättning betalas efter rovdjursförekomsten inom samebys område.en
Vissa ändringar bör dock Hela bör regleras i författninggöras. systemet
och möjligheter till överklagande införas. Ersättningar vid olika typer

rovdjursförekomst bör med i förväg bestämda penningbelopp.utgåav
Vårt förslag till förändringar i ersättningssystemet finns i avsnitt 14.1.

med i förväg bestämda ersättningar innebär också detEtt system att
rovdjursförekomsten.totala ersättningsbeloppet kopplas till Beloppet

skall så det täcker det sammanlagda beloppet skallstort attvara som
betalas i ersättningar. dvs. riksdagen,Anserut staten, ytterst att man
endast vill betala högst visst får istället tillåta ökadbeloppett man
skyddsjakt.

tamdjursskötsel13.3 Annan

Bidrag och ersättningar

för förebyggaUtredningens förslag: Arbetet med åtgärder ska-att
dor orsakade rovdjur fortsätter. Ersättningar för skador lämnasav

förvägmed i fastställda schablonbelopp för de tamdjurarter av som
skall möjligt lämna bidrag ochDetär ersätt-mest utsatta. attvara

ningar för tamdjur på fritt skogsbete. Viltskadecenter bliräven per-
manent.

förhindraFör eller minska konflikterna bidrag tillförebyggandeäratt
åtgärder och ersättningar för skador viktiga. Det också väsentligtär att

finnsdet myndigheter verkligen följer utvecklingen skadebildensom av
och kan råd och stöd i det enskilda fallet.som ge

det gäller tamdjursskötseln, förutomNär rennäringen, finns det
anledning skilja vad kallas vanligpå kan djurhållning ochatt som
fäbodbruket avsnitt vanliga tamdjursskötseln11.2. Inom den har man

ganska länge arbetat med förebyggande åtgärder. har visat sigDetnu
det effektivt förebygga vissagår åtminstone rovdjursangreppatt att

som;
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med hjälp elstängsel. Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstationav
i Bergslagen har haft del i utarbetandet förebyggande åtgärderstor av
och arbetet pågår fortfarande avsnitt Bl.a. har Viltskadecenter17.4.
del i det pågående vargforskningsprojektet.

Länsstyrelserna i de länen har kunnat betala bidragmest utsatta ut
till rovdjurssäkra elstängsel. Mycket tack detta har kunnatvare man
undvika allvarligare konflikter rovdjurmellan och tamdjursskötsel.
Arbetet med förebyggande åtgärder bör fortsätta. Särskild uppmärk-
samhet bör riktas områden där rovdjuren nyligen återkommit.mot

Länsstyrelserna får i dag enligt jaktförordningen betala ersätt-ut
ningar för viltskador i mån tillgång till medel. Vi föreslår att syste-av

ändras så ersättning alltid skall för skadorutgå rovdjurmet att som
orsakar tamdjur och egendom i näringsverksamhet, ideannan om
författning föreskrivna förutsättningarna uppfyllda. Schablonbeloppär
bör fastställas för de tamdjur i dagslägetärarter utsatta,mestav som
endast får. Våra förslag det gäller bidrag och ersättningar finns inär
avsnitt 14.2.

Enligt de gällande reglerna för bidrag till förebyggande åtgärdernu
och ersättningar för rovdjursskador kan bidrag och ersättningar inte ges
avseende djur hålls på fritt bete i fäbod-skogen. innebärDetta attsom
brukare ofta ställs utanför Fäbodbruket har visserligen intesystemet.
hittills varit särskilt för fäbodbruketskador. bedrivs påMenutsatt
sådant och på sådana platser skadefrekvensen snabbt kansätt att
komma stiga.att

detta inte skallFör leda till konflikter det viktigt reglernaatt är att
ändras detså blir möjligt lämna bidrag och ersättningar förävenatt att
tamdj på fritt skogsbete.ur

Viltskadecenter har haft viktig del arbetet förebyggandei meden
åtgärder. Viltskadecenters organisatoriska emellertid någotärstatus
oklar. Vi föreslår Viltskadecenter blir och fastatt permanent ges en
organisatorisk plats avsnitt 17.4.

Kontakt med myndigheter

förhindraFör konflikter uppstår och för minska de redanatt att att som
finns har agerandet från berörda myndigheter betydelse. Vårastor
kontakter med olika människor och organisationer har visatt.ex. att
redan förhållandetdet länsstyrelsen skickar besiktningsmän dåatt ut ett
misstänkt rovdjursdödat tamdjur hittats viktigt. Djurägaren står dåär
inte i svår situation. Viltskadecenter fyller också dennaensam en ur
synvinkel viktig funktion. Dels utbildas besiktningsmän vid centret,en
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dels kan djurägare vända sig dit för få råd från haratt storpersoner som
erfarenhet och kunnande.stort

denna delI vår bedömning situationen för närvarande till-är äratt
fredsställande. Därtill kommer våra förslag centralt forum föratt ettom
rovdjursfrågor och regionala rovdjursgrupper bör kunna bidra till att

situationen bättre.göra än
bör framhållasDet länsstyrelserna i de län där rovdjuren ännuatt

inte vanliga bör ha beredskap för kunna den dag skadorär atten agera
tamdjur följduppstår till rovdjav ursangrepp.

13.4 Jakten

Utredningens förslag: Mycket starka koncentrationer rovdjurav
inom vissa geografiskt begränsade områden bör undvikas. områdenI
där visat särskild benägenhet angripa hundar börattvarg en man

Årjängreviret,kunna skyddsjakt. Situationen i där fleraöverväga
hundar dödats bör snabbt studeras i särskilt projekt.ettav varg,

Grunden till konflikten mellan jägare och rovdjur rovdjurenär att upp-
fattas konkurrenter till jägarna bytesdjuren. områden därdeIsom om
det finns tillkommer risken för skall jakthundar.att tavarg vargen

En utgångspunkt för rovdjurspolitiken det i Sverige skall fin-är att
livskraftiga rovdjursstammar. Rovdjursartemas långsiktiga över-nas

levnad kan inte riskeras för jägarna skall få tillgång till byten. Menatt
beträffande de rovdjursarter nivå kannått sådan deattsom en anses
långsiktigt livskraftiga bör hänsyn kunna till jägamas intressen.tas

särskilt motiveratDetta det gäller de jägare själva bosattaär när ärsom
på landsbygden. dem fyllerFör jakten speciell social funktion ochen
den också viktigt inslag i livskvaliteten.utgör en

dagsläget detI främst jägare i vissa områden kunnatär attsom se
bytesdjur allvarligt påverkats rovdjursförekomsten.stammarna av av

gäller kanske främst de jägareDet har sina jaktmarker därsom
lostammama Lodjursstammen där bidragithar tillär tätast. attsom
rådjuren de åren minskat kraftigt i antal. sinaDe har jakt-senaste som
marker i vargrevir sig ha påverkan älgstammen.påsäger sett en

minskaFör konflikterna bör enligt vår mening undvikaatt attman
mycket starka koncentrationer rovdjur utvecklas inom vissaav geogra-
ñskt begränsade områden. de harI områden de lostam-tätastesom

bör därför skyddsjakten kunna fortsätta och i vissa områdenmama
Änutökas något avsnitt och skulle den kunna öka12.3.4 12.4.3. mer

kan tydliga tecken sigpå lon sprider i Götaland. områ-Inär attman se
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den där lodjuret återetablerat sig och ökar snabbt bör begrän-stammen
sad skyddsjakt kunna tillåtas för dämpa ökningstakten. blir dåDetatt
lättare få för för landet helhet till-att äracceptans stammar som som
räckligt börMan också försöka undvika rovdjurens samladestora. att

hjortdjur blir alltför inom visst område.uttag stort ettav
För minska de konflikter orsakas angriper hundaratt attsom av varg

bör kunna åtgärder i områden där visatöverväga sär-man vargen en
skild benägenhet till detta. familjegrupp finnsDen i trakten kringsom
Årjäng och har sitt revir både på svensk och norsk sida gränsensom om
dödade till exempel under jaktsäsongen 1998/1999 6 jakthundar. Totalt
dödades under den jaktsäsongen 11 hundar i och Sverige.Norge Fram
till mitten november under jaktsäsongen 1999/2000 har hundar8av

Årjängreviret. Ävendödats i orsakerna till inteav varg om angreppen
klarlagda tyder det antalet någon eller någraär stora attangrepp

där benägna angripa hundar andra plat-är änattvargar mer vargar
ser.

Vi föreslår Viltskadecenter snabbt studerar situationen iatt t.ex.
Årjängreviret eller någon plats där ovanligt många hundarannan
dödas. Förklaringar till bör sökas och åtgärder övervägas.angreppen

förutsättning förEn skyddsjakt skall kunna tillåtas område däriatt ett
många hundar dödas dock helhet visarär att vargstammen som en
entydig och positiv utveckling.

Skyddsjakt kommer emellertid inte kunna bli det viktigaste sättetatt
förebygga hundar. bör också på andra för-Jägamaatt sättangrepp

söka undvika Redan i dag försöker i vissa jaktlag spåraangrepp. man
skogsbilvägar det område där tänker jaga förrunt attav m.m. man se

gått i området. visat sig falletOm så har avståttom varg vara man
från jakt med lös hund eller flyttat jakten till plats. Denen annan nor-
diska traditionen jaga med löshund emellertid viktig del denatt är en av
svenska jaktkulturen. Om skall bli brett accepterad bland jägarevargen

det viktigt denna traditionella jaktform kan bibehållas iär att även
områden med fast Men jägarna bör också i den finnsmån detvargstam.
alternativ beredda jaktmetoder inte kräver lös-prövaattvara nya som
hund.

andra länderI har framgångsrikt olika metoder före-prövat attman
bygga på hundar, pinglormed ellert.ex. annatvargangrepp som avger
ljud. Sådant har veterligen inte i Sverige. Vid Viltskadecenterprövats
arbetar emellertid för hitta metoder för förebyggaatt attman angrepp.
Bland skall försöka reda på hur försedda medannat taman vargar
radiosändare jakthundar. Viltskadecenter harnärvaroreagerar av
också i samarbete med Rovviltgruppen i Dalarna och Svenska jägare-
förbundet utlyst tävling för metoder förebyggaatten angrepp.
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kanviktig del i arbetet med förebygga på hundarEn att angrepp
komma från det vargforskningsprojekt drivs vid Grimsö Forsk-som
ningsstation. Projektet arbetar med antal radiomärkta ochett vargar
följer också förehavanden snöspåming. Om jägaregenomvargamas
kan få befinner sig kan de undvikadel kunskapernaav om var vargarna

släppa där. hösten har projektet och läns-sina hundar Under 1999att
jaktvårdsföreningen i Dalarna tillsammans mycket uppskattadstartat en
och ofta använd sådan infonnationsservice. jagaJägare attsom avser
med hund kan innan jakten telefonsvarare få uppgifter i omgenom en
vilka områden de sändarförsedda pejlades.senastvargarna
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Bidrags-14 och ersättningssystemen

14.1 Renar

på14. Synpunkter ersättningssystemetl

utifrånFördelar med ersättning rovdjursförekomstberäknad

Huvuddragen i det för dödasnuvarande ersättningssystemet renar som
rovdjur avsnitt grundtanke8 bör behållas. Systemets ersätt-attav

ningen till samebyama rovdjursförekomsten och inteberäknas utifrån
faktiskt dödade synvinklar:bra olikaärrenar ur

Systemet kan stimulera till i ökad omfattning försöker före-att0 man
bygga i sigrovdjursskador. Eftersom det rovdjursförekomstenär

berättigar till ersättning den sameby eller renägaresom somgynnas
kan förhindra ersättning färreskador. fårMan även renaromsamma
dödats rovdjur.av

rovdjur sinSystemet framstår rättvist. byar har flestDe0 som som
betesomrâden kan rovdjursskador, i den mån före-ha störstantas
byggande åtgärder inte vidtas eller tillräckligt effektiva.är

får positivSystemet bidrar till inom rennäringenatt0 en mer synman
på rovdj ursförekomst.

iGenom den inventering bygger kan förändringarsystemet0 som
rovdj följas.ursstammama

prin-Också de flesta de träffat irenskötare vi har ansett att systemetav
harcip bra. Vi har i för missnöje detoch sig utbrettär mött ett men

främst kritikgällt finansieringen inte sådant.och Densystemet som
varit plan.har kommit fram det gäller finansieringen har på tvånärsom

för låga.det första har ersättningsbeloppen varit FörFör ansett attman
det ökadandra har varit kritisk utformat såär attmot systemetattman
ersättning för minskad ersättning till de andra.sameby innebär Dettaen

förföljd totalbeloppdet i statsbudgeten anslås visstär att etten av
rovdjursförekomsten.ersättningar direkt koppling till den totalautan

Från leda till splittring mellanrenägarhåll har detta kanmenat attman
rovdjur. Flersamebyama. inte till växlingar i antaletHänsyn tas rov-
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djur har istället för ökad ersättning lett till mindre ersättning per rov-
djursförekomst.

Kritik har också riktats det inte går överklaga Same-mot att att
tingets beslut fördelning ersättningen mellan samebyama och attom av

inte reglerat i författning.ärsystemet
kritik i övrigt kommit fram har gällt metoderna för inven-Den som

frågor fått lägreteringama och andra rörande dessa. samebyarI ettsom
medtotalt ersättningsbelopp jämfört det gamla har detsystemet natur-

ligt funnits särskilt missnöje.ettnog

NaturvårdsverketsSametingets förslag till förändringaroch

Sametinget och Naturvårdsverket har under tillsatt arbetsgrupp1999 en
med uppgift utvärdera och fram förslag till föränd-att systemet att ta
ringar. Arbetsgruppen har lämnat sitt förslag vidare till bilaga 3.oss

förstgjordes dock i skede vårt utredningsarbete. ViDetta ett sent av
därför frågahar inte i denna kunnat föra den bredare diskussion som

varit önskvärd.
förslag till förändringar bygger delvis för-Våra på arbetsgruppens

slag.

Ansvariga myndigheter14.1

förLiksom för närvarande bör Sametinget hanteringenansvara av
själva ersättningssystemet. bör alltså tinget beslutar hurDet vara som

ersättning skall fattarlämnas till varje sameby och andrastor som som
nödvändiga beslut i ersättningsfrågor.

Naturvårdsverket har och bör i framtiden ha det övergripandeäven
för nödvändiga inventeringar Länsstyrelsernaägerattansvaret rum.

skall, liksom för närvarande, ha för den praktiska invente-ansvaret
ringsverksamheten. Inventeringama bör också i fortsättningen genom-
föras länsstyrelsemas fältpersonal medtillsammans samebyama.av
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ireglerasErsättningssystemet bör14. l en

förordning

rovdjursdödadeförersättningförslag: tillUtredningens Rätten
utfärdarsärskild förordning. Sametingetregleras i närmarerenar en

invente-deNaturvårdsverketföreskrifter ersättningama och omom
ringar skall ligga till grund för ersättningssystemet.som

Vårförfattningsreglerat.nuvarande ersättningssystemet inteDet är
författ-Avsaknadenmening detta förhållande olämpligt.ärär att av

inne-faktiskaningsregler innebär det råder osäkerhet systemetsatt om
tillanslåsmedelhåll. princip kan Sametinget använda de ersätt-I som

begränsningenendaningar finner för ärpå det Densätt gott.som man
tillanvändasskallvad i regleringsbrevet, dvs. att pengarnasom anges

decentraliseringersättningar för rovdjursdödade Självfallet är enrenar.
ersättnings-ochdetta slag möjlig, särskilt då enigheten ettär storav

intefinnsfallet. Detblivit väl etablerat. Så emellertid inte härärsystem
beslut.Sametingetsheller regler möjligheter överklaganågra attom

Även uppenbartdetmöjligtöverklagande i princip ändå attärärettom
avsaknaden reglering kan leda till rättslöshet.av

reglerasrovdjursdödadeVi föreslår till ersättning förrättenatt renar
före-i särskild förordning. kommer behövasDet nännareäven atten

dedelssådana,skrifter dels frågor rörande ersättningama omom som
Sametinget,inventeringar ligger ersättningssystemet.till grund försom

börersättningama,bör för hanteringen rörandefrågorsom ansvara av
utfärdabörNaturvårdsverketockså utfärda föreskrifter i den delen.

föreskrifter inventeringama.som avser

utifrånErsättning14.1.4 skall lämnas

rovdjursförekomst

järv,orsakadeErsättning för skadorUtredningens förslag: av
ellerföryngringarantaletoch lämnas till samebyama utifrånvarg

skadorförekomst byamas betesområden. Förpåarternaannan av
före-orsakade björn och kungsöm lämnas ersättning arternaomav
mel-fördelaskommer inom sameby. Ersättningen för dessa arteren

betesområden.lan samebyama med ledning arealen byamasavav
inomantalVid fall då rovdjur kort tid dödar ettstortett renaren

tilldirektenligt särskilda reglerbegränsat område lämnas ersättning
berörda renägare.
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Liksom för närvarande skall ersättning huvudregel betalas tillsom
samebyama utifrån den registrerade förekomsten rovdjur på byamasav
betesområden. Detta kräver länsstyrelserna och samebyarna, liksomatt
för närvarande, utför inventeringar i renskötselområdet.noggranna
Systemet skall i fortsättningen gälla också för de områdenäven i Norge
där svenska samebyar får ha på bete avsnitt 7.2.4. Först ochrenar
främst skall ersättningen baseras antalet föryngringar rovdjur.av
Om sameby inte haft några föryngringar skall ersättning betalas meden
olika belopp rovdjur förekommit regelbundet eller tillfälligt påom
byns betesområde.

Ersättningar för förekomst skall betalas för järv, lo och Närvarg.
det gäller björn saknas för närvarande säkra metoder för inventeringar.
Ersättning kan därför endast betalas för förekomst med schablon-ett
belopp beräknat efter arealen samebyamas betesområden, vilket ärav

från principen ersättningen skall beräknasett utifrånavsteg att rov-
djursförekomsten.

För kungsömen finns det i föroch sig inventeringsmetoder. Men
delar fjällvärlden och de tjällnära skogarnastora för närvarandeärav

inte inventerade. Liksom för björn skall därför samebyar där det före-
kommer kungsöm få ersättning beräknad utifrån respektive samebysen
areal.

Särskilda regler bör införas för fall då rovdjur på kort tid dödaren
antal inom begränsat område.ett I dessa fall börstort ett ersätt-renar

ning utgå direkt till berörda inteoch till samebyn.renägare

14.1.5 Uppgifter rovdjur i Norgeom

Ersättningssystemet bör i framtiden gälla också i denämnts ävensom
områden i Norge där svenska samebyar får hålla sina på bete.renar
Sametinget har hittills fått uppgifter rovdjursförekomsten i dessaom
områden från Statsskog i Norge avsnitt 8.2.6.

Vi har i samtal med den svenska delegationen till Svensk-norska
renbeteskommissionen tagit behovet informationsutbyte mellanupp av
norska och svenska myndigheter. Frågan har varit det finns möjlig-om
heter inom för kommande renbeteskonvention långsiktigtatt ramen en
tillförsäkra svenska myndigheter uppgifter rovdjursförekomsten iom
renskötselområdet i Norge och vice har betydelse inteDetta baraversa.
för det svenska ersättningssystemet också för förvaltningenutan av
rovdjursstammama. Intresset informationsutbyte torde därförav vara
ömsesidigt. För ersättningssystemet det viktigt uppgifternaär att an-
gående svenska samebyars betesområden i tillräckligtNorge exakta.är
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tillåtsskyddsjaktNedsättning14.1 .6 om

nedsamebyamatillErsättningen sättsförslag:Utredningens om
samebyn.skyddsjakt tillåtits inom

skyddsjakt inom bynsbedrivatillståndsärskiltsameby fårOm attetten
ned. Nedsättningennormalfalletersättningen ibetesområde skall sättas

skyddsjakten. Principenden tillåtnaomfattningenskall motsvara av
vilketdet djurför skadorskall utgåersättningskall ingenatt avvara

skalljärvlyatillståndtillåtits. byskyddsjakt Får gräva utattt.ex. enen
järvföryngringen. Hurdenorsakadefor skadoringen ersättning utgå av

enstakatillåtsskyddsjaktskall beräknasnedsättningen vuxetettom
Sametinget.föreskrivassameby bördjur inom aven

årligen fattatNaturvårdsverketåren harUnder de senaste gene-mer
hurDärvid har intebl.a. lo.påbeslut skyddsjaktrella angettsom

Även fall böri dessavarje sameby.inomlodjur får dödasmånga som
uppgift för Same-ned. börDetersättningen emellertid sättas vara en

skall beräknas.nedsättningenhurföreskrifter bestämmatinget iatt
huvud-skyddsjakttillstånd tillredanbörDet poängteras ettatt som

tillHuruvida möjlighetenersättning.innebära nedsattregel bör
dettabetydelse. Påinte ha någonutnyttjas bör sättskyddsjakt verkligen

denskyddsjakt ibedrivaverkligentillstimuleras samebyama att
skadorna.minskatillåts, vilket kanomfattning som

har problemframförtsrenägarhållfrånvisserligenharDet att man
inomharUnder årpå lo.genomföra skyddsjaktenmed att mansenare

Endastskyddsjaktskvotema.fylltifrånrenskötselområdet långt
kanfällts.antalet djur har Dettatillåtnatredjedelar detomkring två av

utifrån det antalnedsättningenberäknarimligtför det intetala är attatt
det faktiskautgå frånskulle alltsåIställetfår fällas.djur mansom

skyddsjakten.resultatet av
inedsättningengod principemellertid detVi är attatt nor-enanser

den månfår dödas. Iantal djurefter detmalfallet skall beräknas som
hand förebyggasi förstaskall skadorskyddsjakthar möjlighet tillman

dock liggaSkyddsjaktsbesluten måstejakten och inte ersättas.genom
praktisktdetförvänta sigverkligen kansådan nivå ärpå attatt manen

tillframförtrenskötare harkvotema. Mångamöjligt fylla t.ex.att oss
skyddsjakt.tidtillräcklig pålägga nedde har svårt attatt

få bidrag tillmöjligtfall skalli vissaVi föreslår det extraattatt vara
effektiviseramöjligheterkunnabörför skyddsjakt.kostnader Det attge

jakten.
haftsameby intemedförtskälsärskildadet funnitsOm att ensom

tillåten, böromfattning varitdenskyddsjakt ibedrivamöjlighet att som
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Sametinget kunna besluta inte ned ersättningen tillatt sätta byn. Som
särskilda skäl bör endast kunna godta händelser eller omständig-man
heter inte kunnat förutse eller påverka. En periodsom dåligtman av
väder eller tidsbrist kan enligt vår bedömning inte särskildaanses som
skäl. Vi vill också framhålla Naturvårdsverkets generellaatt beslutmer

skyddsjakt björn och inte hindrat samebyarnaom anlitaatt utom-
stående jägare. Däremot har bara fått jaga på mark där haftman man
jaktutövningsrätt.

14.1.7 bestämtEtt penningbelopp skall utgå för varj e
förekomst

Utredningens förslag: För skador orsakade järv, ochav varg
lämnas ersättning med i förväg fastställt penningbeloppett för-per
yngring eller för förekomst. Den tidigare metoden beräknaannan att
skadan utifrån värdet på visst antalett överges.renar

För närvarande de olika förekomst järv,typerna ochger av av varg
ersättning värdet visstmotsvarar antal Metodenett kom-som av renar.

från Sametingets och Naturvårdsverkets förslag till detmer nuvarande
ersättningssystemet avsnitt 8.2. järv-En eller loföryngring har t.ex.

ersättning med beloppgett ett värdet 200motsvarar Attsom av renar.
Sametinget och Naturvårdsverket valde just det antalet betyderrenar
emellertid inte de beräknade järvföryngringatt innebär järvaratt en att
dödar 200 år. Tvärt valde myndigheterna antalrenar per ettom renar

detöversteg antal dödas. Därigenom avsågsom kompen-som attman
samebyn inte bara för förlusten också försera detutanav renar mer-

arbete rovdjuren orsakar. förslagetI till det nuvarandesom systemet
sades också ersättningama skulle täckaatt vad kallades rovdjurenssom
naturvårdsvärde. I realiteten har dock ersättningen inte vär-motsvarat
det på det antal skall enligt systemetsersättas beräknings-renar som
metoder.

Omräkningen till värdet visst antal har i debattenett lett tillav renar
missuppfattningar skadomas verkliga omfattning. Många gångerom
har utgått från det antal skallatt ocksåman ersättasrenar motsva-som

det antal faktiskt dödats.rar som
Från rennäringens sida har beräknat hur ersättningstorman- som

betalas Man har slagit den totala ersättningenut på detper antalren.
efter omräkning rovdjursförekomsten skallrenar som Manersättas.av

har då kunnat konstatera ersättningen varit långtatt under detper ren
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finansieringenkritikomfattandelett tillharvärdet. motverkliga Detta
systemet.av

dettaräknatersättningenbedömningeniVi instämmer att per ren
därtilldetuppfattningvärdet. Vårverkliga ärdet attintesätt motsvarat

efterersättningtillberäknardärha rättenologiskt ett systemär att man
marknadsmässigtsiganvänderpå ettvärdet utan att avmanrenen

minskarersättningsbeloppetolämpligtdetVidarevärde. är att renper
realistisktintehellerDetoch attrovdjur ökar ärantalet tvärt om.om

mycketökas såskall kunnaersättningartill attanslagensigtänka att
videtpåberäknatantalet sättmedersättningen nyssrenarren,per

åtmin-skulle krävavärdet.verkliga Dettadetskullenämnt, motsvara
dag.ianslagsågånger storatrestone som

ersättningenberäknametodenbörblir attSlutsatsen övergeatt man
ochSametinget Natur-arbetsgruppantal Denvärdeti ett urrenar.av

föresla-harersättningssystemetutvärderat1999undervårdsverket som
och förföryngringfastställspenningbeloppvisstgit annanettatt per
uppfattningen.delar denVibilaga 3.ochjärv,förekomst vargav
tydlighet. Varockså ivinnerkonsekventdettaFörutom äratt manmer

påförekommerrovdjurenfårsamebynvadkanoch attut avseen
fåframtidenisamebyamabörblir möjligtdetområde. Omsamebyns

före-utifrånorsakaroch kungsömskador björndeförersättning även
dessakomsten arter.av

Ersättningsbeloppen14. l

ersättningsbeloppenberäkningenUtgångspunkter vid av

järv,förekomstvidErsättningsbeloppenförslag:Utredningens av
led-meduppskattaskandeskadorna såochlo motsvarar somvarg

förväntakanantaldet attvärdetning som manrenarren,enav
merarbetedetochunder årdödarrovdjursartrespektive ett rov-som

total-uppskattasoch kungsömbjörnorsakar. ettFördjursangreppen
utgångs-medrennäringenorsakade påskadorbelopp för samma

punkter.

ska-förskall ersättaattersättningssystemet systemVi ettatt varaanser
Även sammanhangdettabör imerarbeteingentingochdor annat.

storlek, såsomskadomasandra faktorerskada. Om änbetraktas som en
beräkningeniblandas inliknande,ellernaturvårdsvärde avartsen

kanifrågasättas. Manlegitimitetkanersättningsbeloppen systemets
skadaersättning försameby förutomrimligtdetsigfråga attär enom
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dessutom skall få betalt för rovdjur vissatt ett uppehåller sigartav en
på byns betesområde. Det skulle kunna uppfattas samebyn fårattsom
betalt för avhålla sig från jaktbrottatt avseende de aktuella djuren. Från

synvinkelrenägares det heller ingengör skillnaden dödasom en ren av
järv eller lodjur. Förlusten densamma.etten är Om däremot kanman

beräkna förekomstenatt viss rovdjursart innebär skadorstörreav en än
förekomsten skall givetvis förekomsten de olikaav en annan arternaav
också berättiga till olika ersättning.

Vi föreslår alltså ersättningsbeloppenatt för de skador björn,som
järv, 10, och kungsöm orsakar skall den ekonomiskavarg motsvara
skada respektive orsakar. För järv, ochart skall skadans storlekvarg
uppskattas för varje förekomst. För björntyp och kungsöm skallav
istället skadorna inom renskötselområdet i dess helhet uppskattas.

Det inte möjligtär exakt beräkna storlekenatt skadorna eftersomav
måste hänsyn till flera faktorerta osäkra ellerman är svårasom att

beräkna. Det blir därför fråga uppskattning skadornasnarare om en av
med vissa givna utgångspunkter:

Värdet av en ren,
hur många kan förvänta respektive rovdjursartrenar attsom man
dödar under år ochett
det merarbete respektive rovdjursart0 orsakarsom angrepp av same-
byn.

Värdet av en ren

Utredningens förslag: Värdet uppskattas med utgångs-av en ren
punkt i medelslaktvärdet med tillägg för honrenamas produktions-
värde. Det skall beaktasäven rovdjur totalt dödaratt kalvar isett

utsträckningstörre djur.än vuxna

Värdet kan beräknas utifrån slaktvärdet, vilket bestårav en kilo-ren av
priset på renkött inklusive pristillägg. Detta olika värden för hon-ger
och hanrenar kalvar. förMensamt har honrenrenägare högreetten en
värde hanren eftersomän honrenama i utsträckningstörre behövsen i
produktionen kalvar.av nya

Vi föreslår vid fastställandetatt den ersättning skallman av som
utgå för skador orsakade rovdjur, uppskattar renvärde medettav
utgångspunkt i medelslaktvärdet med tillägg för honrenama ocksåatt
har produktionsvärde.ett När det gäller produktionsvärdet måste det
dock beaktas inte alla honrenaratt används i produktionen. Av den
totala slakten har de åren 20-35senaste utgjorts hon-procentsex av
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utgångspunktermed dessauppskattakanrenvärdeDet manrenar.
dödartotaltrovdjurtill settmed hänsynnedåtjusterasockså attmåste

utsträckningkalvar i änstörre ur.vuxna
ersättningsbeloppenfastställandeföreslår förvireglerDe avsom

vilketföreslåharSametingetledi första attdetinnebär ärettatt som
slutligautgångspunktema. Detgivnamed deskall åsättas,värde en ren

ersättningsbeloppen.beslutetmedi ochregeringenavgörandet har om

dödasmångahurUppskattningar somrenarav

inte någrai dagslägetdetfinnsjärv, lo ochbjörn,gällerdetNär varg
respektiveindividhur mångaberäkningartillförlitliga avenrenarav

uti-uppskattningartillhänvisaddärförår. Mandödar är grovaart per
säkrarefinns däremotkungsömenBeträffandematerial.gammaltfrån

kun-få bättreocksåförmodligenframtiden kommeruppgifter. I man
forskningsprojektdeoch lojärvavseendei dettaskaper somgenomom

beträffande dessapågår arter.
NaturvårdsverketsochSametingetsoch lo hargäller järvdetNär

försöktersättningssystemetiändringarförslag tilli sittarbetsgrupp
det förekommerdödasteoretiskthur mångauppskatta enomsomrenar

detinte barainnefattarUppskattningenrespektiveföryngring art.av
finnsdetingår ocksåDär atthonan ochantal tar.ungarnarenar som

antalet 141järvföryngring ärhanar. Förandra djur, t.ex. enensamma
beräknasjärvEnloföryngring 114och för vuxenensamrenar.enrenar

under år.lodjur 36och ettdöda 24 vuxetensamtettrenar
lodjurrespektivejärv etthur mångaUppskattningama renar enav

tillförslagtidigareuppgifter i nyttpågrundar sigkan döda ettantas
Naturvårdsverkets rapportrovdjursdödadeförersättningssystem renar

behovdjurensutgår frånuppskattningamadetta framgår3899. Av att
andra byten änbenägenhettill derashänsyn taockså atttarmat menav

dödatsÄven efterkadaverjärvförhållandetdet äteratt somrenarren.
beaktats.harandra orsakereller döttlo avsomav

vårenligtlo kanför järv ochfastställsersättningsbeloppenNär man
uppskattningardeutgå fråndragi mycketbedömning endast somgrova

allt-innehålleroch dematerialgammaltbygger påredovisat. Devi har
Vårexakt.tillämpasskall kunnaför defaktorerosäkraför många att

förunderlagfinnsknappastdet i dagsläget attdärförbedömning är att
vid loförekomst.järv-ersättning vidhögre änge

allablanduppskattningar. Menmotsvarandefinns ingaFör varg
orsakakanenighet råttmed harhaft kontaktvibedömare att vargom

de andraskadorbetydligt än arterna.större
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Martin Tjernberg har uppskattat kungsömar i Sverigeatt dödar
mellan 300 och 600 friska renkalvar år bilaga i1 bilagedelen. Detper
totala ersättningsbeloppet för skador orsakade kungsöm bör beräk-av

med denna utgångspunkt. Beloppet kan sedan fördelasnas mellan de
samebyar där kungsöm förekommer utifrån arealen byamas betes-av
marker.

Beträffande björnen finns inte några uppskattningar hur mångaav
dödar år. Naturvårdsverketarten konstateraderenar i sitt tidigareper

förslag till ersättningssystemnytt både björn och kungsömatt gör
betydligt mindre skada järv ochän Naturvårdsverkets rapport
3899. förslagetI placerade verket i skala efter derasarterna en pre-
dationstryck på Med predationstryck avsågs skicklighetren. iartemas

döda Björn och kungsömatt ansågs i skalan ligga pårenar. lågasamma
nivå. Totalbeloppet för skador björn måste beräknas denna bak-av mot
grund.

Merarbete

Rovdjursangrepp kan innebära merarbete för renskötama, dvs. arbete
inte skulle ha behövt utföra inte rovdjursangreppsom man ett ägtom

Främst kan det bestå i samla ihoprum. att skingrats vidrenar som
och hitta och flytta tillbakaattangrepp förflyttas underrenar ettsom

Ibland kan rovdjursangrepp innebäraangrepp. olika renhjordaratt
blandas Då tillkommer arbetet med åter skiljasamman. renhjor-att
dama. Förutom torde det främst järvangrepp av varg vara angrepp av

orsakar merarbete.som
I samband med ersättningsbeloppen beslutasatt bör det noggrant

utredas i vilken omfattning de olika orsakararternaangrepp av mer-
arbete och hur detta kan värderas.

Inom respektive åretruntmarkerutom

Vi böratt närmare överväga lämnaanser olikaman att ersättning vid
föryngringar inom respektive utanför åretruntmarkema. Med åretrunt-
marker de marker där samebyama haravses under helarätt åretatt
bedriva renskötsel. Utanför dessa, på vinterbetesmarkema, får renarna
bara under perioden den 1 oktober till den drygt30 april,vara dvs.
halva året. Som regel nyttjas dessa marker inte heller fullt under helaut
den perioden. Rovdjur finns utanför åretruntmarkema lever undersom
tiden 1 maj-3O september på andra bytesdjur.
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reduceringEn ersättningen utanför åretruntmarkema kommer iav
praktiken endast gälla lodjur. Ett antal föryngringaratt stort artensav
inom renskötselområdet ligger utanför åretruntmarkema. järvför-Ingen
yngring i renskötselområdet ligger i dagsläget utanför åretruntmar-
kema.

Tanken på differentiering ersättningama mellan åretruntmar-en av
kema och övriga delar renskötselområdet har förts fram till utred-av
ningen först i slutskedet arbetet. Vi har därför inte tagit ställning tillav
det lämpliga i denna förändring. Den redovisas emellertid ändågöraatt
här, åtgärd värd ytterligare.närmast prövaattsom en

14.1 Regeringen beslutar ersättningsbeloppen

Utredningens förslag: Regeringen beslutar årligen ersättnings-
beloppen på förslag från Sametinget.

Sametingets och Naturvårdsverkets arbetsgrupp har föreslagit att
Sametinget i samråd-med Naturvårdsverket skall fastställa storleken av
ersättningsbeloppen vid de olika rovdjursförekomst.typerna av

Vi regeringen bör ha avgörande inflytande kostna-att ett överanser
derna för ersättningssystemet. motiveratDet eftersom det samladeär
beloppet så det har betydelse i budgetarbetet. beslut frånär Ettstort att
regeringen ersättningsnivåema klargör också för ochrenägama,om
allmänheten i övrigt, vilka kan användas inom försummor som ramen

Sametinget har inte inflytande budgetarbetet och kansystemet. över
därför inte på för det finns i proportionsätt ta attsamma ansvar pengar
de till de ersättningsnivåer skulle fastställa.man

Vi föreslår därför regeringen skall besluta ersättningsbeloppenatt
för de olika skador orsakade vid förekomst järv, ochtyperna av av

den totala ersättningen för skador orsakade björn ochsamtvarg av
kungsöm. Detta bör på förslag Sametinget. Därvid skallgöraman av
tinget redovisa hur beräknat värdet de uppskattade för-man av en ren,
lusterna orsakade respektive rovdjursart och hur utrettav man mer-
arbetet grund för varje art.av angrepp

Ersättningsbeloppen bör bestämmas för i sänder.år På så vis kanett
hela tiden beakta förändringar i värdet på Därigenom kanman en ren.

också hänsyn till kunskaper hur många respek-tas t.ex.nya om renar
tive rovdjursart dödar.
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Total kostnad för Sametingets och14.1.10

Naturvårdsverkets förslag

Sametingets och Naturvårdsverkets arbetsgrupp har föreslagit följande
årliga vid förekomstbelopp järv, lo ochav varg.

Föryngring Regelbunden Tillfällig
förekomst förekomst

Järv 200 000 70 000 35 000
150 000 60 000 30 000Lo

Varg 500 000 000 00050 25

för regelbundenErsättningen förekomst beloppettav varg avser per
vargindivid.

Sametingets och arbetsgrupp föreslagitNaturvårdsverkets har att
den ersättning föryngringar de olika berättigar skalltillarternasom av

ned skyddsjakt tillåts inom Nedsättningensameby.sättas om en per
individ skall i princip den ersättning vid regelbun-utgårmotsvara som
den förekomst den aktuella arten.av

det gäller björn och föreslagitNär kungsöm har arbetsgruppen att
ersättning skall betalas med belopp räknas fram utifrån detett som
genomsnittliga slaktvärdet på och arealen respektive samebysrenen av
betesområde: slaktvärdet multiplicerat med och arealen uttryckt i0,02
kvadratkilometer.

totala kostnaderna för ersättningssystemet enligt förslaget frånDe
Sametingets utifrånoch Naturvårdsverkets arbetsgrupp kan uppskattas
uppgifter det antal föryngringar och andra förekomstertyperom av

till ersättning har här nedan frånunder 1998. Vi utgåtträttsom gav en
sammanställning från Sametinget dnr 60/98. bör påpekas det iDet att
arbetsgruppens förslag ersättningama under vissa förutsätt-sagts att
ningar kan högre belopp föreslagitde olikaänvara som man som
utgångspunkter. har vi inte tagit hänsyn till här. Vi har däremotDetta
beaktat omfattningen skyddsjakt 1998/99,den på tilläts vil-av som
ket lett till reducering ersättningama vid lodjursföryngringar.en av
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Antal Sametinget och Natur-
vårdsverket

Järv
Föryngring mkr70 14

.
Regelbunden kr11 770 000
Tillfällig 13 kr455 000

Lo
Föryngring mkr185 20,2
Regelbunden 9 kr540 000
Tillfällig kr4 120 000

Varg
Föryngring 0 O
Regelbunden kr350 0007
Tillfällig 0 0

Björn tillämpligt mkr3
Kungsöm tillämpligt mkr3

Summa Ca mkr42,4

Total kostnad vårt14.1 enligt förslag1

Sametingets och Naturvårdsverkets arbetsgrupp har vissaenats om
belopp för olika delarrovdjursförekomst. Vi instämmer ityper storaav
i detta förslag, föreslår vissa förändringar. viktigaste dessaDemen av

honrenars produktionsvärde efter rovdjursangreppoch merarbetetär att
skall innefattas i ersättningen. Vidare vi i vår beräkning hänsyn tilltar
de förändringar rovdjursstammama viktigastevi föreslår. Denav som

dessa minskningen lodjursstammen i renskötselområdet.ärav av
Vid beräkningen ersättningsbeloppen föryngringar järvvidav av

och har Naturvårdsverkets och Sametingets arbetsgrupp utgått från
medelslaktvärdet på 1998/1999 400 kr. Värdet har1en ren, som cavar

sedan multiplicerat med det antal arbetsgruppen ansettman renar som
kan dödas, dvs. för loföryngring och för114 141att antaman en en

järvföryngring. Uppskattningama hur många dödas ärav renar som
emellertid teoretiska och jämfört med det verkliga utfallet sannolikt
relativt höga.

ÅKostnaderna för förslagvårt kan i mycket drag bedömas igrova
relation till arbetsgruppens förslag.

Vi för det första det viktigt värdet i dessaäratt attanser av en ren
sammanhang innefattar såväl medelslaktvärdet honrenamassom pro-
duktionsvärde avsnitt 14.1.8. Därtill skall beaktas det merarbeteäven
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orsakar. totaladet kan utredas rovdjursangrepp De ersätt-attsom
enligt vårt förslagningama för skador vid järv- och loföryngringar

torde därför bli mkr högre enligt arbetsgruppens förslag,cirka 3 än
uppskattning hurvår bedömning den gjort något för högtrots att aven

rovdjur.många dödas varje enskiltrenar som av
orsakar, och vi redovisatDe skador björn och kungsörnsom som

ersättningsbehov vad arbetsgruppen före-bör leda till lägre änettovan,
uppfattning dels på Naturvårdsverkets tidigareslagit. grundarDenna

predatorer, dels på de beräk-bedömningar björn och kungsörnav som
ningar sammanlagt dödas kungs-gjorts det antal avsom av renar som
om.

emellertid också hänsynbedöma vårt förslag måsteFör taatt man
antal och utbredning. Vi hartill de mål vi föreslagit för rovdjurens

föreslagit kraftigt i de södra delarnalostammen skall minskasatt av
förslaget genomförs kommerrenskötselområdet avsnitt 12.3.4. Om

tillföryngringar renskötselområdet minska omkringantalet inom att
förinnebär kraftig minskning ersättningama100. Det i sin tur en av

skador Med det ersättningsbelopp Sametingets ochorsakade lo.av
totalkostnaden förNaturvårdsverkets arbetsgrupp föreslagit skulle

i exempletloföryngringama då bli mkr, dvs. mkr lägre15 5 än ovan.
Även minskningen kunna leda till kost-med våra utgångspunkter torde

storleksordningen.nadssänkningar i den
iförslag beträffande kan leda till enstakaVåra att vargarvargen

renskötselområdet med ökadeökad utsträckning kommer uppträda iatt
följd. Vi också mycket försiktig ökningskadeersättningar avsom ser en

järvstammen mål.ettsom
i antal först några års sikt.kan förväntas minska på FörLostammen

kostnadernaersättningssystemet innebär det det någon tid innanatt tar
Å förväntasandra sidan kan det inteför loföryngringar minskar. att

öka snabbt.kostnaderna för skador järv och kommer Motattvargav
kan kostnaderna för ersättningssys-bakgrund vad vi redovisatav nu

ungefärhelhet uppskattas till omkring mkr, dvs. mkr41 1temet som
för förslaget frånlägre den beräkning vi gjort kostnaderna Same-än av

sedan våra förslagtingets och Naturvårdsverkets arbetsgrupp. Om om
förverkligas kommer kostnaderna förrovdjursstammamas utveckling
medan kostnaderna för skadorskador lo minska betydligtatt av vargav

och järv ökar något.
ersättning vid loföryngringar utanförendast skulle halvOm geman

bli mindre. minskningenåretruntmarkema skulle kostnaden Hur stor
förespråkadeblir grund detta beror denpå var av ossav

finns anledningminskningen lostammen Detäger att anta attrum.av
åretruntmarkema. innebär detden främst kommer ske utanför Det att

ersättning med endast halvtmindre föryngringarblir antalett gersom
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Överslagsvisbelopp. kostnadernaskulle detta ändå kunna leda till att
minskar med omkring mkr. Totalkostnaden för ersättningssystemet3
skulle då bli 38 mkr.

Finansiering14.1 12
.

får anslag avsedda förUtredningens förslag: Sametinget ersätt-
ningar sådant fastställandet ersättningamatinget vidsättett att av
fullt kan beakta rovdjur. Naturvårdsverket fårändringar i antaletut
särskilda anslag för täcka för inventeringama.kostnadernaatt

Så ersättningssystemet hittills har det totala ersättnings-sett utsom
beloppet först fastställts i statsbudgeten. Därefter har de inventeringar

ligger genomförts.till grund för fördelningen ersättningensom av
iDetta har i sig haft vissa negativa konsekvenser vi nämntsom ovan

detta avsnitt och i avsnitt 6.3.även
Vi föreslår i förväg skallbygger på regeringenett systern attsom

fastställa ersättningsbelopp vid föryngring ochskall betalassom annan
förekomst järv, och totala ersättningsbelopp för skadorsamtav varg
orsakade björn i bud-och kungsörn. innebär Sametinget sittDet attav
getunderlag måste uppskatta rovdjur för kunnaförekomsten attav
beräkna hur anslag behöver för ersättningssystemet.stora man

Enligt förslag betalavårt skall emellertid tinget skyldigt att utvara
det fastställda beloppet för förekomst järv, och till same-av varg
byama. Enbart det uppskattningförhållandet gjortatt en av rov-man
djursantalet visat sig felaktig skall inte få den konsekvensen attsom

inte kan betala de fastställda Tinget därför fåbeloppen. måsteutman
till på nödvändig flexibilitet med hän-sättsystemet ettpengar som ger

till ersättningama vissa år kan bli högre och andra år lägre änattsyn
budgeterat.

Kostnaderna för bör inte regleras ersättnings-systemet attgenom
beloppen för föryngring eller förekomst ändras till nivåer intesom

skadorna. regeringen, eller riksdagen, utgif-Ommotsvarar attanser
för förblir bör vidta åtgärderterna systemet stora attman agera genom

för få till stånd ökad skyddsjakt. kan olikapåDetta göraatt en man
kan ändra jaktförordningen sådant möjlig-Man påsätt. sättt.ex. att

heterna till skyddsjakt i renskötselområdet ökar. Sveriges interna-Om
tionella åtaganden eller EG-regler förhindrar utökad skyddsjakt bör

hänvisad till betala de förluster detta medför förstaten attvara som
rennäringen.
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Förtroendet för14.1.13 myndigheter

Ersättningsbeloppen skall får fullså rennäringen kompen-stora attvara
sation för rovdjursskadoma de kan uppskattas. kon-Omsom man
sekvent håller fast vid detta bör det också vinna förtroende föratt ett
ersättningssystemet. förtroende viktigYtterst sådant del iär ett en
möjligheterna föra godtagbar politik i förhållande till denatt en
samiska ursprungsbefolkningen. alltså viktDet är ersätt-stor attav
ningsbeloppen inte holkas sikt.ur

i Fördelningen inom samebyama14.1.14

Utredningens förslag: införs inte särskilda regler hurDet några om
ersättningama för rovdjursskador skall fördelas inom samebyama.

de enskildaDet drabbas ekonomiskt de skadorär renägama som av
rovdjuren orsakar. närvarande finns inga regler för hurFör ersätt-
ningama skall fördelas inom samebyama mellan intryckDetrenägama.

fåttvi i samtal med för olika samebyar ärrepresentanter att pengarna
fördelas på olika i olika byar. ersättningenVanligastsätt attsynes vara
fördelas mellan efter renantal. del samebyar användsIrenägama en
delar ersättningen församebyn sådan ändamål.av av som gemensamma

Vi det i framtiden bör angelägenhet förävenattanser vara en same-
byama själva hur ersättningen skall fördelas. Samebynsavgöraatt
beslut kan överklagas till länsstyrelsen har frågandå avgöraattsom
efter de allmänna rättsregler gäller för samebyns verksamhet. Densom
enskilde rättssäkerhet tillgodosedd.därmedrenägarens är

14.1.15 Massdödande

fall fleraUtredningens förslag: då eller rovdjurI ett artav samma
under kort tid dödar inom begränsatantal områdeett stort ettrenar
skall ersättning lämnas direkt till de drabbade renägama.

Sametingets och Naturvårdsverkets arbetsgrupp har föreslagit särskilda
regler för fall så kallat massdödande Med massdödandeav av renar.

myndigheterna eller flera individer rovdjursart dödatattavser en av en
minst inom10 begränsat område inom högst sju dygn. Förettrenar
sådana fall har myndigheterna föreslagit ersättning efter ansökanatt
skall kunna direkt till drabbadeutgå den eller de Därtillrenägama.
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skall ersättning för fjärdedelmerarbete kunna utgå med högst en av
ersättningen för de dödade renarna.

Vi föreslår regler för ersättningar för fall massdödande införsatt av
i enlighet med arbetsgruppens förslag. Ersättning för merarbete skall
dock endast utgå det kan styrkas förekommit. Vinågot sådantattom

dock det uppgift för Sametinget i föreskrifter deäratt attanser en ange
exakta förutsättningarna för ersättning skall lämnas. förordning börIatt

endast ersättning skall lämnas i fall då eller flera rovdjuratt ettanges
under kort tid dödar antal inomart ett stort ettav samma renar

begränsat område.

1.16 Bidrag till förebyggande åtgärder14.

Utredningens förslag: Sametinget skall varje år få särskilda medel
för bidrag till skadeförebyggande åtgärder. Bidrag skall kunna läm-

till samebyar eller enskilda för åtgärder kanrenägarenas som
betraktas extrainsatser med syfte förebygga skador.attsom

Tanken med det nuvarande ersättningssystemet Sametingetattvar
också skulle kunna betala bidrag till förebyggande åtgärder. Deut
medel Sametinget fått har mindre omfattningemellertid endast i

för sådana bidrag. har sig halv till miljon krDetanvänts rört om en en
år.per

rennäringen det betydligt förebygga skadorInom svårareär änatt
inom tamdjursskötsel. det gäller tamdjursskötseln i övrigt såNärannan
prioriteras bidrag förebyggande framför ersättningar förtill åtgärder
skador. inte möjligt beträffande rennäringen. ViDetta påär sättsamma

ändå det viktigt i utsträckning försöker före-är störreatt attanser man
bygga skador. skadornaOm kan minskas på detta ökar förmodligensätt
toleransen rovdjuren. stimulerar iErsättningssystemet sådantmot som

till Ändåföroch sig förebygger skador. har det förebyggandeatt man
arbetet bara ökat i mindre omfattning sedan det infördes.systemet
Enligt vår mening behövs det därför särskilt ekonomiskt stöd förett
detta.

Vi föreslår förSametinget varje år skall få särskilda medelatt
bidrag till skadeförebyggande åtgärder. anslås för dettaAtt pengar
ändamål bör kort sikt inte påverka storleken de beloppav som
anslås för skadeersättningar. kan visserligen hävdas bidrag tillDet att
förebyggande åtgärder endast skall lämnas i den mån det leder till att
skadorna minskar. sådant leder till slutsatsen ansla-Ett attresonemang

till ersättningar minskas medbör belopp bidra-ett motsvarargen som
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till förebyggande åtgärder. Vi emellertid frågan skallattgen menar ses
i perspektiv. Bidragen kan stimulera till intensivstörreett en mer ren-
skötsel och till förmetoder förebygga skador ochatt prövasattnya
utvecklas. På lång sikt kan detta leda till minskade skador och det kan
då bli motiverat justera ersättningsnivåema. förebyggandeBättreatt
åtgärder dessutom naturvårdsåtgärd eftersomär minskadeatt se som en
olägenheter rovdjur också leder till ökad tolerans för deras närvaro.av

Bidrag bör kunna betalas frånpå ansökan samebyar eller enskildaut
Projekt och åtgärder långsiktiga eller innefattarrenägare. ärsom som

utvecklande metoder bör prioriteras. Bidrag bör inte kunnaav nya ges
till sådant normalt skall ingå i renskötseln, bevakningt.ex.som som av

börDäremot bidrag kunna till åtgärder verkligen kanrenama. ges som
betraktas extrainsatser, hopsamling eller flyttningt.ex.som av renar
enbart i syfte undgå rovdjursangrepp. skall inteDet uteslutetatt vara
med bidrag till särskilda kostnader för skyddsjakt på rovdjur. Men
också här måste det fråga klara extrainsatser. Ett visst måttvara om av
skyddsjakt ingår normal del renskötseln.som en av

Vid prövningen ansökningar bidrag till förebyggande åtgär-av om
der bör särskilt beaktas skyddsjakt inte tillåts inom nationalpar-att
kema. De samebyar har sina betesmarker inom parkerna har därförsom

särskilt behov stöd till andra förebyggande åtgärder.ett typerav av
Vid bedömningen bidragsansökan bör huvudlinjema iav en rov-

djurspolitiken beaktas. När det gäller förebygga från lodjuratt angrepp
bör därför i dagsläget kunna positivt på bidrag till skyddsjakt.man se

tanke iEn vårt förslag till rovdjurspolitik lostammen skallär att
minskas i delar renskötselområdet. det gäller järvNär och och fram-av
för allt bör istället på andra metoder före-generösare attvarg man se
bygga skador.

Det vikt bidragsansökan innehållerär stor attav en en noggrann
beskrivning de åtgärder vidta. måste ocksåDet ställasattav man avser
krav på de får bidrag redovisar till Sametinget vilka åtgärderatt som

faktiskt vidtagits och den beräknade effekten dessa. På så sättsom av
kan det bedömas det motiverat betala bidrag framtiden.iär att utom

14.2 Andra tamdjur

Nuvarande14.2.l regler

Enligt den nuvarande regleringen i jaktförordningen kan länsstyrel-
betala bidrag för förebygga skador vilt och ersättningar förattserna av

uppkomna skador. Bidrag och ersättningar kan betalas i mån tillgångav
medel.på Samma regler gäller för skador orsakade rovdjur förav som
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ochför bidragskador orsakade reglernavilt. Angående ersätt-annatav
ningar, avsnitt 7.4.6.se

fördelas påändamålmedel i statsbudgeten anslås för dessaDe som
skallviltskadekungörelsenlänsstyrelserna Naturvårdsverket. Enligtav

åtgärder.förebyggandei första hand bidrag föranvändas tillpengarna

åtgärderBidrag till förebyggande14.2.2

möjligheterfårLänsstyrelsernaUtredningens förslag: attsamma
rovdjursskador pålämna bidrag till åtgärder för förebygga tam-att

skallandra tamdjur. Detdjur fritt skogsbete beträffandesom
bi-skyddåtgärder tillockså möjligt förlämna bidragatt avvara

kupor och liknande.

led iviktigttill skadorBidrag åtgärder för förebygga är ettatt rov-
fårägareVärmland har mångadjurspolitiken. Framför allt i Dalarna och

rovdjurssäkradjur inomi områden med fast sinavargförekomst
de bidragmöjligtelstängsel. Till blivitdel har dettastor avgenom

medarbeteViltskadecentersstatsmedel länsstyrelserna ochlämnatsom
Vilt-länsstyrelsermångautveckling effektiva Såvälstängsel. somav

kanrovdjurskadorskadecenter har hurockså aktivt informerat avom
förebyggas.

rovdjurssäkrabedömningVår möjligheterna sättaär attatt upp
rovdjuren, främstpåstängsel haft föravgörande betydelse vargsynen

undersökningdenfrånoch björn. får resultatenDetta också stöd omav
1998lät SIFOattitydema Naturvårdsverkettill göravarg som

tamdjurs-deavsnitt visade 915.2. Undersökningen procentatt av
i närhetenkanvargområdenbosatta iägare accepteraär avvargsom

siffranlandet 44i helaplatsen där de bor. tamdjursägareFör pro-var
hadeåtgärderskadeförebyggandetill effektivamöjligheterUtancent.

vargområdet.inställning iförmodligen haft annanman en
genomgripande förändringarkrav påVi har inte någramött sys-av

regelver-synpunkter pååtgärder.för bidrag till förebyggande Detemet
till Ivi återkommerdetaljer,ket vi fått har vissa strax.rört somsom

behöver ökadeframförtövrigt har olika länsstyrelser att resurserman
motiverad.utsträckningför bidrag skall kunna lämnas i den äratt som

åtgärdertill skadeförebyggandenuvarande för bidragDet systemet
för-skall alltså i framtideninte förändras. Naturvårdsverketbör även
tilli sin skall lämna bidragdela medel länsstyrelserna tursom

enskilda.
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gäller möjligheterna till bidragDe synpunkter framförts tillsom oss
för åtgärder för tamdjur fritt skogsbete bi- och fisk-skydda påatt samt
odlingar. närvarande gäller för sådana verksamheter bidragFör att
normalt inte får lämnas för skadeförebyggande åtgärder. motive-Detta

med de sådana verksamheter eller egendom till sinäratt somras
karaktär särskilt skadeexponerade och därför kräver skadeföre-är att
byggande åtgärder alltid genomfors. Biodlingar mycket begärliga förär
björnar och det finns också enstaka exempel på björnar orsakat ska-att
dor i fiskodlingar.

Sverige förekommer inte i någon utsträckning harI större att man
fäbodbruketandra tamdj på fritt skogsbete. bara inomDet äränur renar

det regelmässigt och detta småskalig verksamhet. Igörs ärsom en
övrigt torde det endast enstaka tamdjursägare släpper sinasomvara
djur fritt i skogen.

svenskaFäbodbruket får ekonomiskt stöd både från ochEU myn-
finns alltså uttaladdigheter avsnitt Från samhällets sida det1 1.2.4. en

därför rimligtvilja bevara och utveckla fábodbruket. Det äratt att rov-
fäbodbruket försvåras i onödan.djurspolitiken utformas så inteatt

för närvarande inte svår.Skadesituationen för fäbodbruket Menär
i områden där det finns rovdjur och därtill del bedrivs fábodbruketstor

kankan vilket innebär läget snabbt änd-komma växa, attstammarna att
sina djurfinns det enstaka tamdjursägare håller påDäremot somras.

drabbats omfattande ska-bete inom instängslade arealerstora som av
dor.

tillhörande all-Vi föreslår därför viltskadekungörelsen medatt
länsstyrelserna får möj-råd ändras såNFS 1999:11männa att samma

beträffande djurligheter till förebyggande åtgärder pålämna bidragatt
åtgärder kan komma ilöst skogsbete för andra tamdjur. De somsom

stängsel förfråga främst flyttbara elstängsel och bidrag tillvälär att
eller under perioder dåfållor där djuren kan hållas påsätta nätternaupp

detsig i närheten. Liksom gällerrovdjur uppehåller närvet attman
tamdjuren ingår i närings-andra tamdjur skall bidrag bara lämnas om

verksamhet.
inte på samhäl-Biodlingar och liknande får visserligen sättsamma

emellertid det ändå skalllets stöd fäbodbruket. Vi att varaansersom
åtgärder för dessa verk-möjligt bidrag till förebyggande ävenatt ge

ochofta bedrivs i glesbygd där kansamheter. verksamheterDet är som
kunna till åtgärder förbidra till sysselsättningen. Bidrag bör bara ges
i näringsverksamhet.förebygga skador egendom ingårpåatt som
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Ersättningar för skador14.2.3

näringsverksamhetEgendom i

lämnaskall skyldigaLänsstyrelsernaförslag:Utredningens attvara
orsakarlo, eller kungsömför skador björn, järv,ersättning vargsom

näringsverksamhet.ingår itamdjur eller egendomannan som
avseende defastställer för ersättningarNaturvårdsverket taxaen

förväntas i någonnäringsverksamhet kantamdjur iarter somav
skadade eller dödade rovdjurutsträckning blistörre av

för vilt-betala ersättningarjaktförordningen får länsstyrelsernaEnligt
ijaktförordningenVi föreslår dettillgång på medel.skador i mån attav

lämnaskall skyldigaföreskrivas länsstyrelsernaskall ersätt-attatt vara
orsakarjärv, lo, och kungsömför skador björn,ning tam-vargsom

näringsverksamhet.ingår idjur och egendom somannan
böri näringsverksamhetegendom inte ingårdet gällerNär som

får lämnas.jaktförodningen ersättningnärvarande iliksom för attanges
ersättningdock för närvarandeviltskadekungörelsen gällerEnligt att
i närings-tamdjur inte ingårskall lämnas för skador påinte som

särskilt undantagkungörelsen finns emellertidverksamhet. I ett
Dock börändring i denna del.föreslår inte någonavseende hundar. Vi

intemöjlighet hästarinföra ersätta ävenöverväga attatt somenman
i näringsverksamhet.ingår

hareller i viltskadekungörelsenijaktförordningensigVare angetts
olika tamdjur dödatsskall utgå förbelopp ersättningmed vilka som

finnshundar. dessarovdjur. Enda undantaget Föreller skadats ärav
rekommende-tagit framViltskadecenter har dockfasta belopp.numera

för får andra tamdjur.ersättningsbelopp ochrade
det mångaoch länsstyrelser harkontakter med tamdjursägarevåraI

för rovdjursskador påersättningarframförts önskemålgånger attom
dödatskadat elleri förväg bestämda belopptamdjur skall utgå med per

fungerade till och med 1995.tamdjur, dvs. på det sätt systemetsom
rovdjurenbetydelse förför skador harersättning utgårAtt stor att

viktigt medframhållit det ocksåtidigareskall Som äraccepteras.
nuvarandeoch logiska.uppfattas konsekventa Detregler sys-som som

och från län tillfrån tid tillersättningama kan varieradärtemet annan l
de dödade djureni värdet påmotiveras ändringarlän detutan att av

skadorbör därför ändras såuppfyller inte dessa krav. Systemet att
förvägmöjligt med ii näringsverksamhet så långttamdjur ersättssom

det finns fast-inkonsekventsig ocksåfastställda belopp. Det attter
för andra tamdjur.hundar inteställda ersättningar för men
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Vi föreslår alltså det i skall fastställas schablonbelopp föratt taxaen
de tamdjur i näringsverksamhetarter kan förväntas i någonav som

utsträckning blistörre skadade eller dödade rovdjur. För närvarandeav
gäller det endast får. För andra bör ersättningen bestämmas frånarter
fall till fall. börTaxan fastställas Naturvårdsverket efter samråd medav
Jordbruksverket.

påDjur fritt skogsbete biodlingarsamt m.m.

Utredningens förslag: Ersättningar betalas för skadoräven som
rovdjur orsakar på tamdj frittpå skogsbete och biodlingar.ur

Enligt viltskadekungörelsen fårmed tillhörande allmänna råd ersätt-
ningar för närvarande inte lämnas för skador på tamdjur på fritt skogs-
bete. Detsamma gäller bl.a. biodlingar.

Vi föreslår ersättningar skall betalas för skadoratt på dessaäven
egendom. Detta motiverattyper skälär vi anförtav närav samma som

det gäller bidrag till förebyggande åtgärder för dessa verksamheter.
Ersättning bör dessutom lämnas för vilda djur i hägn dödassom av
rovdjur. Det saknas skäl undanta dessa från ersättningsbestämmel-att
serna.

Allmänna villkor för ersättning

Utredningens förslag: Ersättning skall inte lämnas verksam-om
heten där skadorna inträffat bedrivits sådant risken förett sätt att
skador onödigtvis ökat.

I 29 jaktförordningen§ för närvarande ersättning får lämnasatta anges
bara det uppenbart oskäligtär den skadelidande själv skallattom svara
för de kostnader skadan föranleder. En motsvarande regel bör finnas

i framtiden. innebäräven Det ersättning inte bör lämnas verk-att om
samheten där skadorna inträffat bedrivits på sådant risken förett sätt att
skador onödigtvis ökat. T.ex. bör ersättning inte utbetalas för tamdjur
på fritt skogsbete lämnats daglig tillsyn.utansom
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Genomförandet förslagenav

Våra förslag förändringar i reglerna ersättningar börom om genom-
införandet ijaktförordningenföras bestämmelser undergenom av nya

rubriken ersättning för skada vilt ändringar viltskade-isamtav genom
kungörelsen.
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skyddsjaktRegler15 om

myndighetBeslutande15.1

tilldelegerafårNaturvårdsverketförslag:Utredningens
individerenskildaskyddsjakt påtilltillståndlänsstyrelserna att ge

olägenheter.skador ellerallvarligaorsakarbjörn eller somav
björnmed fastai länhuvudregelnskallDelegation stammar avvara

och lo.

jaktalla beslutfattarNaturvårdsverketnärvarande detFör är omsom
vilda djur,avlivapolisen låtaocksåkanrovdjur. vissa fallpå Istora

iNaturvårdsverketVi äveninklusive de rovdjuren. attstora anser
jakten.for omfattningenhuvudansvaretskall hafortsättningen av

ochangelägenhetnationellFörvaltningen rovdjursstammama är enav
i landetsituationenöverblickenverket har den nödvändiga över som

deområdensåocksåsig atthelhet. Många över storarörarter
riksnivå.lämpligast förvaltas på

beslutmed vissafördelarbetydandeocksåfinns emellertid attDet
bättrekan dålokal nivåkunskaper frånochErfarenhetfattas regionalt.

harmyndigheternaregionala störreanvändning.till Dekomma
finns på Detproblemkunskap deochlokalkännedom orten.somom

andramedsamarbeteutvecklade former förnormalt ocksåfinns
lokalbefolkningenpolisen.myndigheter såsom Förlokalaregionala och

forförståelseockså innebärabeslutsfattarnaökad närhet tillkan större
fattas.de beslut som

särskiltbeslutsfattande harregionaltfinns medfördelar storDe som
tänker härVisnabb beslutsprocess.fall där det krävsbetydelse i en

fallsådanaorsakar skador. Irovdjurenskiltsituationer då något stora
lämpligtgångermångaenligt vår meningskulle det attvara

björnskyddsjakt beträffandebeslutfattadelänsstyrelserna arternaom
långsiktigtde kansådan nivåuppnåttoch lo, att ansesensom

Även denvisserligen i sådant antalfinnslivskraftiga. kungsömen äratt
i vilkenemellertid så omdiskuteratlivskraftig.långsiktigt Det är

eventuellbeslutskador viden orsakarutsträckning attatt omanser
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skyddsjakt på kungsörn tills vidare bör ligga kvar hos
Naturvårdsverket.

Vi föreslår Naturvårdsverket skall kunnaatt delegera till
länsstyrelserna tillstånd till skyddsjaktatt på enskilda djur björnge av
eller lo orsakar allvarliga skador eller olägenheter. Det medsom är
andra 0rd den beslutsrätt Naturvårdsverket i dag har enligt 27 §som
första stycket andra meningen jaktförordningen skall kunnasom
delegeras. Det just i sådana fallär god lokalkännedom kan ha storsom
betydelse. Om närgången björn orsakar skadort.ex. i mindre ien orten
glesbygden upplever säkert många det naturligt vända sigattsom mer
till länsstyrelsen till Naturvårdsverketän i Stockholm.

En särskild fråga länsstyrelsernaär har kompetens hanteraattom
beslutanderätten sätt medett stämmer övergripandeöverenssom
mål för förvaltningen de aktuella Vår bedömning såarterna. är ärav att
fallet i de län där det finns fasta rovdjur.stammar Närstoraav
Naturvårdsverket delegerar beslutanderätten måste verket emellertid
ändå ha möjlighet begränsa den samlade omfattningenatt av
skyddsjakten. Verket bör alltså kunna föreskriva länsstyrelseatt en
endast får tillåta jakt på visst antal djur under viss tidsperiod,ett en

högst djur under års tid.t.ex. Naturvårdsverket fårtre på såsex sätt
möjlighet kontrollera skyddsjaktens omfattning,att attom man anser
det finns behov detta. Därigenom får verket möjlighet sittav att ta

landets högsta naturvårdsmyndighet.ansvar som
Delegation till länsstyrelserna bör huvudregeln i de län där detvara

finns fasta björn och lo.stammar I dag gäller det Dalarnas,av
Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och

ÖrebroNorrbottens län for Värmland,även ochsamt Västmanlands
län. andraI län vi det lämpligt Naturvårdsverketäratt behållerattanser
beslutanderätten. Därigenom kan verket, har den rikstäckandesom
överblicken, det önskvärdaväga i sprider sig tillatt arterna nya
områden. Om länsstyrelse fått beslutanderätt använder den påen som

stridersättett övergripande mål för rovdjursförvaltningenmotsom
måste verket kunna tillbaka beslutanderätten.ta

I övrigt bör det i fortsättningenäven Naturvårdsverketvara som
fattar beslut skyddsjakt.om

Enligt 31 § jaktförordningen får länsstyrelsen tillstånd tillge en
selektiv jakt efter litet antal djur underett kontrolleradesträngt
förhållanden, det behövs för tillgodose viltförvaltningen.att Jakt fårom
tillåtas endast det inte finns någon lämplig lösning ochom annan om
jakten inte försvårar upprätthållandet bevarandestatusav en gynnsam
hos bestånd i dess naturliga utbredningsområde.artens

Björn, järv, lo, och kungsöm inte undantagnaär från 31 Ivarg
praktiken tillämpas den dock inte dessa Vi emellertidarter. anser
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omfattasinteparagrafenändå det bör läggas till i att arternaatt av
jaktbesluta påmening kunnadenna. Länsstyrelserna bör enligt vår om

de fall vi behandlatrovdjur endast istora ovan.

skyddsjaktFörutsättningar för15.2

myndighetbeslutSkyddsjakt efter15.2.l av
j

vidföreskrivsjaktförordningenUtredningens förslag: I att man
tillsärskilt skall hänsynbeslut skyddsjakt och tavargom

behovetskall ocksårisken för det gällerskador på När attrenar.
skydda vilda hjortdjur beaktas.stammarna av

utbredning påverkas. Deantal ochGenom jakt kan rovdjursartemas
antal och utbredning semål föreslagit för rovdjursstammamassom

jaktförordningensgenomslag ifåavsnitt bör därför ocksåxx
bestämmelser skyddsjakt.om

inomlodjur bör minskaantaletVi har föreslagit att
förutsättningar ocksåunder vissaskyddsjaktrenskötselområdet och att

rådjursstammama.påverkan påkunna för minskabör tillåtas att
finnasi princip inte börföreslagit detBeträffande har vi bl.a. attvarg

skyddsjakt därför,renskötselområdet ochnågon fast etablerad i attstam
tillåtas.förutsättningar, bör kunnaunder vissa

förutsättningarföreskrivs vilka allmännajaktförordningenI 23 §a
införsi paragrafenskyddsjakt. Vi föreslår detgäller för ett nyttattsom

skyddsjakt påvid beslutandra stycke föreskriver att ommansom
detför skador på Närtill riskenoch skall särskild hänsynta renar.varg

skyddaföreskrivas behovetgäller lo bör det även att stammarnaatt av
vilda hjortdjur skall beaktas.

björn,renskötselområdet och beträffandeBeträffande utanförvarg
Vi harmål för förvaltningen.föreslagit olikajärv och kungsöm har vi

ökas undertillåtas respektiveskyddsjakt bör kunnaockså pekat på att
lydelsenuvarandeJaktförordningensolika förutsättningar. ger

förslag avseende dessa Motgenomföra våramöjlighet arter.att
ocksåutbredning stårantal ochbakgrund nuvarandeartemasav

målen. börmed de föreslagna Detöverensstämmelsetillämpningen i
Naturvårdsverketmyndigheterna, dvs.därför förvaltandeligga de

förverkligai framtidenlänsstyrelsen,och enligt vårt förslag också att
tillåtas ibör kunnaskyddsjakt påförslagen. innebärDet t.ex. att varg

i författningtillväxt fortsätter. Attvissa situationer vargstammensom
uppkomma skulle innebärakanalla de olika situationerreglera ensom
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olämplig detaljreglering. den rovdjurspolitiken inte kanI mån
förverkligas i denna del förordningsändringar bör dock sakenutan tas
under övervägande.nytt

Skyddsjakt föregåendel5.2.2 beslututan av

myndighet

Ägaren fårUtredningens förslag: eller vårdaren tamdjurettav
döda björn, järv, eller under direkt påären varg som angrepp
tamdjuret. ingripaRätten gäller till dess avslutat.äratt angreppet
Förföljelserätten återinförs inte. stället ändras jaktlagen såI 5 § att
det blir tillåtet förfölja syfteoch skrämma rovdjur iatt attett
undvika på tamdjur.angrepp

Enligt jaktförordningen får tamdjur under28 § eller vårdareägare av
vissa förutsättningar döda björn, järv angripit ochelleren som
skadat eller dödat tamdjur. delbetänkande SkyddsjaktI vårt påett

föreslogvarg SOU 1999:50 vi paragrafen skulle omfattaävenatt
vilket vi vidhåller. Regeringen har emellertid inte tagitännuvarg,

ställning till frågan.
förutsättningarDe gäller enligt paragrafen ochär snävasom ger

endast begränsade möjligheter ingripa. Villkoren enligt paragrafenatt
säkerligen också försvåra lekman sig in i och förstå påär sättaatten

juridiskt korrekt Paragrafen har för närvarande följandesätt.ett
lydelse.

björn, järv eller angripit skadat finnsHar och eller dödat tamdjur ochen
det skälig anledning befara får tamdjurets ellerägareatt ett nytt angrepp,
vårdare hinder fredning eller bestämmelserna i döda det9 §utan av
angripande djuret, det sker i omedelbar anslutning till Sådanangreppet.om
jakt dock inte tillåten inom nationalpark.är

Jakt i första stycket får på jaktområde.skesom avses annans

våra samtal medI och andra tamdjursägare har det kommit framren-
många har oklar uppfattning möjligheterna ingripaatt att utanen om

myndighetstillstånd. Delvis uppfattas också villkoren enligt paragrafen
orimliga. krävsDet tamdjur redan har skadats ellert.ex. att ettsom

dödats innan får ingripa. den delen har det förts fram det börI attman
tillåtet döda angripande rovdjur redan innan så har skett. Viatt ettvara

har också vitt uppfattningarmånga skilda innebördenmött om av
Ävenuttrycket omedelbar anslutning. innebörden uttrycketav

skälig anledning befara har väckt många frågor.angreppatt nytt
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ingriparegelfinnasVi det måste rätt utanattatt som gerenanser
med rovdjursangreppsambandmyndighet iföregående beslut av

ochutformadenkeltbestämmelse bör såtamdjur. sådanEn att varvara
hon fårhan ellerförväg bedömamöjligheter ihar rimliga näratten
det inteockså sådanaingripande böringripa. Villkoren för attvara

behöva tillämpakommadem kanställs orimliga krav på attsom
inträffat.skada redantillsmåsteparagrafen, väntaatt t.ex. enmansom

fårmyndighetsbeslutrovdjurdödaregelEn rätt utanatt ettsom ger
för enskildamöjligheterheller alltföremellertid inte attstora agera.ge

dödas,rovdjur komantalinnebäraskulle kunnaDet attett stortatt
förvaltning rovdjuren. Rättenövergripandeförsvåravilket skulle aven

karaktärsituationer sådanomfatta akutaalltså endastingripa böratt av
skall ståhan eller hontamdjursägarebegärasdet inte kan attatt av en
tillståndhänvisad till begäraandra fall böroverksam. I attman vara

från myndighet.
skadats ellerredan skall hatamdjurföreslår villkorenVi ettatt att

befaraanledningfinnas skäligdödats och det skall nyttattatt angrepp
Även fårangripande rovdjuretdetparagrafen. villkoretbort från atttas

Istället börbort.böranslutning tilldödas i omedelbar tasangreppet
pådirektdödas underrovdjuret fårföreskrivas ettettatt angrepp

tamdjur. -
återinföras.bör Detförföljelserättenden så kalladeVi inte attanser

angripitrovdjurförföljaskall alltså inte tillåtet ettatt ett somvara
vistället föreslårplats. Idöda det på någontamdjur i syfte att enannan

tamdjursägaretillåtet förskall detjaktlagenändring §5 göra attsomav
undvikasyfterovdjur iförfölja och skrämma attett angrepp.

dentill det gäller 28 §ställningytterligare frågaEn ärnäratt ta om
med desärskilt viktigtblirgälla alla tamdjur. Dettaskall typer av

begränsningvi föreslår. Dentill ingripandevidgade möjligheter som nu
formuleras sådantparagrafen skallbör sätt attövervägas är omsom

de rovdjursarterBeträffandepå hundar.den inte gäller vid somangrepp
aktuell blirbetydelse.inte så Meromfattas denna frågaär storavnu

ieftersomvilket vi föreslår,införs i paragrafen,den vargenvargom
hundar.angriperandra rovdjursartemautsträckning deänstörre
tilldel med hänsynöverväganden krävs i dennaSärskilda att

fortfarande ärvargstammen svag.
med där,paragrafen,skullenuvarande lydelsenIden tas geom varg

angriper hundar.möjligheter dödaendast begränsade att vargar som
skälig anledningdet fannshävdaskulle svårtDet attattattt.ex. vara

hund.angripavargindivid på skullesärskildbefara just nyttatt enen
eller vårdaressigdet måsteDärtill kommer ägaresröraatt sammaom

skulle möjligheternaföreslårförändringar vihund. med deMen attnu
också jakthundarOfta detangriper hundar öka.döda är somvargar som
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angrips. Då finns det regelmässigt beväpnade människor i närheten,
vilket skulle kunna innebära paragrafen ofta skulle tillämpas vidatt

Åpå hundar. andra sidan det endast i sällsyntaärangrepp
undantagsfall jägare faktiskt den angriper hanssom en ser varg som
hund. Riskerna för angriper hundar skulle dödas lagligtatt vargar som

därför allt inteär särskilttrots stora.
Vi bedömer också många skulle få svårt och förståatt att acceptera
paragrafen inte fick tillämpas vid på hundar. För det förstaom angrepp

det känslomässig fråga.är Många skulle uppfatta det mycketen som
negativt inte fick försvara sin hund mot ettom man vargangrepp,
särskilt vidtagit nödvändiga förberedelseåtgärder,om man t.ex. genom

orientera sig det finns i det områdeatt där släppaattom varg man avser
sin hund. Därtill kommer sådan begränsning kan sig ologiskatt teen
eftersom hund ofta värd mycketär får ellerän t.ex. etten mer en ren.

Vi föreslår inte möjligheterna för enskilda ingripa björn,att att mot
järv, lo och skall begränsas det gäller på hundar.när Omvarg angrepp

med i paragrafen kommer den ändå intetas leda tillvarg att att vargar
i undantagsfall kommerän dödas vid hundangrepp.annat Samtidigtatt

innebär redan möjligheten ingripa det blir lättare för mångaatt att
människor leva medatt varg.

Som vi tidigare vidhåller vi bör med isagt paragrafen.att tasvarg
Det gäller med de övriga förändringaräven vi föreslår. Vårt förslag är
alltså paragrafen skall ha följande lydelse.att

Ägaren eller vårdaren tamdjur får döda björn, järv, ellerettav en varg
under direkt påär tamdjuret. Det angripande djuret får dödassom angrepp

bestämmelserna i 9 Sådantrots jakt dock inte tillåten inomär
nationalpark.

Jakt i första stycket får ske på jaktområde.som avses annans

Formuleringen direkt harangrepp vi hämtat från den norska
motsvarigheten till 28 § jaktförordningen ll lov§ viltet, 1981-05-om
29 38. Genom använda denna formulering, istället för bara ordetattnr

begränsas ingripa till situationerrätten då det verkligenattangrepp,
föreligger risk för tamdjuret. situationEn där rovdjur påbörjaretten ett

utsiktslöst kan inte betraktasär direktangrepp ettsom som angrepp.
Snarare bör det rovdjuret möjligheterna tillattman ettse som provar
framgångsrikt förekommerDet järvar springer eftert.ex. attangrepp.

förhållandena sådananär svårighetär kan springaatt utanrenar renama
undan. I sådan situation kan paragrafen inte tillämpas.en

Rätten ingripa, enligt vårt förslag, gäller till dessatt att angreppet
upphört. Så måste i princip fallet då det angripna tamdjuretanses vara
dödats, såvida inte rovdjuret påbörjar pågenast ett nytt ettangrepp
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det svårtmöjligen finnas gränsområde därtamdjur. kanDet ärettannat
rovdjuret välverkligen avslutats. Men näravgöraatt ettom angrepp

definitivt ha upphört.börjat tamdjuret måste Iäta angreppet ansesav
deninnebär förslag viss inskränkningdetta avseende vårt moten

anslutningnuvarande fonnuleringen Uttrycket omedelbar28av
efterinnebär rovdjuret också kan dödasatt angreppet.

uppgift fordetliksom för de andraFör ärarterna envarg
djurfölja hur paragrafen tillämpas. mångaNaturvårdsverket Omatt

dettaparagrafen verket givetvis hänsyn tilldödas med stöd måste taav
vitillstånd skyddsjakt. kan påpekastill Detnär överväger attatt geman

bör kunna tillåtas inombegränsad skyddsjakt påatt en snarvarganser
Dödas med stöd 28 §framtid, fortsätter öka.stammen attom vargar av

för verket besluta ytterligarebör det dock innebära attatt utrymmet om
skyddsjakt minskas.
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aktbrott61 J

jaktbrottenförkonsekvenser16.1 Förslagens

jaktbrottytterligare åtgärderSkäl till16.1.l mot

omfatt-irovdjur förekommerJaktbrott innefattar dödande storsom av
dettaRedanmetoder avsnitt 5.6.ning och de utförs ofta med grymma

ytterligare åtgärderskall vidtai sig tillräckliga skäl for motär att man
också fåolagliga jaktenkan dendenna brottslighet. vissaFör arternaav

denfortfarande så litenallvarliga konsekvenser. Vargstammen attär
Beträffandeutveckling.positivaolagliga jakten kan bryta stammens

huvudorsakerna tilljärven kan brottsligheten att stammenvara en av
länge varit skyddad.inte ökat trots att arten

principerna förgrundläggandevi fört deDe rov-resonemang om
myndighe-förvaltandedelar dedjurspolitiken bygger till attstora

få inuppgifter vi kunnatsituationen.har kontroll Deöverterna som
rovdjurdödandeinnefattartyder emellertid jaktbrottpå att avsom

myndigheter-utanförsituationenförekommer i sådan omfattning äratt
rovdjurs-utvecklingenskall kunnakontroll. För styraatt avnas man
med dentillkommerdet därför viktigt rättaär attstammarna man

olagliga jakten.
åtgärder förbidrag tillbelopp påSamhället också attsatsar stora

sådana skador. Detersättningar förskador rovdjur och tillförebygga av
jakten.den olagliga Enminskningdå rimligt förvänta sigär att aven

jakt intebetalas just föroch ersättningargrundtanke bidrag attär att
omfattning.nödvändigtillåten itillåten eller i fall inte ärär vart

till brottslighetenOrsaker16.1.2

ochenskilda, organisationermedVi har haft antal kontakterett stort
jak-den olagligaträffat vi tagitflesta vi harmyndigheter. Med de upp

vi fått frånmed depå rovdjur. Kontaktema tillsammans rapporterten
brotts-till dennabild orsakernaforskningsprojekten har gett en avoss

två plan:finns huvudsakligen pålighet. Förklaringama
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finns konkretaDet ekonomiska och liknande intressen påver-0 som
kas negativt rovdj ursförekomsten.av

finnsDet djupt liggande orsaker bottnar i känsla0 mer som en av
avstånd till de beslutsfattande myndigheterna.

Till den första kategorin förklaringar hör tamdjursägareattav man som
kan omfattningen den tillåtna skyddsjakten för liten ochärattanse av

den inte får bedrivas med tillräckligt effektiva metoder. Hit höratt
också det finns jägare tycker rovdjurens påverkan påatt att stam-som

bytesdjur alltför och skyddsjakten för liten.är stormarna av
Den andra kategorin orsaker svårfångad. låter sig inteDenärav mer

beskrivas i siffror eller exakta ord. Vi har emellertid kunnat detattse
finns människor upplever förtroendeklyfta till de myndighetersom en

i dag för rovdjurspolitiken, dvs. främst riksdagen,som svarar rege-
ringen, Naturvårdsverket och inte minst vissaEU. Inom igrupper
områden där det förekommer rovdjur upplever beslut fattasattman av

inte har någon förståelse för lokalbefolkningens verklig-personer som
het.

Från sådana känslor inte någonär nästa steg att utvägman ser annan
saken i händer. Jaktbrotten blir då inte baraän att ta sättett attegna

till rovdjurspolitik felaktig. blir ocksårätta De sättett atten man anser
demonstrera sitt missnöje med de rådande förhållandena. Vi har också
kunnat förstå saken kan ha ytterligare djup. För vissa kan rovdjurs-att
förekomsten och rovdjurspolitiken ibland framstå försymbolsom en
den centrala maktutövningen i dess helhet. då bedrivaAtt eller i varje
fall olaglig jakt rovdjurpå blir visa fort-acceptera sättett att att man
farande kan påverka sin livssituation vad centrala myndigheteroavsett
anser.

Förutom de huvudsakliga förklaringama kan läggas vissa män-att
niskor tycks starkt ogilla rovdjur finnsdet någon synbarstora utan att
anledning till detta. Sådana känslor kan också drivkraft tillvara en
olaglig jakt på rovdjur.

förslag16.1.3 våraKonsekvenser av

Vi föreslår sammanhållen rovdjurspolitik. förslagetI ingår konkretaen
mål för de olika rovdjursartemas minimiantal och utbredning. Om
regering och riksdag sådana mål blir det lättare för människorantar att

rovdjurspolitiken syftar. Därmed kan kanske också bättrevartse man
förstå politiken, har uppfattning i sak.även om man en annan

Vi föreslår också olika intressegwpper skall få ökat inflytande iatt
beslutsfattandet både på central och regional nivå. Dessa åtgärder tror



Jaktbrott 257SOU 1999: 146

myndigheterföra ochvi kan bidra till lokalbefolkning närmareatt var-
ökadföreslårandra. Beträffande vissa rovdjursarterna enav
kon-minskatillbidraskyddsjakt i vissa områden. vi kanDetta atttror

förriskendärmed minskaochflikterna rovdjursförekomstenrunt en
olagligellersituation där tolererar uppmuntrarstörre rent avgrupper

jakt.
skall fåviförskallDärtill föreslår vi regeringen attatt agera

såhabitatdirektivetochundantag från Bernkonventionen och attart-
och lo av-björnförvaltningenSverige får frihet vad gällerstörre av

beslutaskall fålänsstyrelsensnitt Vi föreslår också1l.1.2. rätt attatt
besluteninnebäråtgärderskyddsjakt i vissa fall. dessaBåda attom

livsföringvilkasmänniskorrovdjursfrågoma flyttas deöver närmare
deförståelse föri sindirekt berörs rovdjuren. kanDetta störretur geav

attity-ändradebidra tillfattas, kankonkreta beslut vilket i sin tursom
der den olagligajakten.mot

medrovdjurspolitikbedömningSammantaget alltså vårär att en
decentraliseringintresseorganisationer ochinflytandetydliga mål, från

jaktbrottantaletminskabeslutsfattandet tilldelar kan bidra attavav
avseende rovdjur.stora

jaktbrottåtgärder16.2 Särskilda mot

myndigheterSamarbete mellan16.2.1

och åkla-polismyndigheterLänsstyrelser,Utredningens förslag:
iinsatserförgarmyndigheter tillsammansplanerar gemensamma

följerMyndigheternaavseende rovdjur.syfte förebygga jaktbrottatt
ochåtalförundersökningar,polisanmälningar,också gemensamt upp

avseende sådana brott.domar

åklagarmyndigheterpolismyndigheter ochföreslår länsstyrelser,Vi att
avseendejaktbrottfrågor gällerskall förstärka samarbetet rov-om som

länsstyrelserna.hosInitiativet till detta bör naturligen liggadjuren.
iinsatserförMyndighetema bör tillsammans planera gemensamma

medhändervadföljasyfte förebygga brott ocksåatt somuppmen
domar. Genomåtal ochförundersökningar,polisanmälningar, sam-

kompe-varandrasutnyttjakan olika myndigheterna bättrearbetet de
praktisktsamarbetetarbetet. Hurvilket ökad effektivitet itens, ger

samordnas bör beslutas regionalt.skall



258 Jaktbrott SOU 1999:146

l6.2.2 Bevakning och brottsutredningar

Utredningens förslag: Bevakningen områden där jaktbrottav av-
seende rovdjur kan förekomma förbättras utökat samarbetegenom
mellan polisen och länsstyrelsemas faltpersonal. Länsstyrelserna får

särskilda medel föräven punktinsatser med ökad bevakning.göraatt
Förundersökningar jaktbrott avseende rovdjur leds regelmässigtom

särskilt utbildade miljöåklagare och i varje polisdistrikt finns sär-av
skilda utredare för sådana utredningar. Polisen etable-som ansvarar

också samarbete med länsstyrelsemas faltpersonal detett närrar
gäller brottsutredningama.

Vi föreslår åtgärder vidtas för dels förbättra bevakningen i vissaatt att
områden under känsliga perioder, dels effektivisera polisens och åkla-
garmyndigheternas arbete den olagliga jakten.mot

Bevakningen bör kunna förbättras insatsergenom gemensamma av
polisen och länsstyrelsemas fältpersonal. de flestaI län fastamed rov-
djursstammar har länsstyrelserna personal följer utvecklingensom av
rovdjursstammama. Genom ökat samarbete med dem kan polisen fåett
kunskaper och bevakning särskilt viktig.när Fältpersonalenärom var
kan också få personliga kontakter med de polismän i första handsom

för utredningar jaktbrott avseende rovdjur. blirDetstoraansvarar om
då lättare för dem anmäla misstankar.att

Med hjälp helikopter det möjligt övervaka områden.är att storaav
Polisflyget i Boden använder också i viss utsträckning helikopter för
bevakning i syfte förhindra och upptäcka jaktbrottävenatt mot stora
rovdjur. Vi vill framhålla det vid sådan bevakning viktatt är stor attav
helikoptern bemannad med personal harär goda kunskapersom om
rovdjuren. Redan i dag deltar naturbevakare från vissa länsstyrelser i
helikopterövervakning inriktad på områden där risken för jakt-ärsom
brott avseende rovdjur bedöms samarbeteDetta bör utökas.störst.vara

För närvarande har polisflyget endast tillgång till helikopteren
avsedd för uppdrag i Norrland. Helikoptem, stationerad iärsom
Boden, används till alla polisiära uppgifter. Endast tilltyper av en
mindre del används den för bevakning fjällområden och liknande.av
För få till stånd effektiv bevakning syftei förebygga ochatt atten
upptäcka jaktbrott skulle det behövas ytterligare helikopter statione-en

Östersund.rad i Norrland, lämpligen i Ett alternativ helikoptrarär att
från södra Sverige deltar vid särskilda bevakningsinsatser. På så sätt
skulle bevakningen kunna ökas under den särskilt känsliga perioden
under senvåren. I våra kontakter med Rikskriminalpolisen har man
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skall användasutsträckninghelikoptertid i ökadockså ställt i utsikt att
avseende rovdjur.upptäcka jaktbrottför förebygga ochatt

punktinsat-försärskilda medelLänsstyrelserna bör få göraäven att
kostnadtill relativ lågkanmed ökad bevakning. Detta även geenser

Länsstyrelsen ifjällområdena.effektiv bevakning åtminstone ien
bevalçnings-särskildgjorde under våren 1996Västerbotten t.ex. en

fältidånaturbevakareinriktad järvlyor.insats En uteensamvar
fannsjärvlyomaMed kunskapunder två tvåveckorsperioder. om var

bevakningspunkterlämpligakunde han frånoch utrustad med tubkikare
fältiMedan hanunder uppsikt.hålla flertal järvlyor uteett varensam

iuttryckte sakensjälvbefann sig. Eller hanvisste ingen han somvar
jag skullesjälv vissteEftersom jag intesamtal med utredningen: var

gångdet heller. Ennågondag kunde inte gärna vetanästa annanvara
telefon. insat-länsstyrelsen Förehan in tilldygn rapporterade perper

avsåggjort käntlänsstyrelsen bland allmänhetenhade attatt mansen
denbedömninglänsstyrelsensinsatsen. Enligtdengöra extra var

allmänhetenvetskapen blandeffektiv. Man att natur-att ommenar
godhelst hadebevakaren i princip kunde dyka preven-ensomupp var

tiv effekt.
jaktbrottmisstänkta fallutredningarnaförbättraFör att av-avom

skallregelmässigtförundersökningamaföreslår viseende rovdjur att
för åklagar-Handläggningen bör skötas inomledas åklagare. ramenav

särskiltblirinnebär detför miljöbrott.väsendets organisation Det att
eventuelltoch sedanutredningenutbildade miljöåklagare ledersom

handläggningenkoncentrerardriver saken i domstol. Genom att man
Miljö-erfarenheten.nödvändigadessa få dentill vissa åklagare kan

innefattarbrottutbildning i frågoråklagama bör också få somom
haftinte någrai samtal medRiksåklagaren hardödande rovdjur. ossav

invändningar sådan lösning.mot en
finnas särskildaskallpolisdistrikt länVi föreslår det i varjeatt

rovdjur.avseendejaktbrottför utredningarutredare omsom ansvarar
erfarenhetkunnande ochmedlångt möjligt poliserbör såDet samtvara

Även polismyndighetema börinomi rovdjursfrågor.engagemang
viktigt det etablerasocksåutbildningsinsatser vidtas. Det ettär att sam-

gällerdetfältpersonallänsstyrelsemasarbete mellan polisen och när
ochspåmingmed sinFältpersonalen kanbrottsutredningama. vana av

brottsplatsunder-ofta bidra tillrovdjuren säkerligensitt kunnande om
expertis,medsamarbeteutvecklasökningama. Polisen bör även annan

forskningsprojekten.personal frånt.ex.
intryckethar vi fåttolika människorsamtal medl våra många att

i vissa kretsarplatser åtminstonerovdjur på vissajaktbrott avseende
brottslighetenOmfattningenaccepterade.socialtkan sägas avvara

brott stäl-accepteradesocialtpekar riktning. Utredningari omsamma
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ler särskilda krav på polis och åklagare. Särskilt på mindre finnsorter
det risk för lojalitetskonflikter uppstår,att vilket i sin kan leda tilltur

ovidkommande hänsynatt Och inte direktatas. även lojalitetskon-om
flikter uppstår kan det skapas socialt tryck det svårareett gör attsom
driva förundersökning med full kraft. Motsvarande kan fören övrigt
gälla beträffande länsstyrelsemas fältpersonal de deltar i arbetenär

jaktbrott.rörsom
Vi våra förslagtror särskildaatt åklagare och särskildaatt poliser

skall delta i förundersökningama i utsträckning kan förhindrastor loja-
litetskonflikter. Inte desto mindre detta problemär myndighetsled-ett
ningarna bör uppmärksamma på. När det gäller länsstyrelsensvara per-
sonal kan lösningen inte alltid skallatt arbeta ivara samma personer ett
särskilt område. denI mån ensamarbete kan undvikas torde det minska
trycket på enskilda i personalen.personer

16.2.3 Höjt minimistraff

Utredningens förslag: Minimistraffet för jaktbrott höjs tillgrovt
månaders fängelse.sex

För normalfall jaktbrott finns för närvarande böter eller fängelse iav
högst månader i straffskalan 43 § jaktlagen. För jaktbrottsex grovt är
straffet fängelse i högst år,två vilket innebär minimistraffet tvåatt är
veckors fängelse. När bedömer jaktbrott skallettman om anses som

skall särskilt beaktas bl.a.grovt brottet avsåg hotat, sällsynt ellerettom
värdefullt vilt 44 §. Ett jaktbrott avseende rovdjur bedöms normalt

brott.sett ett grovtsom
Vi föreslår minimistraffet för jaktbrottatt höjs till måna-grovt sex

ders fängelse. Höjt minimistraff tillsammans med upptäcksriskstörre
ökad bevakning kan enligt vår bedömning hagenom preventiven

effekt.
v
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Intresseorganisationemas16.2.4 ansvar

olikanomineratsutredningensiDe expertgrupp avexperter som
organisa-till deraspositivasigställtintresseorganisationer har att

rovdjur.påjaktenolagligadenarbetaskalltioner motgemensamt

och sådanaenskildabådemänniskor,med olikakontakterVåra som
finnshållvissadetvisatorganisationer, harolikaföreträder att en

gångerrovdjur. Mångaavseendetill jaktbrottattitydpositivnärmast
bli följ-kommerjaktbrotttalatsutmanande attdethar sätt attett om

omfattning. Andraökaditillåtsomedelbartskyddsjaktinteden om
förekommer ibrottslighetsådanunderförståttdethargånger attsagts

Ändrade jaktbrotttillattityder avgö-ärträffat.dem vikretsarna runt
minska.skallbrottslighetenförrande att

i dettanomineratsharutredningensFlera experter samman-avav
Riksförbund-Landsbyg-intresseorganisationer: Jägarnasviktigahang

Svenska SamernasLRF,RiksförbundLantbrukamasdens Jägare,
Naturskydds-SvenskaJägareförbundet,SvenskaRiksförbund SSR,

har deWWF. Sammantaget stortVärldsnaturfonden ettochföreningen
försigintresserarutgångspunkterskildamedmedlemmarantal som

möjlig-därförharOrganisationernarovdjuren. storagällerfrågor som
opinionsbildning.och bedrivainformationspridaheter att

harorganisationernanämndadenomineratsDe experter avsom
skallorganisationernaförslagettill gemensamtpositivasigställt att

viktigtSärskiltrovdjur.på ärjaktenolagligadenarbeta engage-mot
rovdjurenmedlemmarvilkasorganisationerdehos genommanget

jägarorgani-gällerDettaverksamheten.i denför skadorråkar ut egna
klartskallSyftet med arbetet att ettoch LRF.SSRsationema, vara

blirarbetetolaglig jakt. Iarbeteaktivtbedrivatydligt motoch sätt ett
ochmångfaldenbiologiskadendel irovdjurenförförståelsen äratt en

inslag.viktigtsvenskai denplatsgiven ettde har naturenatt en
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beståndsövervakning,Forskning,17

information

Samverkan11

för-viktiga förallainformationoch ärbeståndsövervakningForskning,
betydelsefullasinsemellanocksårovdjursartema. Devaltningen ärav

varandra.för
kunnaförbehövskunskaperde attbidra medForskningen kan som
ocksåkanforskningenhjälpMedrovdjursstammama.övervaka manav

invente-kvalitetenkontrolleraochinventeringsmetoderutveckla
uppgifterpåbyggaocksåbörskyddsjaktutförs. Beslutringar omsom

forskningen.från
utveckling ärrovdjursstammamasinformationTillförlitlig om
Bestândsöver-förvaltningen.förbetydelseutomordentligemellertid av

intelångsiktigt. Denochkontinuerligt ärmåste bedrivasvakningen en
för forskningen.huvuduppgift

allmänhetbredtill ärrovdjureninformationspridaAtt enenom
skalldetalla Förförvaltningen attmeddel i arbetet arterna.viktig av

och kunskaperforskningen stam-beroendemöjligt är omavmanvara
fåocksåkaninformationspridautveckling. Genom att manmamas

vilketbeståndsövervakning,ochforskningför behovetförståelse av
Ökade kanallmänhetenkunskaper hosverksamheter.dessagynnar

jakten.olagligadenminskatillbidrakanske också att
tillknytasföreslår skallvirovdjursfrågorförforumdetGenom som

mellansamverkanuppnå13.1.2 kanavsnittNaturvårdsverket man
rikstäckandeförvaltning. Genomochbeståndsövervakningforskning,

beståndsövervakningenkaninventeringsresultatsammanställningar av
förvaltningen. Invente-nödvändig förkunskapmed denbidra ärsom

rovviltgmpperdeallmänhetenspridas tillkanringsresultaten genom
län däri delänsstyrelsernavidobligatoriskaskallföreslårvi varasom
spridasforskningsresultatocksåkanrovdjur. Därförekommerdet stora

forsk-och frånutvecklingInformationkontinuerligt. stammamasom
föreslårvirovdjurscenterdetspridasocksåbörningen somgenom

skall inrättas.
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17.2 Forskning

17.2.1 Forskningsproj ekten

Bakgrund

förstaDe uppgifterna från forskning rovdjur i vårt land komstoraom
från den så kallade Rovviltundersökningen från 1960-talet. Arbetet
gjordes i form spårningar rovdjurmest och resultatensnöav av var
därmed självfallet begränsade.

När metoden börja använda radiosändareatt på djur utvecklades och
fart under 1970-talettog öppnades fullständigt möjligheter fåattnya

information rovdjuren. De kunde följas heltom ett sättannatnu
dygnet och året så önskades.runt Det gickrunt kartläggaom att
hemområdenas storlek, studera aktiviteten och mycket annat.

Den första rovdjursart blev föremål för den studier isortenssom
vårt land björnen. Naturvårdsverket radiomärkte 1984 den förstavar
björnen i projekt snabbt komett utvecklas till samarbets-attsom ett
projekt mellan Sverige och Norge. I samarbetet deltog förutom Natur-
vårdsverket också Världsnaturfonden WWF, huvudñnansiä-som en av

och Svenska Jägareförbundet Direktoratet for Naturforvalt-rema, samt
ning och Norsk Institutt for Naturforskning NINA. Projektet pågår
fortfarande och har sedan 1986 kallats Skandinaviska bjömprojektet.

förstaDe åren avkastade projektet olika biologiskaväntat mestsom
grunddata storleken på hemområden, dygnsrytm, vandringar, antal-

i kullen Efter hand antalet märkta björnar ökadeungar ochosv. som
framför allt efter hand del de märkta djuren med känd åldersom en av
kunde följas år efter år, kunde projektet också infor-presentera annan
mation. förstaFör gången det gäller vildanär skandinaviska björnar
fick vi hur gamla djuren deveta blir könsmogna,är när hur långa inter-
vall det mellan kullama,är hur dödligheten hos björnarstor är olikaav
åldrar m.m.

Med hjälp de märkta bjömama och uppgifter björnar skjutnaav om
under jakten kunde projektet så småningom också beräkningargöra av
antalet björnar i Skandinavien. Därmed kunde förvaltningen få i det

alla de uppgifternärmaste den behövde för på vetenskapliga grunderatt
kunna fatta beslut bjömjakt. När slutligen genetiska undersökningarom
kopplades till projektet resulterade det i information sådantom som

knappast hade kunnat tänka sig den dagen projektetman startade. Det
visade sig bl.a. enstaka dominerande hanaratt för huvuddelensvarar av
alla lyckade pamingar i område det finnsett genetiska skillna-samt att
der hos de skandinaviska bjömama.
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kölvattnetI bjömprojektet har det kommit igång projektsenare
också på de andra rovdjursarterna, det gäller dock först undernär varg
vintern 1998/99. Såvitt vi kan bedöma har alla dessa projekt i huvudsak
löst de problem varje projekt det här slaget måste räkna med attsom av
ställas infor under inledande fas. hur fångas,Man djuren skallveten
vilka de bästa märka dem och hur pejlingen skallär sätten attsom
till för bli så effektiv möjligt.att som

Järvprojektet har utvecklats bra förhållandevisArtensätt. ärett
lite studerad andra håll i världen och det svenska projektet har redan
samlat data järv vad finns någon Ocksåän annanstans.mer om som
loprojekten i två svenska och norskt studieområde framgångsrika.ärett

forskningenI kapital investerat. Investeringen gäller både deär ett stort
märkta djuren, i fallmånga har följts från födelsen och har kändasom
föräldrar, och den personal arbetar inom projekten.som

finnsDet faktor framför allt det gäller vargprojektetsnären som
framtid svårbedömd. faktorn den olagliga jaktenDen avsnitt 5.6.är är
Alla de olika rovdjursprojekten har det gäller olaglig jakt bidragitnär
med unik information på objektivt någonsätt änettsom mera annan
metod visat på omfattningen bilaga i bilagedelen. vargprojektet5-7 I
märktes sju vintern 1998/99. Två dem har försvunnit undervargar av
året under sådana omständigheter inte kan bortse från riskenatt attman

harde blivit olagligt dödade. skulleOm komma fortsätt-ävenattvarg
ningsvis dödas i omfattning skulle det kunna skada eller kanskestörre

omintetgöra vargprojektet och självfallet också hotat.o.m. stammen.

Framtid

Vi det viktigt samtliga pågående rovdjursprojekt fåräratt attanser nu
fortsatt ekonomiskt stöd så de kan bedrivas med den långsiktighetatt

krävs. informationDen projekten kommer kommer bliatt attsom ge
betydelsefull för förvaltningen inte bara de svenska de fen-utanav av
noskandiska rovdjur.stammarna storaav

Dänned vi inne behovetpå samarbete med andra länder.är av
Skandinaviska bjömprojektet hade säkerligen inte fått den slagkraft det
haft det inte hade utvecklats till samarbetsprojekt mellan Sverigeettom
och Norge. Varken de ekonomiska eller personella haderesurserna
räckt till i enbart nationellt projekt. uppfattningVår de övrigaärett att
forskningsprojekten rovdjur bör vidareutveckla samarbetetstora
med Norge och, det gäller också med Finland. fallInär annatvargen,
finns det risk för de i brist på medel inte kommer bli tillräckligtatt att
långsiktiga. Och långsiktighet nödvändig i projektär rör storasom rov-
djur. Med tanke de förluster djur realistiskt räknamåsteav som man
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olagligungdödlighet både laglig ochmed tillföljd bl.a. hög samtav
tillräckligt material.jakt det inte samlagår stortatt ettannars

det gäller rovdjurfinns ytterligare forskningsfältDet när storaett
få bety-uppfattning kommerde åren enligt vårnärmaste att storsom

vi redan vilkenfråga björnen hardelse, nämligen genetiken. I settom
de får hjälp medinformation kan komma från genetikema omsom

i fält. finns all anled-insamling material från kunnig personal Detav
skallfråga de andraning sig motsvarande i Härvänta arterna.att om

möjlig-frågor. dag finns detbara exempel på intressanta Inämnas ett
olikaspillning rovdjur skiljaheter med hjälp DNA-analysatt av avav

visssamla spillningindivider åt. skulle kunnaOm en rov-avman
hjälp den beräkna hur mångadjursart inom område och medett av

godskulle ha tillgång tillexemplar finns där såarten enav mansom
traditionellakomplement till andrainventeringsmetod. Som ett mera

skulle den bli till för förvaltningen.inventeringsmetoder nytta
undersökning svenskarsNaturvårdsverket lät 1998 SIFO göra aven

betydelsefullt utrednings-inställning till Resultatet har varit i vårtvarg.
undersökningararbete. Enligt vår uppfattning borde liknande göras
beträffande de övrigaframför allt det gäller björnen ocksånär men

medias roll i längre perspektiv det gällergranskaAtt närettarterna.
intresse.information rovdjur skulle säkerligen ocksåstora vara avom

insamlade rovdjurMaterial från skjutna eller på sätt storaannat
börskulle kunna analyseras långt vad sker i dag. Härän sommer

veterinärmedicinska anstalt ha förRiksmuseet och Statens ett attansvar
bl.a. få tillgång tillutveckla internationellt samarbete för därigenomatt

serier material. Slutligen vi det finns växandestörre att ettav anser
förebygga skadorbehov forskning det gäller möjligheternär att avav

rovdjur både inom och utanför renskötselområdet.stora

Förslag

ökar sina satsningar rovdjurs-förslag: Staten påUtredningens
forskning.

rovdjursforskning.Vi föreslår skall öka sina satsningar påatt staten
ökning med miljoner kr väsentligtVår bedömning 2 årär att en per

skulle förbättra villkoren för forskningen på de angelägna områ-mest
dena. områden särskilt bör prioriteras genetiska studier, fort-De ärsom

undersökningar de olika med hjälp biotelemetrisatta arterna samtav av
undersökningar möjligheterna förebygga skador rovdjur bådeattav av
innanför och utanför renskötselområdet.
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forskning hjort-Möjligheten till viss omfördelning medel från påav
kraftsamlingdjur till rovdjursforskning bör Enövervägas. genom

insatser Naturvårdsverket och de frivilliga organisa-gemensamma av
främst Världsnaturfonden Svenska Jägareförbundet börtionerna, och

eftersträvas liksom möjligheterna utveckla internationellastörre,att
projekt samarbete Särskilt det gälleröver närgränserna. varg-genom

finnsforskningen det fördelar vinna med samarbete med Norgeatt ett
norska Mil-och Finland. Vid överläggningar med tjänstemän från det

dessajövemdepartementet och Direktoratet for naturforvaltning har
vargforskningspro-uttalat sig positivt utvecklaatt ett gemensamtom

jekt.

Öppenhet17.2.2

alla rovdjur pågår forskningsprojekt med djurFör arter stora somav
följerförsetts med radiosändare. också djuren på andra InomMan sätt.

får rovdjurens förehavanden.projekten alltså ständigt kunskapman om
uppfattning forskningen bör efter ökad öppenhetVår är strävaatt

allmänheten. Särskilt viktigt det skapa goda kontakterärgentemot att
bidra tillmed jägare och och andra tamdjursägare. kanDetta attren-

skapa bättre kunskaper rovdjuren, vilket kan innebära att acceptan-om
tamdjursägare finnsför dem ökar. Om får information detattsen om

rovdjur i visst område ökar också möjligheterna förebygga ska-ett att
dor. Goda relationer till lokalbefolkningen också trygghetstörreger en
för långsiktigt forskningsarbete.ett

informationsinsatsersäkerställa kan de myndigheterFör att som
beslutar forskningsanslag ställa krav på forskningsprojektenattom
aktivt deltar i arbetet med sprida information.att

Dalarna har vargforskningsprojektet i samarbete med länsjakt-I
vårdsföreningen under hösten information de1999 börjat lämna om var
sändarförsedda uppehåller sig avsnitt ini-13.4. Detta är ettvargarna
tiativ vi ha för jägamas möjligheterkan betydelsetror attstorsom
undvika hundar, vilket kan bidra till minska kon-på attvargangrepp
flikterna på grund vargförekomsten. motsvarande åtgärderKravav
har förts fram också i andra delar landet.av

Exempel kan också hämtas från Idaho pågår sedan 1996USA. I ett
projekt för återinföra från delsta-tidigare varit utrotadatt vargen, som

har gjorts utplanteringar Samtliga utplante-Dettaten. genom av varg.
rade fick radiosändare haft möjlighet följa dem.så attattvargar man
Attityden till projektet bland boskapsuppfödare inledningsvisvar
mycket negativ. Projektledningen har därför vinnlagt sig arbetaattom

uppfödama möjligt. uppfödare för skadorså Om råkarnära utsom en



268 Forskning, beståndsövervakning, 1999:146information SOU

alltid personlig kontakt. Och pejlingnärtarvargav man man genom
vargflock sig viss gård underrättar boskaps-att rör näraser en en man

uppfödama. har attityder projektet och inomDetta lett till ändrade mot
projektet det hindrat alltför negativa attitydertror att mot vargen.man
Projektledningen lägger också varje vecka Internetut rapporter om

vilket från allmänheten.gett storvargarna, respons

17.3 Beståndsövervakning

beståndsövervakningBehov av

För huvud skall kunna bedriva någon form för-överatt tagetman av
valtning rovdjuren måste ha kunskaper rovdjursstammarnasav man om
storlek och utveckling. säkerställa god rikstäckande övervakningAtt en
bör därför bli viktigt inslag i den framtida rovdjursförvaltningen.ett
Arbetet bör ske med så enhetliga metoder möjligt och åter-som vara
kommande. Det emellertid inte givet det behövs årliga invente-är att
ringar stabilitet kommeroch viss uppnåttsNärarterna.av var en av en
det sannolikt exempelvis ellerräcka med inventeringar två åratt treav

år.vartannat
Det primära målet behöver inte försöka fastställa exakt hurattvara

många individer finns i Istället börde olika landet.arternaav som
inriktningen försöka få möjliga informationbästaattvara om repro-
duktionen, dvs. fastställa antalet familjegrupper eller etableradeatt par

antalet lyor och antalet honor medvarg, eller bon järv och kungsöm
lo och björn. information grunden förDen utgörtypenungar av

ersättningssystemet nödvändigför rovdjursskador på och är ävenrenar
för beslut i frågor skyddsjakt. Med ökad kunskap de olikarör omsom

från de forskningsprojekt kan informationen vidpågår,arterna som
behov användas för beräkna de totalaatt stammarna.senare

Ansvaret

förNaturvårdsverket har det övergripande nödvändigaansvaret att
inventeringar utveckling kanoch för rovdjursstammarnasäger attrum
följas i regionalt faunavårds-landet helhet. Länsstyrelserna har ettsom

föroch har därmed också rovdjursstammarnasansvaret attansvar
utveckling kan följas regional nivå. övervakningenpå För att av rov-
djursstammama skall kunna långsiktigt med bibehållen kva-garanteras
litet det inte flera organisationergår dela verksamheten påatt somupp
dessutom kanske och har särintressen bevaka.attvar en
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olikautveckling påNaturvårdsverket följer rovdjursstammamas
och ideellaforskningsprojektfår uppgifter från länsstyrelser,Mansätt.

Förening och SvenskaSveriges Ornitologiskaorganisationer såsom
för detta.Jägareförbundet. det följ ande redogörsI närmare

följas detutveckling skall kunnarovdjursstammamasFör äratt
länen.bcståndsövervakningen samordnas mellan Förnödvändigt attatt

för beståndsövervak-skall möjligt måste enhetliga metoderdetta vara
utanför renskötselområdet.ning i varje fall inom respektiveanvänds

renskötselområdetjärv, inomInventeringar lo ochav varg

särskildastatsbudgeten anslås årligenIUtredningens förslag:
renskötselområdet.inventeringar inommedel för länsstyrelsemas

för dödasför det nuvarande ersättningssystemetInom somrenarramen
genomförtrenskötselområdet sedan 1996rovdjur har inomav man

och Arbetetheltäckande inventeringar järv, görs gemensamtav varg.
professionalism.samebyama och präglaslänsstyrelserna och storavav

respektive län ochLänsstyrelserna sammanställer resultaten för rap-
fort-Naturvårdsverket arbete måstetill och Sametinget. Dettaporterar

utökadedet för närvarande behövs någravi intesätta attmen anser
beståndsövervakning inom renskötselom-insatser för dessa arterav

skall fungeranödvändigt, ersättningssystemetrådet. detDäremot är om
respektive samebyama får dedet länsstyrelsernaså är avsett, attsom

behövs för den fortsatta verksamheten.ekonomiska resurser som
statsbudgeten skall anslås särskildaVi föreslår det i årligenatt

renskötselområdet.för inventeringar inommedel länsstyrelsemas
genomsnitt miljoner krKostnaden har under de varit i 5,8årensenaste

har finansierats olika delarår. Inventeringama hittills avper genom
osäkerhet finansie-Naturvårdsverkets anslag, vilket medfört viss om

ibehövt har särskiltringen. medel samebyama harDe angettssom
börbudgeten under anslaget för ersättningar för viltskador Såm.m.

kanaliseras via Sametingetfallet i framtiden. börPengarnaävenvara
eftersom arbete måste centralt- ordnaoch Naturvårdsverket visst göras

informationsmöten, fram och trycka blanketterta m.m.
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Samordning renskötselområdetutanför

Utredningens Länsstyrelserna i utanför renskötselom-förslag: län
rådet med etablerade rovdjursstammar får sammanlagt, i förstaett

årligen miljoner kr för inventeringsverksamhet.1,5steg,

Utanför renskötselområdet bör det länsstyrelsemas uppgift attvara
samordna inventeringama årligarovdjur och sammanställastoraav

utvecklingen. finns flera skäl till det. HanteringenDetrapporter om av
viltskadefrågor ligger länsstyrelserna. Om det i enlighet mednu,

förslag,våra påbörjas utveckling i riktning länsstyrelsernamot atten
får för vissa skyddsjaktfrågor kopplingen till inventerings-äransvaret
verksamheten uppenbar. finns situationenDet parallell till iäven en
renskötselområdet där det länsstyrelserna förär som ansvarar
inventeringsverksamheten.

Länsstyrelserna har, tillsammans med Naturvårdsverket, tagit initia-
tiv för samordna beståndsövervakningen inom för Viltskade-att ramen

Vi detta bra lösning avsnitt l7.4.2.ärcenter. attanser en
Länsstyrelserna i län utanför renskötselområdet med etablerade rov-

djursstammar behöver utökade för leva till sittattresurser upp ansvar
för den regionala faunavården. första föreslår vi årligenI ett steg att

miljoner kr anslås till inventeringsverksamhet1,5 länsstyrelsemas
utanför renskötselområdet. Naturvårdsverket bör fördela pengarna
mellan länsstyrelserna.

det gäller lodjuret har möjligheterNär länsstyrelserna inte några att
med följa utvecklingen. därför, åtminstone iMan äregna resurser
dagsläget, hänvisad till de få storskaligakunskaper kan deman genom
inventeringar genomförs i Svenska Jägareförbundets regi, föl-som se
jande avsnitt. Så länge fåtalig har länsstyrelserna vissa möj-ärvargen
ligheter följa utvecklingen på hand och i samarbete med bl.a.att egen
forskningen. i beträffandeMen ökar antal kommernär ävenarten man
denna i utsträckning beroende de storskaliga invente-större vara av
ringama. Beträffande björnen i dagsläget främst hänvisad till deär man
kunskaper kan få från forskningen. Förhoppningen emellertidärman

andra metoder skall kunna användas.ävenatt

Storskaliga inventeringar lo ochav varg

De storskaliga inventeringar lodjur och Jägareförbundetav varg som
och i blygsam omfattning Naturskyddsföreningen förgjort sigmera var
under delar 1990-talet har vidgat våra kunskaper framföravsevärtav
allt utbredningen utanför renskötselområdet. Inventeringama harom
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värdefulla de kommer i framtidenalltså varit mycket och även att vara
och lodjursstammama.nödvändiga för följa utvecklingenatt av varg-

ideella insats finnspraktiskt genomförbart alternativ till dennaNågot
utvecklas ifortsätta. också det kaninte. Arbetet bör alltså Vi hoppas att

också medmellan båda organisationerna och kanskesamarbete de
den enda möjlig-med intresse för rovdjursfrågor.andra Det ärgrupper
lodjur tillå-kunna följa effekterna den skyddsjaktheten att somav

och rimligen kom-utanför renskötselområdet under årtits senare som
kunna bidra tillfortsätta. sådant samarbete skulleEtt även attattmer

utsträckning sprider sig i södrafölja utvecklingen lodjuret i störreom
Svealand och Götaland.

björn och kungsörnInventeringar av

egentligen ingenfinns det för närvarandedet gäller björnenNär
sig för långsiktig övervakninginventeringsmetod lämpar stam-avsom

har kom-beståndsuppskattningar gjorts under 1990-taletDe sommen.
sändarförseddaSkandinaviska bjömprojektet och bygger påmit från

finnas vissa möjlig-projektet pågår torde det därfördjur. Så länge det
därefter andra alternativfölja utveckling måsteheter att stammens men

inventeringsmetod kanske skulle kunnasökas. alternativ tillEtt som
DNA-analys spillning avsnitt 17.2.l. Ettutvecklas bygger på annatav

med års-registrering synobservationer bjömhonoralternativ är avav
ungar.

i alldelesmåste emellertid så längedet gäller björnenNär änman
frånfinns i uppgifterhög grad till de möjlighetersärskilt ta somvara

spelarpassiva inventeringsmetodavskjutning och fallvilt. Denna en
vi den böri fråga de andra ochviktig roll också attarterna anserom

iframtiden. med Riksmuseetdet i Degöra även spetsen, sommuseer,
marke-vilt bör fåde djurarterstår är ettmottagare statenssomsom av

till detekonomiska för vetenskapligtoch att tarat vararesurseransvar
tillhandahållas via jakt ochkommer kunnamaterial intresse attav som

inte fullt kanfallvilt. finns i dag Detinsamling De ut.av resurserna
utanförskjutits i nödväm denbjörnar 1999illustreras med treatt som

självfalletsoptippar vilketskyddsjakt varit tillåten har kastats påtid då
oacceptabelt.är

FöreningSveriges Ornitologiskadet gäller fåglar finns det inomNär
följa olika fågelarters utveck-med ideella krafterlång tradition atten

Norrland har såkungsömen. delarling. gäller IDetta även stora av
kungs-skaffat sig detaljerade kunskaperkallade kungsörnsgrupper om

utvecklingutveckling. övervakning kungsömstammensFörömens av
förlita sig kungsömsgruppema.i framtiden påbör ävenman
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Samarbete med grannländer

inventeringsmetodema samordnas i Sverige, NorgeönskvärtDet är att
framgångsrikt samarbete ioch Finland. exempel påEtt gränsernaöver

Nord-1991 initieradesNorden den Nordkalottkommittéutgör avsom
för länsstyrelserna i dekalottens finns företrädareMiljöråd. I gruppen

nordligaste länen i Sverige, och Finland.Norge
beståndsstatus,Kommittén har tagit fram serie rapporter en omen -

inventeringsmetodik och tredje medmed förslag till samordnad enen
fjärde kommerförslag till samordnade förvaltningsåtgärder. En rapport

granska resultatet för-redovisa uppdaterade bestândssiffror ochatt av
Nordkalotten.söken samordna inventeringsmetodiken påatt

vargforskningsprojektet ianslutning till nyligen startade Sve-I det
norsk-fmsk-svenskrige har det diskuterats formnågon gemensamav

i Fennoskandia.organisation för följa utvecklingenatt vargstammenav
fåtaliga vilänge projektet och relativtSå pågår är attanservargarna

organisation kan kopplas tillför svensk del sådanansvaret en av en
med forskningsprojektet.Viltskadecenter, har samarbetenäraettsom
samordningsarbetet.Så har också varit fallet i inledningsskedet av

Rovdjursdatabas

Naturvårdsverket i uppdragRegeringenUtredningens förslag: ger
databas för rovdjur avseende hela landet.upprättasatt storaen

rovdjur insamlatsdel det inventeringsmaterialEn storaav om som
databas för de fyra nordli-under år finns lagrat i gemensamsenare en

länen. Varje länsstyrelse ansvarig. material dessvärreAnnat ärärgaste
omöjligt få delspritt och därmed svårt eller nästan att av.

Vi föreslår regeringen Naturvårdsverket i uppdrag attatt upp-ger
för avseende hela landet. skalldatabas rovdjur Därrättas storaen

information från länsstyrelserna, Naturhistoriska riksmuseet, Statens
Jägareförbundet m.fl. registreras.veterinärmedicinska anstalt, polisen,

övergripande ligga hos Naturvårdsverket och det börskallDet ansvaret
uppgift för Naturvårdsverket initiativ till och utvecklaatt tavara en

databasen.
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Viltskadecenter17.4

Bakgrund17.4.1

viltskadorensidigtbyggdeför viltskadortidigareDet attsystemet
nuvarandeemellertid detskulle 1990-talet harUnder systemetersättas.

ställtharförebyggas. Dettaskallinförts där huvudregeln skadorär att
detochåtgärderförebyggandekrav förbättrade kunskaperpå attom

bakgrundDetfinns möjligheter föra kunskaperna. motatt ut avvar
startades 1996.behov Viltskadecenterdessa som

iForskningsstationGrimsötillViltskadecenter finns i anslutning
förInstitutionentillorganisatoriskt knutenStationenBergslagen. är

Uppsala.ilantbruksuniversitet SLUnaturvårdsbiologi vid Sveriges
viltskador ochkunskapViltskadecenter samlahar till uppgift att om

viltskadorTillutbildning.ochförmedla informationdenatt genom
egendom.tamdjur ochrovdjur orsakar påräknas skador annansom

förmetoderutvecklaViltskadecenter medarbetar också attatt nya
vid forsk-med forskarnasamarbeteförebygga viltskador, ivilket sker

tillfrämstsigriktarViltskadecenterningsstationen. påVerksamheten
tillocksåorganisationerochmyndigheter, enskilda näringsidkare men

frågorinte med rennä-arbetar rörallmänheten. Viltskadecenter som
ringen.

funktion.viktigfyllerViltskadecenterVår bedömning är att en
före-medarbetaochrådgivning till tamdjursägareGenom attgenom
kon-bidragit tillgradi högbyggande åtgärder Viltskadecenterhar att

begränsade. Centretflikterna blivitrovdjurochmellan tamdjursägare
Bl.a.hundar.påockså frågorarbetar med manavservargangreppom

för-studera hurvargforskningsprojektetinom det pågåendeatt vargar
ilänsjaktvårdsföreningamamedsig till jakthundar. Tillsammanshåller

Örebro fåförinitiativockså tagitharVärmland ochDalarna, attman
utsträckningpå hundar. Iförebyggafram metoder storatt vargangrepp

Bl.a. harinformation.med utbildning ochockså aktivtarbetar centret
viltska-förbesiktningsmänlänsstyrelserna,utbildat tjänstemän påman

läraredistriktsveterinärer,fåmäringen,verksamma inomdor, personer
ocksåsammanställdesför Viltskadecenterjägare.och Inom enramen

1998/99underutvecklingskandinaviskaden vargstammensrapport om
Hedmark.iHögskolenSkandinavien, 1999,i 18Varg rapport nr

Naturvårds-uppdragpåFormellt drivs Viltskadecenter SLU avav
skallviltskademedel. DessaVerksamheten finansieras medverket.

verksamhetanvända föremellertid inteNaturvårdsverket utanegen
finansieringenlänsstyrelserna. Förfördelas mellanskall avpengarna

viltskademedlensärskild dellänsstyrelsefår därförcentret avenen
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betalas till SLU. Pengarna går alltså från Naturvårdsverket, tillsom
länsstyrelsen, till SLU och slutligen till själva Viltskadecenter.

Formerna för Viltskadecenters organisation och finansiering har lett
till viss oklarhet ledningen verksamheten. Naturvårdsverketom av

detta verkets sak och verket det på uppdrag läns-äratt görattanser av
styrelserna. Dessa har å sin sida det de finansierar verk-sett attsom
samheten och Viltskadecenter deras serviceorgan. SLUäratt eget tar
inte någon aktiv del i verksamheten.

Från Viltskadecenter har framförts oklarhetema kring organisa-att
tion, ledning finansieringoch påverkar den praktiska verksamheten
negativt. Det bl.a. svårt ha någon långsiktig planering ochär att attmer

prioriteringar. Oklarheterna också oproportionerligt mycketgöra gör att
tid måste läggas på administrativa frågor.

Naturvårdsverket har under hösten 1999 tillsatt interimistisk sty-en
relse for Viltskadecenter. Styrelsen har uppdragi utarbeta förslagatt
till dels hur verksamheten skall organiseras och finansieras, dels vilken
verksamhet skall bedrivas. styrelsen ingårI förtre representantersom
länsstyrelserna, for näringama och for Naturvårdsverket.tre en

Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och lantbruksnäringen attavser
bredda Viltskadecenters verksamhet. det direkta arbetetUtöver med
viltskador skall sammanhållande for beståndsövervak-centret vara
ningen de rovdjuren utanför renskötselområdet. Därvid skallstoraav

ha till uppgift biträda de medverkande länsstyrelserna icentret att
utbildning spårare, samordna metoder för beståndsövervakningenattav
och sammanställa länsstyrelsernas årsrapporter denna. Dennaatt över
del verksamheten har redan påbörjats såvittnämntsav som avser varg.

harDet funnits planer på verksamheten i de delar gälleratt som
rovdjur skall drivas under beteckningen Rovdjurscenter. tordeDet vara

uppgift for den interimistiska styrelsen ställning till såatt taen om
skall fallet. Därtill kommer det åtminstone bland vissa aktö-attvara av

finns planer på utvidga verksamheten till informationsinsatserattrerna
allmänheten. har emellertid inte styrelsen tagitDetta ställning till.mot
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arbetsuppgifterochorganisationFramtida17.4.2

interi-blir DenViltskadecenterUtredningens förslag: permanent.
Vilt-avvaktas.organisationförslagmistiska styrelsens centretsom

viltskadortillhar anknytningfrågorarbete medskadecenters som
gällerdetsammanhållandeskallfortsätter. Centret närvara

renskötselom-utanförochbjörn,beståndsövervakningen vargav
rådet.

det gällerskall bli NärViltskadecenterVi föreslår cent-permanent.att
börstyrelsens förslaginterimistiskadenviorganisation attrets anser

attframhålla detemellertidVi villsaken äravvaktas innan avgörs. av
ochskall drivasjuridisk formi vilkendet klarläggsvikt centretstor att
detbedömningverksamheten. Vårförhuvudman är attärvem som

ochNaturvårdsverketknöts tillskulle lämpligt attcentret ver-omvara
borde haStyrelsenstyrelse förfick möjlighetket centret.utseatt en

i detbeskrivitsinterimistiskadensammansättning motsvarar somsom
Grimsövidbelägeti fortsättningenbörföregående. Centret även vara

Forskningsstation.
organisationförslag tillstyrelsen utarbetatinterimistiskadenNär ett

åtgärder förnödvändigaNaturvårdsverket, vidtaregeringen, ochbör att
organisatoriska form.framtidadessViltskadecenterge

anknyt-frågor harmedsitt arbeteViltskadecenter bör fortsätta som
finansierasför närvarandeliksombörtill viltskador. Centretning av

huvudman förskallNaturvårdsverketviltskademedel. Om centretvara
verketändras såviltskadeanslagetanvändningenreglerna förbör attav
någondirekt,verksamheten överfinansiera omvägenkan attutan

länsstyrelse.
Även Viltskadecenter,användafortsättningsvis bör namnetman

gäl-utveckla detbörjatverksamhet näretablerat. Denär mansomsom
renskötselområdetutanförrovdjurbeståndsövervakningenler rymsav

Rovdjurs-Beteckningenför Viltskadecenter.mycket väl inom ramen
leda tillden kanundvikas eftersommeningbör enligt vårcenter sam-

framväxande verksam-ochpågåendeandra redanmanblandning med
Viltskadecenterverksamheten vidden månavsnitt 17.5.3. Iheter

breda all-deninformationsarbeteutvecklaskommer gentemotmotatt
annorlunda påanledningdäremot finnasmänheten kan det att namn-se

frågan.
sammanhållande detskallViltskadecenter närVi föreslår att vara

rensköt-utanförlo ochbjörn,beståndsövervakningengäller vargav
såvittdetta arbetepåbörjathar redanselområdet. Centret varg.avser
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När det gäller björn och lo Viltskadecenteröverväger för närvarande
vilka insatser kan vidta för följa beståndsutvecklingen.attman

Såvitt det har kommit fram i våra kontakter med länsstyrelserna
finns det för närvarande inte behov ökade anslag för skallattav man
kunna utveckla Viltskadecenters verksamhet kring beståndsövervak-
ningen.

framtidenI bör information rovdjurens antal och utbredningom
kunna hållas tillgänglig för allmänheten, bl.a. Internet, genom sam-
arbete med rovdjurscentrum har tillett uppgift verka all-att motsom
mänheten. I vad mån Viltskadecenter i dag skall sig åt informa-ägna
tionsspridning till allmänheten beroendeär får särskildaav om man
anslag för detta från Naturvårdsverket eller länsstyrelserna. Vår
bedömning viltskademedelär inte kanatt användas för sådana ändamål.

17.5 Information

17.5.1 Behov informationav

Kunskap rovdjuren har nyckelroll för allmänheten skall haom atten
förståelse för rovdjurssituationen och rovdjurspolitiken. Ett ökat arbete
med välunderbyggd och allsidig information rovdjuren därförär ettom
viktig led i arbetet med minska de konflikter skapasatt runtsom rov-
djursförekomsten. Erfarenheterna från Viltskadecenters verksamhet
visar också hur information och utbildning, kopplat med bidrag till
skadeförebyggande åtgärder, på avgörande bidragit tillett sätt att tam-
djursägare kunnat rovdjur.acceptera

Av särskild betydelse aktuell kunskapär rovdjurensatt antal ochom
utbredning finns lätt tillgänglig för allmänheten. På så kan alle-sätt
handa rykten och missuppfattningar motverkas. En bidragande orsak
till konflikterna rovdjursförekomsten olikarunt harär olikaatt grupper
uppfattningar hur många rovdjur det finns och de finns. Godom var
och lättillgänglig information antal och utbredning kan kun-om ettge
skapsunderlag kan människor med olikaaccepteras uppfatt-som av
ningar i rovdjursfrågoma. Därmed blir det lättare föra saklig dis-att en
kussion och finna lösningar konflikter.på
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kunskapen debreddasyfteockså spridas iInformation bör att om
problem dede skador ochbiologiska förhållandenolika samtartemas
också bely-börrovdjursförekomstenpåsociala aspekternaorsakar. De

perspektiv.historisktide böroch sättas ettsas

organisationerochMyndigheterl7.5.2

uppdragNaturvårdsverket iRegeringenförslag:Utredningens ger
rovdjur.informationstrategi fördetaljeradutarbetaatt omen

organisationer medochmyndigheteri dag arbetar många attRedan
organisatio-fleraNaturvårdsverket ochrovdjuren.kunskapsprida om

Vilt-information.rikstäckandespridanivå forpå centralarbetar attner
främst tillinformation riktadcentralt medocksåskadecenter arbetar

landet.helalänsstyrelsernäringsidkare ochenskilda över
aktiva ochofta varitlänsstyrelsernaregional nivå harPå t.ex. arran-

allmänhe-och frågor hosuppståttdetinformationsmöten närgerat oro
ocksålänsstyrelser harVissarovdjursförekomst.grundpå gett utten av

meduppträda vidskallinformationsblad hur mötenkortfattade manom
rovdjur.och andrabjörn

beträffandeinforrnationsarbeteorganisationemasideellaDe rov-
intemänniskorde kan nåviktigt eftersomsärskiltdjursfrågoma är som

kanVisst arbetemyndigheterna.från sägasinformationlätt nåslika av
arbeteoch Annatmedlemstidningar Internet.centralt,ske t.ex. genom

lokalt.regionalt ellerbedrivs
informationsmötenhålleraktivt ochJägareförbundet är t.ex.

lo- ochinom björn-,verksammamed forskaretillsammansolika orter
ochböcker björn,ocksåFörbundet harvargprojekten. gett ut om

betydandeutnyttjas iBöckernaaktiva forskare.författats avsomvarg
kunskapsservicesatsningstudiecirkelverksamhet. Enomfattning för

vid förbundetsuppbyggnadunderdärtilloch telefonvia Internet är
anordnar årligenVärldsnaturfonden WWFforskningsavdelning. ett

mötesplatsviktigutvecklats tillrovdjursfrågorsymposium ensomom
stöd tillfinansielltocksåallmänhet. WWFintresseradför rov-geren

rovdjursinvente-mellansamordningsmötentilli länen,djursgruppema
och publi-konferensertillsamebyar,länsstyrelser ochfrån samtrama

Även NaturskyddsföreningenSvenskarovdjursfrågor.rörandekationer
informations-aktivtbedriverlokala kretsarminst dessoch inte ett

arbete.
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Förutom de organisationerstora här finns flera mindrenämntsom
organisationer aktivt arbetar med information, Rovdjursföre-som t.ex.
ningen och projektet femDe stora.

Djurparkema sprider information till bred allmänhet. Deen ger var
och möjlighet de olika och de informeraratt djurensen arternase om
biologi och utbredning.

Vi föreslår regeringen Naturvårdsverketatt i uppdrag attger ut-
arbeta detaljerad inforrnationsstrategi. informationsinsatserDeen av

allmän i dagnatur görs myndigheter och organisationermer ärsom av
visserligen betydande behöver det utökas. Informationsstra-trotsmen
tegin bör fram i samråd med övriga intressenter.tas Därtill bör infor-
mationsinsatser inom for rovdjurscentrum prioriteras,ettramen se

avsnitt.nästa

17.5 Rovdjurscentrum

International Wolf Center

Under studiebesök i USA besökteett International Wolf Center i
Ely, Minnesota. Centret kan enligt vår mening tjäna förebild försom en
motsvarande verksamhet i Sverige.

Syftet med International Wolf Center sprida objektivär infonna-att
tion Man alltså inte för eller dess existens.om varg. emotpropagerar
Centret drivs privat bolag vinstsyfte.ett utanav men

Delstaten Minnesota har skyldighet informera Statenatten om varg.
låter fullgöra skyldigheten ochcentret därför ekono-stöttar centret
miskt. Den byggnad där beläget harär bekostatscentret skatte-t.ex. av
medel.

Närmare hälften intäkter gåvor,centrets donationerutgörs ochav av
medlemsavgifter. Omkring tredjedel kommer från försäljningen av

med anknytning till arbete. Resten intäkternacentretsvaror utgörsav
inträdesavgifter och liknande.av
På finns hägn medcentret besökarnaett kan titta på ochvargar som

där de kan få olika beteenden demonstrerade och förklarade.vargens
finnsDet också omfattande utställning spelar central roll ien som en

informationsarbetet. Innan den placerades på visades den påcentret ett
antal platser i USA och Kanada. Utställningen belyser biologivargens

också dess roll i olika kulturer. Dagligen hålls föredragmen om varg.
harMan särskilda föredrag och information riktad till skolbarn.annan

Centret lägger vikt vid sin hemsidastor på Internet. finnsDär
omfattande information både i USA och på andra håll i värl-om varg
den. Man har också diskussionsgrupper aktuella frågor. Centret harom
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dettamed hjälpoch kanlitteraturregisterockså över avett vargom
vidare.intresseraddenhänvisa ärsom

fieldcommunicationwolfkalladeockså såCentret arrangerar
vildafrånfåyla förfårdär deltagarna atttrips pröva var-att svar

snöspårningordnarVintertid varg.avmangar.

i SverigerovdjurscentrumEtt

rovdjurscent-inrättakaninformationsarbetet ettled iviktigt attEtt vara
påskulleförebild. Där ettWolfInternational Centermed mansomrum

kunskap. Cent-allsidigochtillförlitligspridakunnalättillgängligt sätt
turistattraktion.få betydelseocksåkanrumet som

förutsätt-vissagenomslag börfåskallverkligenFör centrumetatt
uppfyllda:ningar vara

rovdjurförekommerdetområde därbeläget ibörDet menettvara0
frånbesöksunderlagbrettdet finnstillgängligtsåändå ettattvara

informa-Bådestorstadsregioner.våraåtminstone någon avav
besökareantaltillräckligtskälekonomiskaoch storttionsskäl är ett

viktigt.
i hägn.olikadefall flerai varje arternabör finnas djurDet avav

föreläsare.kvalificeradeerbjudabör kunnaMan
på spårtittaföri fältguidadeerbjuda att t.ex.bör kunnaMan turer

djur.pejla märktaeller
viltforskningen.medsamarbetafölja ochkapacitetbör haMan att0

påhemsida Inter-aktuellhögkvalitativ ochhållabör kunnaMan en
net.

på dettydligtEly visariWolf CenterInternationalfrånErfarenheterna
turister,bl.a.besökare,och hos centrumlokalt ettbådeintresse avsom

före-värdevilketvisar ocksåerfarenheterväcka. Dessaslag kandetta
detta slag. Besö-anläggningförhägnrovdjur ikomsten utgör avenav

vilketbeteenden,deras görstuderaochdjurenmöjlighetfårkarna att se
intei Ely kanUtformningenintressant.anläggningen centretavmer

Intematio-finns vidDelsSverige.anläggning itillförasdirekt över en
anläggning i Sve-dels börutvecklas,kanWolf delarnal Center ensom

rovdjfyrasamtligahelst omfattarige ursarter.stora
meddjurparkertvå rätti dagfinns detbedömningEnligt vår som

Björn-rovdjurscentra: Orsariktigautvecklas tillskulle kunnainsatser
Hälsing-ii JärvsöliggerochDalarna Järvzoo,park i norrasomnorra

Även underEkshärad,i ärrovdjurscenterVärmlandsland. upp-som
inforrnationsarbetet.ifunktionviktigfyllakommabyggnad, kan att en

utvecklaviljafinns17.4,avsnittViltskadecenter attvidOckså en
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verksamheten till innefatta aktivt informationsarbeteatt ett bredmot en
allmänhet.

Orsa Bjömpark startade 1986 och hade då endast björnar. Verksam-
heten har sedan utökats och har lo, och fjällräv.ävenman numera varg
I parken hålls djuren i hägn där miljö liknarstora den naturligaen som
bevarats. kommerLon flyttas till ochatt hägn detett nytt större än
nuvarande. Man i framtiden byggaatt järvhägn.även tek-Deavser ett
niska lösningar valt möjlighet till god insyn i hägnen för besö-man ger
karna. Parken har inlett samarbete med personal frånett bjömforsk-
ningsprojektet. Inom parkens ledning finns uttalad önskan för-atten
stärka den vetenskapliga kompetensen. Man också erbjudaattavser
sina besökare hela där kan parkens djur, lyssna påprogram man se
föredrag och sedan lära sig djuren i Skolklasserute naturen.mer om
och andra kommer kunna erbjudas paketatt innefattargrupper som
boende, guidning och besök hos djuren. Parkens IT-resurser underär
utveckling. Förutsättningarna for bygga relativt omfattandeatt infor-
mations- och utställningslokaler undersöks för närvarande. Antalet
besökare f.n. cirka 60-65är 000 säsong.per

På Järvzoo, till något mindreärytan Orsa Bjömpark,än finnssom
björn, Ävenjärv, lo, och kungsöm. där hålls djuren i hägn medvarg
naturligt utfonnade miljöer. De olika hägnen lättillgängligaär genom

sammanhängande promenadrunda i huvudsak byggden är trä.som av
På flera punkter i anläggningen planeras förbättringar. Så planerar man

ombyggnad flera hägnt.ex. och inrättandet bättre lokaler förav av
information djuren. Antalet besökare förär närvarandeom

70 000 år.ca per
Värmlands rovdjurscenter skall ha huvudsyfte informeraattsom

och sprida kunskap de fyra rovdjuren. Tankenstora ärom att centret
skall bli turistattraktion. Man vill också bidra till samverkan mellanen
de intressen berörs rovdjursförekomst. Den utställningsom av om varg

öppnades på Nordiska i Stockholm 1997 ochsom museet sedansom
vandrat i landet skall få plats på Centretpermanent efter-centret.en

också kontaktersträvar med viltforskningen och andra arbetar medsom
rovdjursfrågor. Enligt de nuvarande planerna har inte för avsikt attman
hålla djur i hägn.

Viltskadecenters verksamhet huvudsakligenär inriktad på frågor
viltskador.rör detNär gäller rovdjuren har emellertidsom kommitman

arbeta med allmänt infonnationsarbete,att även bl.a. attgenom man
på frågor från allmänheten. Det finns ocksåsvarar tankar attom

utveckla detta informationsarbete. Det har framhållits iatt ettman
sådant arbete skulle ha fördelar i sin närhet till lo- och ävenvarg-,
bjömforskningen. Samtliga dessa finns dessutom inom någraarter mils
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radie från betonarGrimsö. också goda förutsättningarMan näratt man
det gäller informationstekniken.

Staten bör bidra till inrätta rovdjurscenteratt ett

arbetsgrupp tillsätts inom Miljödeparte-Utredningens förslag: En
med uppdrag fortsätta samtalen med Bjömpark,Orsamentet att

Värmlands rovdjurscenter och Viltskadecenter medJärvzoo, samt
berörda län och kommuner, inrättandet eller fleraettom av rov-
djurscentra. del innefattar satsningen visst ekono-För statens ett
miskt stöd till kompetensutveckling infonnationsinsatser.och

finns alltså enligt vår mening goda skäl för skall bidra tillDet att staten
det inrättas flera rikstäckande för spridning infor-elleratt ett centra av

mation rovdjuren. bör ske eller i samarbete med någonDetom genom
eller de vinågra verksamheter har beskrivit.av

bör bidra med första hand börStaten ekonomiskt stöd iett som
inriktas kompetensutveckling utbildnings-på infonnations- ochsamt
insatser allmänheten. har grundläggande motiveringDetta singentemot
i för det finns livskraftiga rovdj i Sverige.statens att ursstammaransvar

kvalitet lättillgänglighet infor-och viktiga förutsättningar förHög är
mations- och utbildningsinsatsema. finns i de verksamhetergrundEn
vi beskrivit, den fordrar påbyggnad just dessagaranterarmen en som
förutsättningar. statligtvisst stöd främjar sådan utveckling.Ett en

Bjömpark den plats för deOrsa närvarande bästär motsom svarar
kankriterier vi ställt Alla rovdjursartema finns i områden lättsomupp.

nås från vargrevir och landetsparken. Man har relativt hållnära
bjömstam. bjömforskningsprojektet ochKontaktema medtätaste

ambitionerna stärka parkens vetenskapliga kompetens förutsätt-att ger
ningar för kvalificerade guidadeföreläsningar och möjligheter till goda

i fält. parkens fördelar.De mycket hägnen tillhör också Iturer stora
företag driver har också bred kontakt medparkensamma som man en

Skidbackarallmänhet och turister och stugby.genom en
utvecklashar enligt vår bedömning också förutsättningarJärvzoo att

lättill-till väl fungerande rovdjurscentrum. Anläggningen mycketärett
frittgänglig för besökare. har dock inte närhet till levandeMan samma

forsk-Bjömpark har och inte heller till områden därOrsavargar som
ning bedrivs. har dock fungerande samarbete med Skan-J välärvzoo ett

i i kontakt medStockholm. Också bedriver sin verksamhetJärvzoosen
besöksverksamhet, bl.a. skidanläggning.annan en



1999:146SOUinformationbeståndsövervakning,282 Forskning,

verksamheterpågåendeBjömpåark ochBåde Orsa Järvzoo är som
bärkraftiga fördock tillräckligtinte ekonomiskt starka såvisat sig om

rovdjurs-kompletteringartid. Med debestå under längre ettatt somen
kvalitetshöjning ske ochskulle innebära kancentrum en

för verksamheten förbättras.förutsättningarna
plane-i den gedignarovdjurscenter har tillgångVärmlands storen

regionalt.minst lokalt ochgenomförts med stöd intering ett gottsom
byggahar tillgång till kommerdeInom att upp enmanramar man

planeras börverksamhetutställning hög kvalitet. Också den somav
besö-såväl boende i regionennaturintresserade,attrahera många som

inte.djur i hägn finns Ikare. aktuella planer på hållaNågra motsatsatt
erfarenhetinteBjömpark och hartill Orsa Järvzoo ännu attav-man

verksamhet.bedriva ekonomiskt omfattandeen
forskningsprojekten.relationer till CentretViltskadecenter har goda

informationsarbete.bedriver redan i dag Deti sig etablerat ochär man
brett informa-möjligt bedriva allmänt ochemellertid knappastär att

finansiering informa-viltskademedel. särskildtionsarbete med En av
skallnödvändig,tionsverksamheten kommer därför bli centretom

intekänner till finns detutvecklas till rovdjurscentrum. Såvitt viett
ViltskadecentersViheller planer på hålla djur i hägn. attatt menar

arbetsuppgifter redan ii första hand bör inriktas på deverksamhet som
beståndsövervakningendag finns där på samordningsamt av

vadinte de enskilda verksamheternaVi förordar någon utövernu av
särskild arbetsgruppredan framhållits. Vi föreslår istället att ensom

fortsätta samtalenMiljödepartementet med uppdragtillsätts inom att
med berörda län och kommu-med de aktuella anläggningarna, liksom

vore angelägen kan intesatsning det slag viEn menarner. av som
och centralasamverkan mellan lokala, regionalagenomföras närautan
intressenter.ekonomiska insatser från dessaintressen och direkta

samverkan med aktuellaArbetsgruppen bör också få uppdraget iatt
eller flerautveckla verksamhetsidén föranläggningar ytterligare ett

uppdraget undersökarovdjurscentra. Vidare bör arbetsgruppen attges
och ideellaförutsättningarna för samverkan med berörda näringar

EU-ñnansiering börorganisationer. Också möjligheterna till viss
undersökas.
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Kostnader81

Ökade kostnader18.1

utredningsuppdraget bilaga skall denfått för 1Enligt de direktiv
livskraftigautgångspunkten för arbetetgrundläggande stammarattvara

Ävenskall säkerställas.och kungsömbjörn, järv, lo, omav varg
blir slutsatsenskall andra intressenutgångspunkten vägas attmot

bibehållasandra åtminstone påvissa skall öka ocharterstammarna av
kan tillåtas minska något. Närnuvarande nivå. Endast lostammen

varifrån de tidigarede också till områdenökar återkommerstammarna
försvunnit.

starka konflikter på mångaRovdjursförekomsten skapar redan i dag
risken konflikter kommerhåll. Med ökade är attattstammar stor upp-

sig. Vi föreslår därföreftersom rovdjuren spriderstå på platser alltnya
Förhoppningenkonflikterna.syftar till minskarad åtgärder atten som
öka också hosrovdjursförekomsten skall kunnaförståelsen förär att

finns bättreBland åtgärder vi föreslårdem drabbas skador. desom av
delar besluts-decentraliseringsamråd och information samt av av

fattandet
emellertidrimlig nivåför hålla konflikterna påAvgörande äratt en

åtgärderför bidrag till förebyggandeockså avsätteratt staten pengar
detta finns det risk förde inteoch skador uppstår Görsersätts.att som

i fortsättningenvissamotståndet rovdjuren inom ävenatt mot grupper
öka. bedömningkompakt och kanske också Vårkommer är attatt vara

inslag ihelt nödvändigasatsningar på bidrag och ersättningar är rov-
djurspolitiken.

åtgärdertill förebyggande ochAlternativet till på bidragatt satsa
lo ochåtminstone järv,ersättningar minskaär att stammarna varg.av

ochskulle leda till livskraften hos järv-Detta vargstammenatt uppen-
utgångspunkter vi fått i direktivenbart skulle i fara. Med desättas som

föreslå sådan utveckling.det inte alternativnågotär att en
fullföljasutredningsuppdraget inte kunnatSlutsatsen blir utanatt

leder kra-kostnader. Enligt vår bedömningförslag innebär ökadesom
tillmed låga beräkningarpå livskraftiga rovdjursstammar ävenvet

kronor.kostnadsökningar miljoner13ca
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18.2 för rovdjursfrågor ochForum

rovdjursgrupper

Förslagen18.2.l

Vi föreslår former för ökat samarbete mellan myndigheter ochett
intresseorganisationer både centralt och regionalt avsnitt 13.1. Ytterst

tanken detta skall bidra till minska de kon-verksamtär sättatt attett
flikter finns rovdj ursförekomsten.runtsom

På central nivå föreslår det till Naturvårdsverket skall knytasatt
rådgivande för samråd i rovdjursfrågor. detta skall finnasIett organ

för rennäringen, den ideella naturvärden, jakten, jord-representanter
bruket och forskningen. Tanken i detta forum bl.a. skall dis-är att man
kutera generella beslut jakt rovdjur och följa inventerings-mer om
arbetet och rovdjursstammamas utveckling.

fleraI län finns i dag så kallade rovdjursgrupper med representanter
för intressen.olika de flesta fall knutna till länsstyrelsenI är grupperna

i något län helt fristående. Vi föreslår det i de länär attmen gruppen
där det finns för länsstyrelsernarovdjur skall obligatoriskt attvara
bilda rovdjursgrupper för kom-och leda arbetet i dem. Representanter

polismyndighet, jägarorganisationer, ideella naturvårdsorgani-muner,
Ävensationer, tamdjursägare, samebyar och markägare bör ingå. per-

med ingåsärskilda expertkunskaper bör kunna attutansoner represen-
myndighet organisation. Syftet med rovdjursgruppemaeller ärtera en

främst skall ocksåöka utbytet information. Menatt grupperna varaav
rådgivande det arbete med rovdjursfrågor.gäller länsstyrelsemasnär

Finansiering18.2.2

Redan i dag förekommer mellan de olika ochmånga kontakter organ
verksamheter vi föreslår skall ingå i det centrala forumet försom rov-
djursfrågor. Vårt förslag innebär kontakterna effektiviseras,att syste-

få defi-matiseras och formell skall klartyttre samt attges manen ram
nierade uppgifter kontakterna redan före-arbeta med. Eftersomatt
kommer förslaget ökade kostnader.kan inte medföra några Mot-anses

gäller försvarande de länsvisa rovdjursgruppema.
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8.3l Rennäringen

Ökad18.3.1 ersättning för rovdjursdödade renar

budgetpropositionenI för år 2000 föreslås 35 miljoner kr skallatt
anslås till ersättningar för dödas rovdjur. Förslaget inne-renar som av
bär anslaget skall detsamma för Sametinget1999. hadeatt vara som
yrkat höjning till miljoner37 kr.en

Vårt förslag till förändringar i ersättningssystemet för rovdjurs-
dödade avsnitt 14.1 bygger på rennäringen skall få fullattrenar
ersättning för de ekonomiska förluster rovdjuren orsakar. Storle-som
ken skadorna skall beräknas utifrån hur mycket värd,ärav en ren upp-
skattningar hur många dödas rovdjur år och detav renar som av per
merarbete det kan utredas rovdjursangreppen orsakar. Same-attsom
byama skall, liksom för närvarande, få ersättning beräknad efter före-
komsten järv, och på respektive bys betesområden. detNärav varg
gäller björn och kungsörn skall det totala ersättningsbeloppet beräknas
med de nämnda utgångspunktema. Beloppet skall sedan fördelas mel-
lan samebyama efter betesområdenas areal.

Regeringen skall varje år förslagpå från Sametinget besluta ersätt-
ningsbeloppen för det kommande budgetåret. Vårt förslag innebär att
det totala ersättningsbeloppet kommer påverkas förändringar iatt av
dels värdet dels antalet rovdjur.renar,

Beräknat efter rovdjursförekomsten år 1998 skulle förslagvårt som
framgått avsnitt innebära14.1.1 totalkostnad på miljoner41av en ca
kr, dvs. ökning med miljoner6 kr jämfört med dagens anslag. Vien

också bör regler differentieradnärmareatt övervägaanser man om
ersättning för utanför respektive innanför åretruntmarkema, vilket
skulle innebära besparing. Differentierad ersättning skulle leda tillen

totalkostnad på 38 miljoner kr, dvs. miljoner3 kr lägre medänen ca
ersättning inom hela renskötselområdet.samma

Våra förslag det gäller rovdjursstammamas utvecklingnär i rensköt-
selområdet innebär lodjurstammen skall halveras. järvenFöratt är
målet den ökar något. skallDet inte finnas någon fastatt vargstam men

ökande utanför renskötselområdet kommer leda tillvargstam att atten
uppträder där. björnenFör och kungsömen innebärensamma vargar

våra förslag knappast några snabba förändringar. Totalt innebärsett
således våra förslag rovdjursantalet kommer minska inomatt att ren-
skötselområdet.
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åtgärderBidrag till förebyggande18.3.2

föreslår medel för bidrag till före-Vi Sametinget skall få särskildaatt
byggande åtgärder. Hittills Sametinget årligen betalat mellanhar ut en

harhalv och miljon kr till bidrag för sådana åtgärder. Pengarnaen
från dödats rovdjtagits anslaget för ersättningar till renar som av ur.

Vi föreslår för bidrag till skadeförebyg-miljoner år anslås2att per
gande åtgärder.

Finansieringl8.3.3

förebyg-Både förändringarna i ersättningssystemet och bidragen till
kan integande åtgärder innebär kostnadsökningar för Dessastaten.

finansieras delförs från någonöverattgenom annan av rov-pengar
djursförvaltningen.

sikt bör bidragen till skadeförebyggande åtgärder vidtas iPå leda att
ökad omfattning blir effektiva. Därmed kommeroch åtgärdernaatt mer
skadorna minska. riktning verkar den minskningIatt av rov-samma
djursförekomsten inom renskötselområdet vi föreslår.som

tamdjursskötsel18.4 Annan

Nuvarande kostnader18.4.l

föreslås anslaget för övrigaEnligt budgetpropositionen för år 2000 att
viltskador skall innebär höjning med25 miljoner kr. Detta envara

budgetpropositionen detta dockmiljoner kr sedan Enligt7 1999. är en
kommande årengångsvis höjning och beräknar anslaget åter-attman

igen skall miljoner.18vara
föranvändes miljoner kr viltskademedlen till bidrag1998 1,3ca av

Ersättningama för rovdjurs-åtgärder för förebygga rovdjursskador.att
dödade tamdjur uppgick totalt till 000 kr.300ca

förebyggande åtgärderBidrag till18.4.2

utveckling innebärförslag gäller rovdjursstammamasVåra detnär att
antalet rovdjur tamdjursskötsel utanför renskötselom-i områden med

och bör också tillåtasrådet skall tillåtas öka. Rovdjuren, främst varg,
kommeråteretablera sig i områden där de inte förekommer i dag. Detta

för förebygga skador. delställa ökade krav på åtgärder Denatt att av
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därför öka.anslagen för för sådana ändamål börviltskador avsättssom
tillrovdjuren återkommerKostnaderna kan beräknas öka främst när

områden där rovdjur redanområden där de inte finns i dag. iMen även
vik-finns bör dock kunnakommer behovet öka. Skyddsjakt ettatt vara

tamdjursskötsel.tigt förebyggande med omfattandemedel i områden
inte få bidrag till före-fäbodbrukare i principFör närvarande kan
skall bli möjligt, vilketbyggande åtgärder. Vi föreslår dock dettaatt

kan leda till ökade anslagsbehov.
till förebyggandeSammantaget innebär förslag bidragenvåra att

ökning med 000 kr.åtgärder bör öka. första föreslås 500I ett steg en
fallHuruvida ytterligare ökningar behövs, och i så avgörsnär, av rov-

omfattning spriderdjursstammamas utveckling. lodjuret iOm större
behovet bidragsig i Götaland ökar i antal kommeroch avom vargen

förebyggandetill åtgärder öka markant.att

Ersättning för skadorl8.4.3

näringsverksamhet deVi föreslår tamdjur iskador på arteratt somav
dödadebli skadade ellerkan förväntas i utsträckningnågon större av

Kostnadernafastställs irovdjur skall med beloppersättas taxa.som en
värdet på dödadeändringar iför ersättningarna kommer då att styras av

tamdj dödade djur.och antaletur
förebyg-formerna tamdjursskötsel hardet gäller de vanligaNär av

finns det där-effektiva. Beträffande dessagande åtgärder visat sig vara
framtidenför inte befara skadorna inom denanledning närmasteattatt

med förebyg-omfattning, arbetetkommer öka i någon störreatt om
emellertid också tamdjur påVi föreslårgande åtgärder kan fortsätta. att

tamdjur. Enligtandrafritt skogsbete skall sättersättas samma som
kostnaderleda till ökadeuppgifter från Viltskadecenter skulle detta om

200-250 kr år.000 per
kostnadernaåtgärderLiksom bidrag förebyggandebehovet till ärav
utveckling.för ersättningar för skador beroende rovdjursstammamasav
uppträder iför närvarandeoch i utsträckningOm änstörrevarg

skadornatamdjursskötsel kommerområden med omfattande attmer
förför kostnadernaöka. bör därför finnas beredskapDet ersätt-atten

ningar måste ökas väsentligt.
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Finansiering18.4.4

Såvitt vi kan bedöma kan inte behoven ökade bidrag till förebyg-av
gande åtgärder och ersättningar för skador täckas ompriorite-genom
ringar inom för det nuvarande anslaget för viltskador. för-Våraramen
slag i denna del innebär alltså ökade kostnader för medstaten sam-
manlagt kr.700 000

Med positiv utveckling rovdjursstammama kommer behoveten av
såväl bidrag förebyggandetill åtgärder ersättningar för skadorav som
öka. Vi kan emellertid inte i dagsläget varken hur snabb elleratt ange

hur ökningen kommer bli.stor att

Åtgärder18.5 jaktbrottmot

Ökad samverkan185.1 mellan myndigheter

Vi föreslår länsstyrelserna skall initiera samarbete med polis ochatt
åklagare för insatser jaktbrott avseende rovdjur. viss utsträckningImot
förekommer redan i dag sådana kontakter. Till del kommer förslageten
emellertid innebära ökat arbete för de berörda myndigheterna. Våraett
förslag i denna del innebär främstdock kontakterna systematiserasatt
och struktureras. Förslaget kan inte medföra ökade kostnader föranses
staten.

Ökad bevakning18.5.2

Vi har föreslagit länsstyrelserna skall få särskilda medel föratt
punktinsatser med ökad bevakning i syfte förhindra jaktbrottatt
avsnitt l6.2.2. Kostnaden för detta kan uppskattas på följande Ensätt.
arbetsdag inklusive utrustning, för naturbevakaretransport m.m. en
eller motsvarande kan beräknas kosta kr. arbetsdagar2 500 60 årper
kan i varje fall under inledande skede rimlig arbetsinsats förett vara en

åstadkomma ökad bevakning under känsliga perioder i län. Kost-att ett
blirnaden då kr.150 000 Bevakning denna omfattning främsttordeav

aktuellt i fjällområdena, vilka omfattar fyra län. Totalkostnadenvara
blir då 600 000 kr. Medel bör emellertid föranslås ökad bevakning

på andra håll.även
Våra förslag beträffande insatser med helikopter kan inte anses

medföra ökade kostnader.
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Naturvårdsverketbörbevakningökadkostnaderna förtäckaFör att
närvarandelänsstyrelserna. Förmellanfördelaårligenmiljon krfå l att

verksamhet.för sådananslagsärskildanågralänsstyrelserna intefår

minimistraffHöjt18.5

månadershöjs tilljaktbrottminimistraffet förVi föreslår grovtatt sex
kriminalvår-kostnader förtill ökadeledakan dettafängelse. principI

kostnads-litetdock såjaktbrottförAntalet domar är attden. grovt
marginell.ökningen får anses vara

Finansiering18.5.4

finansierasintebevakning börförkostnadernaökadeDe genom om-
prioriteringar.

beståndsövervakningochForskning18.6

Forskning18.6.1

förvaltandeförochkring rovdjurenkonflikternaför dämpa attBåde att
beslut ifattafakta för kunnatillgång tillfåskall kunnamyndigheter att

på deforskningenbetydelseavgöranderovdjursfrågor det attär av
funge-finnsdetutvecklasochfortsätter ettrovdjuren samt attstora

beståndsövervakningen.förrande system
finansiärersvenskafrånrovdjursforskningenfickåretDet senaste

vidViltkommitténfråndrygt 2,5kommiljoner kr.drygt 5,3 Därav
anslagverketsmiljoner fråndrygt 1,1och ytterligareNaturvårdsverket

Återstoden mellanungefär likadeladeshotadevårdför arter.av
belop-totaladetVärldsnaturfonden. AvJägareförbundet ochSvenska

tillmiljoneroch drygt 1,6tillmiljonergick drygt 1,3 renapet varg
lodjuretdärSarek-projektet,s.k.fick detlodjursprojekt. Dessutom

Sarek-projektetocksåomfattasBjömprojektetkr.520 000ingår, av
kr.dessutom 780 000fickmen

rovdjursforskningpåsatsningensamladedenbedömningVår är att
slutfassig ibefinnerBjömprojektetkommande åren.öka demåste en

någrainomavslutaskommerdettänka sigrimligtoch det attattär att
till andraslussamöjlighetfinnasDärmed bör det överår. att resurser

inte.emellertidräcker dettavi detprojekt. Som ser
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Av de i dag på rovdjursforskning i Sverige kom-satsaspengar som
del från jägarna antingen medstor mindre del från Jägare-mer en en

förbundet eller med belopp indirekt viastörre Jaktvårdsfonden.ett Av
de anslag disponibla i Jaktvårdsfondenär har de årensom senaste
omkring 30 gått till forskning på rovdjur. Det andelprocent är en som
knappast kan förväntas öka. Med tanke på det samhällsintressetstora
för rovdjursfrågorna vi det därför rimligt medatt störreettanser vore
årligt bidrag allmänna medel för ändamålet. rimligEn nivå förav
ökningen 2 miljoner kr.är

Redan bedrivs rovdjursforskningen på effektivt sättettnu genom
samordnad verksamhet. Det gäller framför allt Sarek-projektet. Vi för-

det går flerutsätter liknande insatser framföratt göra alltatt attgenom
utveckla samarbetet över gränserna.

18.6.2 Beståndsövervakning

Enligt vårt förslag bör särskilda medel anslås i statsbudgeten för läns-
styrelsemas arbete med inventeringar rovdjur inom förav ramen
ersättningssystemet för rovdjursdödade Hittills har invente-renar.
ringarna finansierats med olika delar Naturvårdsverkets anslag. Vårtav
förslag innebär alltså inte någon kostnadsökning för Kostnadenstaten.
de åren har i genomsnitt varit miljoner5,8 krsenaste år.per

Inom för Viltskadecenter finns planer för samordning ochramen
andra satsningar på länsstyrelsemas arbete med beståndsövervakningen
utanför renskötselområdet. Satsningama beräknas inte innebära ökade
kostnader. Vi föreslår emellertid särskilda medel skall anslås föratt att

och länsstyrelserna inom respektive län skall kunna sittvar en av ta
för den praktiska beståndsövervakningen. rimligEn nivåansvar är

sammanlagt miljoner1,5 kr år. För närvarande får länsstyrelsernaper
inte några särskilda anslag för sådan verksamhet.

Vi har föreslagitäven Naturvårdsverket skall få regeringensatt
uppdrag rovdjursdatabas. bör verketatt upprätta Detta kunna göraen
inom för sina nuvarande anslag.ramen

18.6.3 Sammantagna kostnadsökningar

Sammantaget kommer våra förslag leda till kostnadsökningar på
13 miljoner kr. Hur ökningama fördelar sig framgår nedanståendeca av

tabell. Kostnaderna för bidrag- och ersättningar avseende skador på
andra tamdjur kan komma stiga längreän sikt.attrenar
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Tabell 1

ÖkningFörslagÅtgärd Kostnad i dag

00rovdjursfrågorförCentralt forum -
00Regionala grupper -

mkrmkr 641mkr35Dödade renar
mkrmilj 220 mkrFörebyggande renar
mkrmkr 0,51,81,3 mkrtamdjurFörebyggande andra

0,2 mkrmkr0,50,3 mkrandra tamdjurSkador
mkrmkr 1Ökad 1bevakning -

2 mkrmkr5,63,6 mkrForskning
mkrmkr 1,51,5Bestándsövervakning -

13,2Summa
mkr

respektive året-inomloföryngringarinförs vid utomersättningdifferentieradOm
minskarovdjurdödasersättningar förförkostnadernakanruntmarkema avrenar som

ochblir då 3 mkrdödadeförKostnadsökningenomkring 3 mkr.med summanrenar
10,2 mkr.
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yttrandenSärskilda

BjärvallAndersyttrandeSärskilt av

ijag instämmerocholika frågori radenighetUtredningen har nått en
punkt.och förslagövervägandenutredningens utom en

Med denjaktförordningen.i §lydelse 28förslaget tillgällerDet ny
uppfatt-enligt minfinns detformuleringenföreslagnautredningenav
kommerochbåde järvrisk förning betydande stammarnaatt vargav

kraftigt.alltföråderlåtasatt
lång-utredningens måljag integäller järvendetNär atttror om en

renskötsel-spridning inomoch jämnaretillväxt stammen enavsam
jagdet gälleruppfyllas. Närkunnaområdet kommer att vargen anser

formuleringenföreslagnadenskyddsjakttillmöjligheterdeatt som
skandinaviskadenreellt hotinnebärmedger stammen.motett

bestämmelsejaktförordningensharregelverketSom ut omnu ser
brottsbalkens bestäm-tillämpningenligt 28 § änskyddsjakt snävareen

skall kunnajaktförordningenenligtskyddsjaktnöd. Förmelse attom
uppfyllda. Brotts-förutsättningarantaldet ärbedrivas krävs att ett

princip måsteigenerellnödbestämmelsebalkens är menmeraom
hotardetvärdetskyddavilldet änvärdet större enssomavvaramanav

egendom.
detkommerskulleföreslårutredningen görasden ändringOm som

generellbli såkommerJaktförordningens 28 § attbli atttvärtom.att
detbetydelselösblinöd kommer närbestämmelsebrottsbalkens attom

dehelstVilkentamdjur.djur på storavildagäller avsomangrepp av
samband medi direktdödaskunnakommerrovdjursartema att angrepp

värdetochsituationenhelsttamdjur oavsettpå vilket oavsett avsom
haruppfattas rättsäkert attOch det kommertamdjuret. att om mansom

sedan detangripstamdjurrädda det ävenförinte bara utangöra att som
dödats.angripna djuret

tankarutredningensmedoförenligtdettauppfattningMin ärär att
antal ochöka imöjligheterskalljärven och attbådeatt gesvargen

förvaltandejagdessabådafråga attutbredning. I arter anserom
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myndighet måste bedöma skyddsjaktbesluten utifrånmerparten av ett
nationellt perspektiv och den enskilda tamdjursägarensatt möjligheter
måste begränsade.vara

Våren föreslog1999 utredningen skulle återinförasatt i 28 §vargen
jaktförordningen. deladeJag den åsikten eftersom det handlade denom

gällande formuleringen. Med det förslaget till skrivningnu kom-nya
saken enligt min uppfattning i helt läge. kanmer Jag inteett annat se

det kommer innebära någotatt problematt med björn och lodjur iatt ta
28 § med den formuleringen, järven och framför alltnya men vargen
behöver fortfarande bättre skydd. Den forskargruppett för utred-som
ningen sammanställde minsta livskraftigarapporten populationerom
konstaterade jakt eller medvetenatt decimering genetisktannan ettur
perspektiv oacceptabel förär åtminstone och järv bilaga 2 i bila-varg
gedelen. Mitt förslag därför 28 jaktförordningenär §att ändras men
får följande lydelse:

Har järv eller och skadatangripit eller dödat tamdjur ochen varg
finns det skälig anledning befara får tamdjuretsatt nytt ägareangrepp,
eller vårdare hinder fredning döda detutan angripande djuret,av om
det sker direkti anslutning till angreppen

kravUtan på tamaüur skall ha skadats eller dödatsatt får björnen
eller lo angriper tamdjur dödas tamdjuretsett ellersom vår-ägareav
dare det sker direkti anslutning tillom angreppet.

Skyddsjakt enligt första och andra stycket får bedrivas hinderutan
bestämmelserna 9 Sådan skyddsjakti dock tillåteninteav är i natio-

nalpark
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Nymanoch LennartHjelmKlasyttrandeSärskilt av

känne-lyhördhetochöppenhetdenbetonavill viInledningsvis som
förgrundenlagtutredningenarbete enutredningenstecknat samt att
harvianmäladockvillVi attrovdjursforvaltning. ensvensksamlad

beträffandeuppfattningavvikandeutredningentillförhållandei
förslag.andefölj

12.3.5och12.2.2avsnittenstorlekVargstammens

denmål förförstaförslagutredningens ett gemen-i attVi instämmer
200börstorleksvensk-norska vargar.vargstammen vara casamma

ärforskargruppens stamiframkommit rapporttydligt enMen som
förkrävsbedömning ettderasenligtvadmindre ens200vargar än som

betecknaskanvadunderalltsådetbevarande; enkortsiktigt är somsom
livskraftig stam.

utgångspunktenhuvudsakligaskulle denutredningsdirektivetEnligt
landetiallamåletmiljöpolitiskadet attarbeteutredningensför vara

livskraftigaifortlevaförutsättningarska attförekommande arter ges
delmål ochbör attindivider200 ettviDärförbestånd. att somsesanser

underytterligaretillväxamöjlighet noggrannska attstammen ges
förslag.utredningensuttryck ikommit tillborde hakontroll. Detta

12.3.4avsnittoch jaktpopulationsstorlekLo,

möjlig-lonviktigtdetutredningen attmed ärlikhet attiVi gesanser
miljöpoli-skogsland. DetSverigessödraisigspridasnabbtheter att

skadjurarterförekommandenaturligtlandeti gesmålettiska attom
påtolkasbetingelser måstenaturligaunderfortlevaförutsättningar att

ställainteuppfattningdennabakgrundVi kan ossdet motsättet. av
dettaeftersomöka,Svealand skailojakten påförslaget ävenbakom att

söderut.sprida sigmöjligheterlonsbegränsa attskulle
minskningvissvirenskötselområdet kan accepteragällerdetNär en

rimligtdock inteDet attskadorna.minska ärför nulostammen attav
utredningensiinnebördenvilket ärhalveringföreslå stammen,aven

avskjutningenhardelsregionalt,skadebildenvarierarDels avförslag.
till-under denvarit långthartvå årenrenskötselområdet dei senaste

utredningenkvotenökningdramatisksåEndelade kvoten. somav
motiveras.inteuppfattningenligt vårföreslår kan

virennäringenför atteffekternanegativademinska anserFör att
ialltsåhärinstämmerViöka.måsterovdjursskadortillersättningen

förslag.utredningens
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Vargen i 28 § jaktförordningen avsnitt l5.2.2

Vi avstyrker bestämt återinförsatt i 28 jaktförordningen,§vargen nu
vilket också framförde i särskilt yttrande utredningensöver del-
betänkande Skyddsjakt på varg SOU 1999:50.

Stammen för liten förär tåla slumpmässigatt avskjutning. Denen
nuvarande svensk-norska storlek baravargstammens är 1/3 detca av
lägsta antal djur har rekommenderats i sårbarhetsstudie försom en en
livskraftig population på kort sikt. Dessutom har utredningen före-- nu
slagit paragrafen ska lättasatt för underlätta tillämpningen. I prak-upp
tiken skulle det kunna uppfattas fridlysningen i visstatt avseendesom

spel.sätts Med tanke på inteatt tillvuxitur vargstammen det sätt
många förutsåg för två år sedan finns allsom anledning till fortsatt för-

siktighet i förvaltningen Den endastammen. avlivning vi kanav som
i nuläget ska skeacceptera särskilt beslut Naturvårdsverketgenom av

med stöd 27 jaktförordningen.§av
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Särskilt yttrande Idivuoma ochPer-Gustav Brorav
Saitton

Vi vill företrädare för rennäringen i utredningen framhålla att ut-som
respekt.redningens arbete har präglats öppenhet och ömsesidigstorav

förslag tillvill vi rovdjursutredningensSammantaget poängtera att
sammanhållen rovdjurspolitik i för rennäringenär rättett stegen en

riktning alla frågor inte får samlad och slutlig lösning.även om en
uppfattning gällerVi har dock från utredningen avvikande vaden

följande förslag.

tillstånd 14.1.6Nedsatt ersättning till skyddsjakt avsnittp.g.a.

nedsättning ersättning grundval beslut skyddsjakt be-påEn av av om
aktar inte ersättning för rovdjursförekomst retroaktiv dvs. baserasäratt

det antal rovdjur konstaterats vid inventering året före beslutpå som
skyddsjakt.om

samebyFörslaget beaktar inte heller den begränsade möjlighet en
har bedriva skyddsjakt i fall enligt de bestämmelser Natur-att vart som
vårdsverket i dag föreskriver.

ersättningsbeloppet avsnitt 14.1.8 och 14.1.11Beräkningen av

besparingsmöjlighet, dockUtredningen nämner utan att tasom en
ersättningställning i frågan, den tanke förts fram reduceradsom om en

vinterbetesmarker. sådan 0rd-för Förluster i Vi attmenar enrenamas
förskulle hittillsvarande och också föreslagen grundning strida mot

sig.eftersom rivs där de faktiskt befinnerersättningsnivån Detrenama
nettorenhjorden,skall rovdjursrivningar under vinternnoteras att avser

rivna djur högre underdvs. produktionsdjuren och andelen äratt vuxna
vinterbetesperioden.

skadornaVad gäller och björn delar vi inte uppfattningenöm att
kunskapsnivåntotalt kan räknas och speciellt inte i läget närsett ner

från verklighetenrivningar bristfällig. Samstämmiga uppgiftersåärom
nuvarande ersättnings-talar för bjömskador de täcks in iänstörre som

nonn.
tillräckligFörslagen leder till näringen inte fårsammantagna att en

fortsätt-ekonomisk kompensation för produktionsförlustema och även
orimligt börda ekonomiskt och psykiskt denningsvis får bära stor aven

rennäringen.förda rovdj urspolitiken målsättningen säkratrots att
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utred-Vi utgår från de frågor och invändningar vi häratt rest mot
ningens förslag kommer bli föremål för vidare beredning ochatt ana-
lys.



299SOU 1999: 146

LMM

ViKommittédirektiv

sammanhållen rovdjurspolitikEn Dir.

1998:6

regeringssammanträde den januariBeslut vid 29 1998

Sammanfattning uppdragetav

för sammanhållensärskild utredare tillkallas utreda fråganEn att om en
rovdjurspolitik.

Utredaren skall

utarbeta förslag till sammanhållen rovdjurspolitik görsom enen-
biologiska, jaktliga näringsmässiga frågornahelhetssyn på de och

möjlig,
beskriva intressekonfliktema lämna förslag till åtgärder för attsamt-
begränsa dem och för åstadkomma bättre samverkan mellanatt en
företrädare för bevarandeintressen, näringsidkare, jägare och
lokalbefolkning berörs rovdjursförekomsten,som av
analysera behovet förändringar i för ersättningssystemenreglernaav-

förmed utgångspunkt i gällande principier för ersättningnu
rovdjursskador ersättningssystemet för övriga tamdjur,på samtren
beskriva hur behovet inventeringar, forskning och informationav-
kan tillgodoses och finansieras och
under uppdragets utförande samråda med företrädare för aktuella-
intressegmpper i syfte eftersträva förankring förslagen hosatt av
berörda intressenter.
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Mål och riktlinjer naturvårdsarbetetför

Riksdagen beslutade år 1990 mål och riktlinjer för naturvårds-om
arbetet prop. 1990/91:90, bet.1990/91:JoU30, rskr. 1990/912338.
Enligt dessa skall den biologiska mångfalden och den genetiska
variationen säkerställas. Växt- och djursamhällen skall bevaras så iatt
landet naturligt förekommande och djurarter förutsättningarväxt- ges

fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Måletatt
innebär rovdjursstammama skall ha sådan utbredning ochatt en nu-

långsiktiga överlevnadmerär, i Sverige kan säker-att artemas
ställas.Enligt 4 § jaktlagen 1987:259 stadgas viltet skall vårdas iatt
syfte bevara de viltarter tillhör landets viltbestånd ochatt attsom
främja med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämpligen
utveckling viltstammama. Säkerställandet de fyra storaav av
rovdj dvs björn, järv och sker bl.a. restriktivi-ursartema, varg, genom

i fråga tillåta jakt. Fasta rovdjursstammar orsakar emellertidtet attom
skador för bl.a. tamdjursskötseln och då främst renskötseln. För att ge
dem bedriver tamdjursskötsel möjlighet skydda sina intressenattsom
finns i jaktlagen bestämmelser innebär jakt på rovdjur kanattsom
tillåtas under vissa bestämda förutsättningar, bl.a. för förhindraatt
allvarlig skada på boskap.

Bakgrund

svenskaDen rovdjurspolitiken omfattar antal frågor, alltifrånett stort
jaktregler och åtaganden internationellt till förersättning rovdjurs-
skadad egendom.

fyraDe rovdjursartema värdefulla inslag istora ömartema utgörsamt
faunavår och internationellt betydelsefulla. Sverige harär även genom

konventionen den 19 september 1979 skydd europeiska vildaom av
SÖdjur och deras naturliga miljö,växter Bemkonventionensamt

1983:30 åtagit sig skydda bl.a. de fyra rovdjuren ochatt stora
Genom rådets direktiv 92/43/EEG den majömartema. 21 1992av om

bevarande livsmiljöer vilda djur och art- ochsamt växterav
habitatdirektivet rådets direktiv 79/409/EEG den april2 1979samt av

bevarande vilda fåglar fågeldirektivet åläggs medlemsstaternaom av
motsvarande skyldighet förbjuda avsiktlig fångst och avsiktligtatt
dödande bl.a. björn, lo och kungsöm. Sveriges nationellaav varg,
regler beträffande jakt på rovdjur har efter dessa regler.anpassats
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för jakt- ochnaturvårdsverk central tillsynsmyndighetStatens är
frågorNaturvårdsverket handläggerfaunavårdsfrågor. rörsom

efter rovdjur.rovdj ursförekomst och tillstånd till jakt

ochgenomgåttRovdjurens antal och utbredning har under åren stora
andra hälft decimeradessnabba förändringar. Under 1800-talets

Även 1900-talet har förändringarnai Sverige kraftigt. understammarna
i landetfyra rovdjursarter ökarvarit påtagliga. Samtliga stora numera

i dagAntalet rovdjur i Sverigesåväl till antal i utbredning. ärstorasom
första världskriget.det varit någon gång sedanstörre än

främstföljer skador på tamdjur,Med växande rovdjursstammar ökade
förgrundläggande förutsättningockså får och hundar. En attren men

och rovdjuren skall kunnaberörda näringsidkare, lokalbefolkningen
skadeersättningarskador ochexistera sida vid sida bl.a. frågorär att om

Reglernaacceptabel lösning.långsiktig och för berörda parterges en
ändratsandra tamdjur harför ersättning för skada på ochrenar

verkligamed syftet täcka depåtagligt de åren bl.a attsenaste ,
skador.förlusterna motivationen för förebyggaoch öka attatt

ochRiksdagen beslutade prop.1992/93:32år 1992 om samerna
principer för ersättningsamisk kultur bet.1992/92:BoU8 omm.m.,

föryngringbygger på förekomst ochdet gällernär avsom, renar,
trädde i kraft denrovdjur i samebyama. ersättningssystemet 1Det nya

januari 1996.

Sametinget träffade överenskommelse år 1995Naturvårdsverket och en
rovdjursförekomstinnebär rennäringen vissatt accepterar mensom

inom renskötselområdet skall decimerasockså rovdjursstammamaatt
nivå. det gällerantalet rovdjursföryngringar överstiger viss Närom en

lämnas för åtgärder förskada vilt kan bidrag i första hand attannan av
förförebygga skada. Bidrag åtgärder eller ersättningtill sådana

uppkommen försäkra sig skadan.skada lämnas inte det gått att motom
iFrågan målen för rovdjursförvaltningen har på väcktsnyttom

renskötselområdet ochsamband med den ökade rovdjursförekomsten i
Ökningenspridningen rovdjur landet.till andra delarav av av

rovdjursstammen har under åren medfört väsentligde senaste en
formerökning antalet ansökningar till Naturvårdsverket olikaav om av

jakt de Naturvårdsverket har,på fyra rovdjursartema och på öm.stora
med iakttagande skyddsjaktden s.k. försiktighetsprincipen, medgettav
i utsträckning framför det gäller lodjur.tidigare, alltstörre än när
Många sökanden har få minska antalet rovdjuremellertid begärt att
väsentligt Naturvårdsverket medgivit. fördelavad Förän attmer
ersättningen för mellan och för fårovdjursrivna samebyama attrenar
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kunskap antalet rovdjur och deras utbredning utför länsstyrelserna iom
samarbete med samebyama årliga rovdjursinventeringar i renskötsel-
området. Med inventeringarna underlag har Naturvårdsverket gjortsom

bedömningar och i vissa fall medgett utökad skyddsjakt. takt medInya
rovdjurens antal och därmed nämnda konflikter har ökat haratt

för de rovdjuren påverkats. därför viktDetacceptansen ärstora storav
samverkan sker mellan bevarande-intressen, näringar, jägare ochatt

andra berörs rovdjurens förekomst för åstadkommaattsom av
lösningar acceptabla för berörda inte minstDettaär ärparter.som
viktigt bakgrund de fall illegal jakt harmot rapporteratsav av som
under år.senare

Uppdraget

Regeringen den bedömningen det, bakgrund degör att mot senasteav
årens utveckling rovdjursstammama och de beskrivnaav ovan
frågorna, finns behov i enlighet med riksdagens beslutett att, attav om
begära förslag till sammanhållen rovdjurspolitik 1996/97:1,prop.en
bet.1996/97:JoU1, rskr.l996/97:113, 1996/97:114, tillkalla utredareen
med uppgift och lägga förslag till sammanhållenövervägaatt ett en
rovdjurspolitik det möjligt anlägga helhetssyn pågör attsom en

Vbiologiska, jaktliga och näringsmässiga frågor.

huvudsakligaDen utgångspunkten för utredarens arbete skall detvara
miljöpolitiska målet den biologiska mångfalden och den genetiskaatt
variationen skall säkerställas och djursamhällen skall bevaras så iatt att
landet naturligt förekommande djurarter förutsättningar fortlevaattges
under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.

En utgångspunkt för utredarens arbete skall deannan vara
näringsmässiga och jaktliga frågorna. måste möjligtDet attvara
bedriva djurskötsel i de områden där det finns rovdjur. skadorDeäven
rovdjuren åstadkommer måste och arbetet medersättas
skadeförebyggande åtgärder fortsätta.

Med dessa utgångspunkter skall utredaren beskriva den situation isom
dag råder och den utveckling kan förväntas rovdjursstammama,som av
i fråga antal individer och den geografiska utbredningen. Utredarenom
skall bakgrund härav beskriva problemen med skador och föreslåmot
hur dessa skador kan förebyggas andrapå skyddsjakt.sätt än genom

Utredaren skall kartlägga de konflikter följduppstår tillsom av
skadorna och beskriva berörda människors uppfattning beträffande
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konñiktema. Vid behov skall förslag till åtgärder förutredaren lämna
motverka konflikterna. redovisa omfattningenUtredaren skall ocksåatt

Utredarenolaglig jakt efter rovdjur föreslå åtgärder denna.och motav
föreslå konñiktema,skall vidare de åtgärder vid hanteringen avsom,

underlätta samverkan bevarandeintressen, jaktintressen,kan mellan
lokalbefolkningens intressen hos de näringar berörsoch intresset som

rovdjursförekomsten.av

förUtredaren skall analysera behovet föränd-ringar i reglernaav
förmed utgångspunkt i gällande principer för ersättningsystemen nu

rovdj ursskador på ersättningssystemet för övriga tamdjur. Desamtren
ingå ifmansieringsmöjligheter medlemsskapet i skallEUsom ger

analysen.

forskningUtredaren skall vidare redovisa hur behovet inventeringar,av
information skall slut-och kan tillgodoses och finansieras. Utredaren

organisationenligen granska den statliga administrationen och av
rovdjursförvaltningen förändringar gransk-och förslag till dege som

föranleder.ningen

Utredaren skall sina förslag efter åstadkomma lösningarmed sträva att
beskrivna problem och konflikter kan tillgodoseovan som

berördagrundläggande förutsättningar för samexistens mellanen
Förslagens förhållande tillnäringar, lokalbefolkning och rovdjur.

derasSveriges internationella åtaganden skydd för vilda djur ochom
efter samråd ochlivsmiljöer skall redovisas. Uppdraget skall utföras

dialog med berörda intressenter.

Redovisning uppdragetav

till samtligautredarens arbete regeringens direktivFör gäller
regionalpolitiskakommittéer och särskilda redovisautredare att

åtaganden dir.1994:23,konsekvenser dir.1992:50, offentligapröva
redovisa jäm-ställdhetspolitiska aspekter dir. 1994:124, samt att
redovisa och det brottsförebyggandekonsekvenserna för brottsligheten

konsekvenserna åtgärder ocharbetet dir.1996:49. ekonomiskaDe av
förslag finansiering skall lämnas.skall redovisas. Förslag till

regeringen denUtredaren skall redovisa uppdraget till senast
juli 1999.1
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Fn
wTilläggsdirektiv

sammanhållenUtredning Dir.om en

rovdjurspolitik 1998:63

juli 1998.regeringssammanträde den 23Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

bestämm-fråganutredaskall med förturUtredaren M 1998:03 om
omfattabör1987:905jaktforordningenochelserna i 27 28

efternödvämsjaktrespektiveutvidgad skyddsjakt varg.

Bakgrund

jaktförordningen.ochfinns i bl.a. 27 28skyddsjaktFöreskrifter om
1987:259.jaktlagen3med stöd 29 §har meddelatsFöreskrifterna av

vissaunderjaktförordningen,enligt §naturvårdsverk får 27Statens
förhindrabehövs förjakt, dettillstånd tillförutsättningar, attattomge

fårgällerskador. detorsakar Näreller ettbjörn, järv, lo, säl öm varg
ellerskadorallvarligaorsakarendast enskilt djurtillstånd ett somavse

olägenheter.

tamdjur fårdödatskadat ellerochangripitjärv eller harBjörn, som
tamdjuretsdödasjaktförordningen ägare,ienligt bestämmelser 28 § av

detochbefarafinns skälig anledningdet ett nyttatt omangreppom
skyddsjakttilltill Dennaomedelbar anslutning rättsker i angreppet.

omfattar alltså inte varg.

förskyddsjaktbestämmelsergälldeden 1990Före 1 omsammamars
möjligheternaiBegränsningamabjörn, järv, ochfor öm.varg som

då myckettill denmed hänsynefter gjordestill skyddsjakt svagavarg
vargstammen.
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växandeDen har givit upphov till framför allt förvargstammen oro,
skador på tamdjur. Det har väckt frågan åter fullt börutom varg nu
omfattas reglerna i 27 och 28 jaktförordningen.§§ Naturvårdsverketav
har anfört skäl för såväl 27 bör28 kunna vidgas tillatt attsom
omfatta också dock redovisa något slutligt ställnings-utan attvarg,
tagande.

Frågan omfattas utredningens huvuddirektiv den angivnamotav men
bakgrunden bör utredningen med förtur utreda till nödväms-rättenom
jakt efter bör återinföras i jaktförordningen.28 §varg nu

Vidare bör det med förtur utredas det möjligt i jaktför-27 §är attom
ordningen återinföra möjligheten för Naturvårdsverket tillståndatt ge
till utvidgad skyddsjakt efter varg.

Uppdraget

Utredaren skall med förtur utreda frågan utvidgad skyddsjaktom
respektive nödvämsjakt efter varg.

Uppdraget innebär utredaren skall undersöka det möjligtatt är attom
med utgångspunkt i utredarens huvuddirektiv dir. 1998:6 vidga
bestämmelserna i och27 28 jaktförordningen till gälla ocksåatt

Om utredaren finner det bör kunna komma i fråga, skallattvarg.
utredaren också under vilka förutsättningar och på vilka villkorpröva
skyddsjakten respektive nödvämsjakten kan bedrivas.

Utredaren skall förslag till de forfattningsändringar utredarensge som
överväganden kan anledning till.ge

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag i den aktuella delen densenastnu
april30 1999.

Tidpunkten för redovisning uppdraget i huvuddirektivetav
dir. 1998:6 ändras till den december15 1999.
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SametingetsöversynochNaturvårdsverkets

991214förslagutvärdering -

Bakgrund

i juni 1991 För-Naturvårdsverketpresenteraderegeringens uppdragPâ
rovajursdödade Natur-förslag till ersättningssystemnytt renar

omfattandehade föregåttsArbetet3899.vårdsverkets ettrapport av
ochlantbruksuniversitet StatensSverigesmedfältarbete tillsammans

ochi RenarresulteratAnstalt bl.a.Veterinännedicinska rapportensom
samepropositionens.k.förlag. denNaturvårdsverkets Irovcüur, 1990

föreslogdecember 1992riksdagen den 151992/9332 antogs avsom
understrykasinförs. börersättningssystem Detregeringen attatt ett nytt

frånavvekpunkterväsentligapåföreslagnadet regeringen systemetav
nybildadedåfick detnovember 1993förslag.Naturvårdsverkets I

uppdragregeringensNaturvårdsverketmedSametinget tillsammans att
regerings-kring Detdetaljernadesamråd utarbetai systemet.närmare

ifebruari 1995denmyndigheterna 7presenteradesuppdraget rap-av
fördet ersättningssystemettill utformningFörslagporten nyaav

dnrregeringenbeslutadedecember 199521rovdjursrivna Denrenar.
i kraft den 1trädaskulleersättningssystemetdetJo95/345 att nya

dagar.dvs. efter 9januari 1996,
Naturvårds-Sametinget,intefanns såledesförfattningNågon utan

lösaförsöktesamebyamalänsstyrelsema ochverket, gemensamt
ochfjärde årsittinnegenomförandet. Ersättningssystemet är nu

vägled-väl.fungerat Somhelahar detrovdjursinventeringama på taget
NaturvårdsverketsSametingets ochfrämstning har gemensamma rap-

lett tillhar intevarit. Rapportenöverenskommelsen,den s.k.port,
iöverenskommelsenvarförsida,från regeringensförordningnågon

AnnikajordbruksministerDåvarandemeningformell juridisk är svag.
Åhnberg fråganframför alltdethar 1996 konstaterat är stor-att om

mellanuppfattningenskiljer irovdjurersättningleken somperav
följtinteregeringeninnebärDetSametinget och departementet. att

ersättningsnivåer.tillmyndigheternas förslag
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Efter det första årets inventeringssäsong gjordes på Naturvårds-
verkets uppdrag opartisk utvärdering den använda inventerings-en av
metodiken främst lodjur. Utvärderingen resulterade i rad förslag,av en
vilka bl.a. syftade till bättre dokumentation gjorda observationer ochav
bättre samordning mellan länen. Vid de stormöten arrangeratssom
varje år har länsstyrelsernas personal och samebyarnas rovdjurs-
ansvariga tillsammans med företrädare för Sametinget och Naturvårds-
verket diskuterat och försökt finna lösningar bl.a.att gemensamma
inventeringsmetodiken.

I överenskommelsen börsägs prövotid ochatt systemet ges en
utvärderas efter år. Rovdjursutredningen,I tillsattestre den 29ja-som
nuari 1998, ingår deluppdrag analysera behovet föränd-ett attsom av
ringar i reglerna för ersättningssystemen med utgångspunkt i gäl-nu
lande principer för rovdjursskador ersättningssystemet församtren
övriga tamdjur. Utredningen har framhållit Sametingets och Natur-att
vårdsverkets tillsammansÖversyn med länsstyrelserna och samebyarna

viktigt bidragutgör till utredningen.ett Behovet formaliseradeav
bestämmelser har efterhand blivit tydligare, varför de båda myndig-nu
heterna Sametinget och Naturvårdsverket tagit initiativ till föreliggande
förslag till föreskrifter och allmänna råd.

Verkställigheten det förslag till föreskrifter och allmänna rådav
här kan därför ske i två finnsDetpresenteras uttalat behovsom steg. ett

det i de föreslagnaatt föreskrifterna kan börja tillämpasav som anges
fr.o.m. den januari1 år 2000. Vissa förslag här kräverpresenterassom
dock politiska överväganden och lagändringar varför det önskvärtär att
de förslagen behandlas särskilt Rovdjursutredningen.av

Rovdjurens utbredning och antal i
renskötselområdet

Föryngring järv förekommer med något undantag endast i rensköt-av
selområdet och järvens viktigastär bytesdjur. Lodjuret före-renen
kommer ojämnt inom renskötselområdet finns också utanför det-men

i relativt antal. Lodjuret leverstort småvilt i rensköt-samma av men
selområdet också till del Varg uppträder i dag istor rensköt-av ren.
selområdet med något undantag endast tillfälligt. flestaDe vargarna
finns dock utanför områden där renskötsel bedrivs och lever där älgav
och andra viltslag. Björn och kungsöm förekommer ojämnt i hela ren-
skötselområdet, också utanför detsamma. Merparten såvälmen av
bjömens kungsömens utbredning återfinns dock inom rensköt-som
selområdet. Bjömen allätare där återfinnsär del i dietenren som en
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spädkalvlokalt dödasmåvilt, kanlevermedan kungsöm av renmenav
situationeroch i även störreextrema renar.

från fjällenlandi vårt måsteöverlevnad djurartJärvens startasom
rennäringen därförKonflikten medfjällnära skogsområdet. äroch det

förutsättningarnalodjur ochoundviklig. Beträffande är annor-varg
finns ii dagslägetsåväl tidigarebådaeftersom delunda, arterna som

björn och kungsömutanför detsamma. Förreproducerande stammar
renskötselområdet.expansion utanförlångsamsker en

har valtoch samhälletfridlystarovdjur i dagSamtliga attärstora
åsamkarrovdjurenför de förlusterskadelidandedekompensera som

vissskadorna tillåtsminskanäringar.enskilda och För ävenatt
omfattande devaritrenskötselområdet hariskyddsjakt senastesom

lodjur.då det gälleråren
dehur mångagjordafå undersökningarfinnsDet renar somom

Naturvårdsverketsunder år.döda 1kanolika rovdjursartema ettantas
dödajärv kantillFörslag ersättningssystem antasattnytt enanges

intefinns detunder år. Tyvärroch lodjur 3624 ettett renarcarenarca
bättrerenskötselområdetfrånstudier utgörheller några somsenare

mycketstudieruppskattningar. Denför sådana ärunderlag typen av
och lodjursforsk-pågående järv-i dengenomföra i fältsvåra att men

examensarbete publi-delstudier. 1också sådananingen ingår ett som
medradiomärkta lodjurshonorförbytesvalredovisascerats m.m. sex

dominerade i födovaletoch Renvintrama 1996 1997.följtsungar som
levde i huvudsaklodjurshonaockså.hare förekom Enripa och avmen

svältvinternockså underdogochsmåvilt trots attp.g.a.av ungarnaen
med erkänt godRapadalen i Sarekfjälldallevde ilodjursfamiljen en

övervintrandeantalmindresamtidigtochsmåvilttillgång ett rensom
i närheten.fanns

rovdjursförekomstErsättning för

pris förfastställaförordarSametingetNaturvårdsverket och ettatt rov-
myndigheternasEnligtantaletpriset ioch intedjuren renar.ange

kanrovdjurensantaletomräkningmening införs, görs renar, somavom
svåraantalonödigtskada, ärdöda eller attparametrarettantas som

föreslås ingenanledningprissätta. Avfastställa och attäven samma
rovdjurensavelsvärde ellersigskalluppräkning göras renarsvare av

naturvårdsvärde.
med-rovdjursföryngringautomatikfinns ingen sägerDet att ensom

andra fakto-eftersomockså dödas,antalberäknat ävenför att ett renar
exempelvisspelarmellan årenvarierarrer som
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tillgång på andra bytesdjur småvilt och smågnagare.som
tillgång på under året vissa områdenren renarna passerar genom-
relativt fort och ibland inte alls, eftersom ide många fall bil-

eller flyttas undertransporteras bevakning efter flyttledersträng
främst vissa s.k. mellanområden.genom

snöforhållanden snödjup och skare hålls samlade0 som renarna-
eller vid skare sprids okontrollerat arealer och detta kanöver större

rovdjuren draäven nytta av.
det inte givet vilket prisär skall för teoretiskt0 som anges en rov-
djursdödad eftersom exempelvis lodjur främst dödar kalvar ochren,
järv i gradstörre vuxna renar

Fram till 1995/95 har fått ersättning för upphittaderenägaren rovdjurs-
rivna För varje fick samebyn dessutomersattrenar. ren en summa.

För 1998 har Sametinget utbetalat ersättning for 69 föryng-55
inventeringsresultatringar inom parentes järv och 185 128av av

lodjur. Sametinget har därmed inte förhållit sig strikt till det invente-
ringsunderlag länsstyrelserna i vissa fall betalatpresenterat utansom ut
ersättning för högre antal föryngringar. Ersättning harett utbeta-även
lats för rovdjursförekomst i Norge. Ersättning för regelbunden före-
komst har utbetalats för järv och lodjur i 35 samebyar, saknar för-som
yngringar dessa Därutöver har ersättning för tillfällig före-arter.av
komst järv, lodjur och regelbunden förekomstav samtvarg, av varg
ersättning for björn och kungsöm utbetalats. Vid fördelning ersätt-av
ning för föryngring avjärv och lodjur har siffran 200 ochanväntsrenar
för regelbunden förekomst siffran 50 För gäller andrarenar. varg
nivåer och övrig ersättning kopplad till samebynsär areal. Som bas vid
fördelningen ersättning används det därmed framräknade renantaletav

grund för ersättningutgör och 1998 57 876 Detsom som var renar.
disponibla beloppet 30 miljoner kronor, 909 420 kronorvar varav
utbetalats för massdödande och skadeförebyggande åtgärder. Om åter-
stående belopp på 29 090 580 kronor delas detpå fmgerade renantalet
så blir den kronor/ren.503 Den siffran kan inte jämföras med andra
siffror exempelvis vad får för slaktad eller trañkdödadman en en ren.

Frågan kvarstår med det nuvaranderenägare ersättningssystemetom
får full ersättning för död Det nuvarande ersättningssystemet ären ren.
utformat så samebyn får ersättningatt i prakti-oavsettsamma om renar
ken dödats/skadats eller inte. Inte heller behöver några döda eller ska-
dade återfinnas för ersättning skall utgå. finnsDetattrenar sagtssom
ingen linjärt samband mellan rovdjursförekomst och förluster. Det
nuvarande främjar arbetar medsystemet skadeförebyg-renägamaatt
gande åtgärder. Det det omotiveratgör än använda antaletattmer
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skadorvärdetdåomräkningsfaktorteoretiskt dödade avrenar som en
skallrovdjurorsakade anges.av

tkr1992/93-1998Rovaljursersättningarna

TotaltJämtlandVästerbotteNorrbotten
n

7793210858 657015191992/93
13 9762 9002 62944781993/94
21 7695 7745262732101994/95
22 8414 5945 51673112Medel

20%24%56%

24 0009 3464 99862491996
30 00013 1835 80610 9961997
30 00012 108804512 0621998
28 000546536510 894Medel

41%20%39%

februari 1995,den 7NaturvårdsverketsochSametingetsEnligt rapport
rovdjurs-fördet ersättningssystemettill utformningenFörslag av nya
sådanstorlekrovdjursstammensför attbörrivna gränsen vararenar,

%renantal eller 30samebyns10 %överskriderinteskadorna avav
ibedrivsskyddsjakt rovdjurförutsätterslaktuttaget. Detta att ren-av

föreslagnadeomfattning. Om ersätt-tillräckligskötselområdet i nu
haersättningamabordeunder 1998tillämpatsskulle haningsbeloppen

miljo-vilket 22miljoner kronor,eller 52 ärtill 000uppgått 27 renarca
förskulle halodjurenEnbartbelopp.anslaget svaratkronor änmerner

ochmiljoner, björnför 14 ömmiljoner, järvamaanslaget, 30hela caca
Naturvårdsverketkronor.miljoner0,4och förmiljonerför 7 varg caca

delariinventerade lodjursstammendenbedömerSametingetoch att av
genomförandetförsvårarden ettsårenskötselområdet är attstor av

täckerersättningsbeloppenanvisadeersättningssystem. Defungerande
rovdjursstammar. Ennuvarandemedolägenhetemaberäknadeinte de

för skadornäringenkompenseraböri dagersättningendel änstörre av
börrenskötselområdetdelarioch lodjursstammenjärvorsakade avav

renskötselområdet.utanförexpanderaoch tillåtasreduceras
varjeöverskridaskulle få 10 %inteskadornaberäknadedeOm av

till 23 000uppgåskadornaskullerenantalsamebys högsta renarca
inventeringarfrån årsutgångspunkt 1998Medkronor.miljonereller 33

fåtal samebyar järviochlodjurfrämstskyddsjakt ettskulle genom-
till överenskommenskadornaberäknadedeför reduceraföras att en

förmiljoner, järvamaför 12därefterskulleLodjurennivå. casvara
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miljoner,14 björn och för 7 miljoner kronor de beräknadeömca ca av
skadorna. finnsDet enligt Naturvårdsverkets och Sametingets bedöm-
ning förutsättningar för med föreliggande förslag uppnå fulltatt ett
fungerande ersättningssystem. förutsätterDetta framförallt lodjurs-att
inventeringama förbättras och den beviljade skyddsjakten lodjuratt
har förutsättningar genomföras.att

förlängningenI skulle, balans i ersättningssystemetnär uppnåtts,
ersättningssystemet kunna utvecklas och förenklas avtal mellangenom
sameby och myndighet upprätthållande viss storlek påom av en rov-
djursstammama inom samebyn.
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rovdjur,inventeringarförordningRegeringens avom
åtgärder förochrovdjursförekomstförersättningar att

renskötselområdetrovdjur iskadorförebygga av

enligt...

Mål

§1

naturbetesmarkemabedrivas såmöjlighetRennäringen skall attattges
livskraftigasamtidigtavkastninguthålligt god stammar avsomger en

rovdju-tillbevaras. Hänsynenförekommande rovdjursarternaturligt
rennäringensingripandeinte såbevarande får dock ut-attvararens

övande försvåras.avsevärt
björn,livskraftigaskall beaktaNaturvårdsverket stammaratt av

renskötselområdetlandet. Orsakar inombevaras ijärv, och ömvarg,
eller olä-avsevärda skadordjur dessaeller enskilda arterstammar av

finns någondet inteNaturvårdsverket,genheter för rennäringen kan om
samebyskyddsjakt. Medlem itillstånd tilllämplig lösning, geannan

skyddsjakt.utföra sådanskall tillstånd attges

Medel

2 §

för invente-beloppbudgetpropositionenanslår årligen iRegeringen ett
idetta skall lämnasUnderlag tillrenskötselområdet.rovdjur iringar av

Sametinget.samråd medNaturvårdsverket efterframställan frånen
rovdjurs-och kontrollinventeringanvändas för denMedlen skall av

för ochlänsstyrelsernaförekomst i renskötselområdet ansvararsom
till rennäringen.ersättningenför den årligagrundenutgörsom

budgetpropositionenianslår därutöver årligenRegeringen ett ram-
rensköt-ioch kungsömjärv,för förekomst björn,anslag av varg,

samråd med Natur-efterfrån Sametingetefter framställanselområdet
förkostnadertäckaanvändas förvårdsverket. Medlen skall att same-

ersättningssystemet,enligtrovdjursförekomstinventeringar,byamas
massdödandefallrovdjur ochskadoråtgärder för förebyggaatt avav

ren.
skäligadetårligenskallför rovdjursförekomstMedlen motsvara

rovdjur. Fördel-skadatsellerhar dödatsvärdet de avrenar somav
rovdjursföre-baserasmellan samebyamaersättningenningen av

samebyamas inven-ochlänsstyrelsemasden redovisassåsomkomst av
administrationen.förtering. Sametinget svarar
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Skyddsjakt

3 §

Om rovdjur orsakar avsevärda skador eller olägenheter för renskötseln
skall Naturvårdsverket efter samråd med Sametinget besluta om
skyddsjakt på rovdjursstammama till de nivåer där uppkomna skador
och olägenheter täcks ersättning.av

Uppdrag

4§

Regeringen uppdrar år Naturvårdsverket och Sametinget utarbetaatt
föreskrifter och allmänna råd det gäller denna förordning.när
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föreskrifterNaturvårdsverkets och Sametingets om
förrovdjur, ersättningarinventeringar av

skadorförebyggaåtgärder förrovdjursförekomst och att
renskötselområdet enligt...rovdjur iav

januaribeslutade den 00 2000.

Naturvårds-föreskriverförordning utkastregeringens seMed stöd av
Sametinget följande.verket och

Definitioner

betydelse.följandei författningNedanstående begrepp har denna1 §

1971:437rennäringslagenenligtsameby detMed organ somavses
ombesörjabästaför medlemmarnasändamålhar till att gemensamma

betesområde.renskötseln inom byns
för-rennäringslagens 3 §betesområde mark enligtMed somavses
församebyn begagnarområdensamebyar och övrigadelats mellan som

renskötsel.
och kungsöm.järv, lodjurMed rovdjur björn, varg,avses

reproduktionochförekomstrovdjurensMed inventering attavses
i tid ochskall fastställas rum.

dokumentationinventering ellerMed föryngring att annanavses
lodjur ochelleri samebyn innevarande årföttvisar järv attatt ungar

föttsgällerkalenderår. björnföregående Förfött att ungarungarvarg
skilja årsungarsäkertföregående kalenderår svårtinnevarande eller att

och/ellerfåglarkungsöm gällerhösten. Föroch ettåringar på att vuxna
föryngringdefinitionervid boplats. Preciseradekonstaterats avungar

Naturvårds-fastställsrespektive djurart redovisas i bilagaför avsom
länsstyrelserna.verket efter samråd med

förekom-föryngring interegelbunden förekomstMed näratt,avses
underdokumenteratsellerjärv, lodjurspår arterna sammavargmer, av

perio-månader underolikatillfällen under minstvid olikasäsong tre
samebyn.november-maj månader iden 7

iuppträdernormalt inteförekomstMed tillfällig att artenavses
under invente-minst gångspår dokumenteratssamebyn, att enmen

ringssäsongen.
för invente-lämpligastden tidMed inventeringsperiod ärsomavses

effek-reproduktionscykel, inventeringensmed hänsyn tillring artemas
januari-ZSlodjur och 10maj,och kostnad: järv; mars-15tivitet 1 varg;

juli.oktober, kungsöm; 1-31februari, björn; april-IS29 15
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Med reproduktionscykel den period lämplig med hän-äravses som
till respektive födernär under året: björn; januari-1artsyn ungar

december,31 järv; l mars-28/29 februari, lodjur och 1 maj-varg;
30 april och kungsöm; 1 mars-28/29 februari. Observationer under

kopplas till respektivesäsongen reproduktionscykel.arts
Med massdödande eller flera individer rovdjursartattavses en av en

dödat minst 10 inom begränsat område inom högst dygn.7ettrenar
Med detersättning Sametinget årligen fastställda och tillavses av

sameby eller enskild utbetalade beloppet för merarbete och merkostna-
der orsakade rovdjur.av

Med genomsnittligt slaktvärde det nyckeltal årligen fram-avses som
räknas enligt Jordbruksverkets statistik för medelslaktren slakt-en

momsl.värde inklusive prisstöd exklusivemen

Inventeringar

Medel

2 §

Naturvårdsverket fördelar de medel regeringen anslår för inventeringar,
sammanställningar och rapporteringar till länsstyrelserna i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands, Dalarnas och Västernorrlands län. Same-
tinget fördelar de medel regeringen anslår för inventeringar inom
respektive sameby.

Naturvårdsverket fördelar medlen till länen dels med hänsyn till
länets areal och dels med beaktande förväntad rovdjursförekomst,av
tillgänglig inventeringspersonal och hur inventeringsverksamheten är
organiserad. Sametinget fördelar medlen till samebyama med hänsyn
till samebyns areal.

Ansvar och org.

3§

Naturvårdsverket har det övergripande för inventeringsverk-ansvaret
samheten.

Inventering rovdjur i renskötselområdet utförs länsstyrelsenav av
och samebyama Länsstyrelsen rovdjursansvariggemensamt. utser en
för länet de naturbevakare och eventuella övrigasamt namngivna

1997 det 1 kronor.402var
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samebyar har betesom-ansvariga deär gentemot sompersoner som
samebyar,i fleraråden i länet. naturbevakare skall verksamEn vara

namngiven naturbevakare skall kontaktperson gentemotmen en vara
varje sameby.

sameby efter för-rovdjursansvarig för varjeLänsstyrelsen utser en
samebyn ha någon eller någraslag från samebyn. kanDärutöver perso-

kontaktperson för exempelvis olikaär grupper.ner som
besitter relevantaLänsstyrelsen också ansvarig för personalenär att

juridik,kunskaper såväl ersättningssystemets konstruktion som omom
personalbiologi och inventeringsmetodik och såvälatt same-egen som

rovdjursansvariga fortlöpande vidareutbildas.byarnas
valuppkommer vidLänsstyrelsen skall tillse jävsförhållandenatt

inventeringspersonal.rovdjursansvariga ochlänsstyrelsensav

Periodicitet

4§

inteInventeringar rovdjur utförs årligen i varje sameby annatomav
väderleksförhållandenabeslutats Naturvårdsverket. Om ochsnö-av

föregående årsinventeringsarbete så skallinte möjliggör fullständigt
inventeringsresultat kunna användas.

Mål

5 §

ochi länsstyrelsemas regionala faunavårdsansvarInventeringen ingår
Resultatetnödvändig förutsättning för ersättningssystemet.utgör en

invente-direkt jämförbart samebyama och länen ochskall mellanvara
ringen skall underlag vidutgöra

förSametingets beslut fördelning tillgängliga medel rov-om av-
djursförekomst i samebyama,

för-förebyggande åtgärder förSametingets beslut eventuella attom-
skador rovdjurhindra påav ren,

efter rovdjur,Naturvårdsverkets beslut eventuell skyddsjaktom-
vidtagna skade-uppföljning effekten rovdjursstammamas avav-

förebyggande åtgärder.



318 Bilaga3 SOU 1999:146

Inventeringsområde

6§

Inventeringsområdet omfattar de svenska samebyamas totala betes-
områden i Sverige och inkluderandeNorge buffertzon km.5en

Järv, lodjur, varg

7 §

För järv, lodjur och skall årligen för varje sameby fastställasvarg om:

eventuell föryngring förekommer antalet föryngringar,arten samtav-
finns regelbundet föryngring förekommer inte,arten-
saknas eller bara uppträder tillfälligt.arten-

Björn och kungsörn

8§

För björn och kungsörn bör för varje sameby fastställas eventuellvar
föryngring förekommer.

Norge

9 §

samebyamasFör betesområden i Norge skall angränsande fylkes rov-
djursansvariga ombesörja information motsvarande den i Sverigeatt tas
fram norska myndigheter inom de tidsramar gäller för dennaav som
författning.

Sekretess

10 §

Lyor och boplatser aktuella rovdjur omfattas sekretesslagenav av
1980:100, varför sådana platsers exakta lägen inte onödigtvis får
röjas eller spridas.

Länsstyrelsens tjänstemän omfattas denna lag. Det dock integörav
samebyamas rovdjursansvariga. Länsstyrelsen skall därför under an-
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rovdjursansvariga för invente-given förordna samebyamassäsong
ringsuppdraget.

dess länssty-arbetsmaterial tillsInsamlade data betraktaär att som
offentlig handling.överlämnar sin årsrapport, vilkenrelsen är

Dokumentation och utvärdering

11 §

rovdjurs-skall ske deRapportering rovdjursobservationer genomav
och utvärderingsansvariga.

alternativtersättningsnivåerInventeringsresultat kan påverkasom
finnas nedtecknade på där-skyddsjakt skall dokumenteras skriftligt och

Länsstyrelsens och samebynsavsedda blanketter och kartkopior.för
veri-möjligt dokumentera,rovdjursansvariga skall så långt gemensamt

observationema.. de rovdjursansvarigafiera och utvärdera Om är oense
länsstyrelsen.särskilt redovisasdokumentationen skall detta avom

inventeringsresultatinventeringsperiodema gällerUnder att som
skyddsjaktersättningsnivåema alternativt beslutkan påverka om

samebynsomgående till länsstyrelsenskall rapporteras rov-av
alltid först bedömasdjursansvariga. Observation från allmänheten skall

därefterrovdjursansvarige ochoch eventuellt kontrolleras samebynsav
anmälas till länsstyrelsen.byns rovdjursansvarigaav

länsstyrelsenrapportering skett inom rimlig tid och mottagitsOm av
behöverefterkontrolldärefter beslutar inte genomföra någonattsom

Sådana situationerersättning till samebyn.detta inte innebära utebliven
länsstyrelsens rovdjursansva-redovisas såväl samebynsskall somav

riga.
debiterasrapportering kanKostnaden för uppenbart oriktig same-

byn.
naturbevakare ochlänsstyrelsensUnder inventeringsperioden skall

informationfortlöpande utbytasamebyamas rovdjursansvariga om
inventeringsarbetet.

utvärdera det samladelänsstyrelsenEfter inventeringsperioden skall
antalet lyor järvförekommande fallinventeringsresultatet, varvid i av

Även före-redovisas.familjegrupper lodjur och skallantalet av varg
kungsömmed bebodda boplatserkomst bjömhonor samt avav ungar

för-de lyor ochskall särskilt redovisaskall redovisas. Länsstyrelsen
uppfyllda.dokumentation inteyngringar där samtliga kriterier för är

skalllikartade bedömningarkriterier skall användas ochGemensamma
bedömningarockså mellan samebyama. Demellan länen ochgöras

fallen skall redovisas.gjorts i de icke fullt dokumenteradesom
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Utvärderingen skall samordnas mellan länen och samebyama delges
resultatet och beredas möjlighet sig. Eventuella motstridigaatt yttra
uppfattningar bör redovisas i länsstyrelsemas slutrapport.

Inventeringsresultat i och Finland kanNorge påverka ersätt-som
ningsnivåer alternativt skyddsjakt skall dokumenteras på sättsamma

observationen gjorts i Sverige.som om
Länsstyrelsen ansvarig för dokumentation, bearbetning, datalägg-är

ning i rovdj och redovisning inventeringsresultaten.av
Den rovdjursdatabas utvecklats länsstyrel-gemensamma som av

skall användas. Ansvarig för rovdjursdatabasen respektiveärserna
länsstyrelse. Naturvårdsverket, eller den verket förordnar, ansvarigtär
för utveckling, uppgradering och underhåll rovdjursdatabasen.av

Rapportering och redovisning

§12

Länsstyrelserna överlämnar årligen, dock den juni1senast en pre-
liminär skriftlig till Sametinget och Naturvårdsverket ochrapport

den 1 november slutrapport med det samlade in-senast en gemensam
venteringsresultatet.

Resultaten skall på samebynivå och geografiskt, varvidpresenteras
rikets femkilometersrutor skall basskikt.näts utgöra

denSenast november skall länsstyrelserna1 också till Naturvårds-
verket redovisa hur inventeringsmedlen och vilka insatseranvänts som
gjorts.

Samebyarna skall den augusti till31 Sametinget överlämnasenast
ekonomisk hur medlen för inventeringamaöverrapport använts.en

Ersättning kompensation

Medel

13 §

medelDe regeringen anslår fördelar Sametinget utifrån rovdjursföre-
komst till respektive sameby. Vid fördelningen medlen samebyarav
skall främst det inventeringsresultat ligga till grund länsstyrelsernasom
redovisar i årsrapporten. inventeringsunderlagetOm inte uppfyller fast-
ställda kriterier och krav på dokumentation skall ersättning inte utgå.

andraOm observationer styrker föryngring eller förekomst skallså
dessa uppgifter inlämnas skriftligt och så långt möjligt dokumen-vara
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Sametingetterade och de kan beaktas först särskild prövningefter av
efter samråd med berörd länsstyrelse.

förviss årligenEn del medlen skall Sametinget reserveraav
åtgärder ocholägenheter skadeförebyggandei samband medextrema

åtgärder och vidvid massdödande. Ersättning skadeförebyggandevid
massdödande kan utbetalas först efter särskild ansökan.

14§

förMedlen för möjligt användasrovdjursförekomst skall så långt att
rovdju-kompensera enskilda för skador och olägenheterrenägare som

dessa medelkan åsamka deras Samebyama bör fördelaantasren renar.
påträffadeenligt renantal dessutom ersättning förutbetalasamt mass-

registreradedödade och -skadade för särskilt värdefulla ochsamtrenar
medleninom samebyn rovdjursdödats. kanDärutöverrenar som

Med-användas samebyn för förebygga skador rovdjur påatt ren.av av
inomlen kan inte direkt användas för täcka andra kostnaderatt same-

byn.

15§

de belopp årligenFörekomst rovdjur Sametinget medersätts somav av
Naturvårdsverket.fastställs samråd medi bilaga Sametinget iav

den decem-Beloppen för kalenderår skall fastställas 1aktuellt senast
ber.

Dijferentierad ersättning

all-och där det finnsområden därI rovdjursstammama är ettsvagaa.
utbetalas.intresse starkare kan högre beloppför de skall blimänt att

skyddsjakt skall den utbetaldajärvföryngring medHar decimerats
till fjärdedel.ersättningen för den lyan reduceras en

Redaktion vid jakt

skyddsjaktdet tillåtsvarje individ ellerFör lodjur, järv varg somc. av
redu-för reduceras. Ersättningeninom sameby ersättningenskallen

för regelbundenför respektivemed det belopp artceras som anges
förekomst förordning.i bilaga till denna
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de fall skyddsjaktI på rovdjur omöjliggörs eller begränsas natio-av
nalpark kan Sametinget besluta ersättning för föryngringaratt som
ligger inom nationalpark eller naturskyddat område höjs, dockannat
aldrig till det dubbla.änmer

Massdödande

fallKonstaterade massdödande skall omedelbart anmälas tille. av
samebyn, länsstyrelsen och Sametinget. Samebyns och länsstyrel-

rovdjursansvariga bör besiktiga skadan.gemensamtsens
Ersättning till de skadedrabbade efterkan ansökan hos Same-

tinget utgå för rovdjursdödad med belopp för tra-ren samma som
ñkdödad och för merkostnader fjärdedelmotsvarande högstren en

detta belopp.av

Skadeförebyggande åtgärder

Ersättning för olägenheter vid skadeförebyggande åtgärder kan utgå
endast vid situationer efter ansökan till Sametinget. Situa-extrema
tion kan föranleda sådan ansökan skall omedelbart anmälas tillsom
samebyn, Sametinget och länsstyrelsen.

Ersättning kan i situationer för täcka kost-utgåävenextrema att
nader för skrämma iväg rovdjur och vid skyddsjakt på rovdjur.att

Skadeförebyggande åtgärder

åtgärderAndra än skyddsjakt

16 §

hållsNär samlade i beteshagar eller vinterhjordar eller under sär-renar
skild bevakning på kalvningsland skall ochrenägare rätt störaattges
skrämma iväg rovdjur uppträder i eller i direkt anslutning tillsom ren-
hjorden. Sådan fåråtgärd ske med användning motorfordon. Rov-av
djur eller fårskräms iväg inte onödigtvis och intestörs stressassom

Åtgärderskadas eller dödas. vidtagna med stöd denna paragraf skallav
anmälas till berörd polismyndighet Skrivningen tillämpligsnarast är

dag med gällande lagstiftning, Rovayursutredningen föreslåsi men
utreda jrågan.
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Skyddsjakt

17 §

otillräckliga kan Natur-skadeförebyggande insatserövriga ärOm
dag medmöjligtlänsstyrelsen ejverket ivårdsverket eller den utser

beslutaSametingetsamråd medeftergällande lagstiftning om
särskildriktadskyddsjakt börSådanskyddsjakt på rovdjur. motvara

i samebyn.angivet områdetill särskiltavgränsadindivid/individer och
tillåtstill de medeltid med hänsynbegränsad ibör ocksåDen somvara

skyddsjakten.får utföraoch till vilka som
till derovdjursstammamaför reducerameddelasSkyddsjakt får att

fastställsnivåerenligt bilaga.ersättning Dessatäcksnivåer avsom av
samråd medoch efterNaturvårdsverketsamråd medSametinget i

länsstyrelserna.samebyama och

Övrigt

Betesområden

18 §

betalar ersättning inomSametingetmyndighetersvenskaEftersom
bör avtalbetesområden i Norgei samebyars upprättasNorge om sam-

i Sverige ochsamebyars betesområden Norge.ordnad skyddsjakt inom
Naturvårds-formaliserade samtal mellanvidbörFrågan itas upp

länsstyrelsernaNaturforvaltning därfor ioch Direktoratetverket även
från berördaliksomländer börrespektive ingå representanter same-

omförhand-långsiktigt kommissionensbör ibyar Frågan tas uppmer
renbeteskonventionen.ling av

Rapportering

19 §

fore-Sametinget årligen hurredovisardenårsredovisningen lI mars
ochfördelats samebyar, länersättningsmedelkalenderårsgående

uppdelasRedovisningen börFinland.och ävenandra Norgestater
massdödande ochfallrovdjursforekomst,förutbetald ersättning av

respektive rovdjursart.uppdelat pååtgärderskadeförebyggande
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Överklagande
Inventering

20 §

Länsstyrelsens inventeringsresultat kan överklagas samebyama tillav
Naturvårdsverket.

Ersättning

De ersättningar utbetalas Sametinget kan överklagas tillsom av rege-
ringen.
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rådAllmänna

Definitioner l §

Kungsörn

vetenskapligtdet inteeftersomfor kungsöm,Ersättning utgår endast är
däremotskadar Dendödar ellerhavsöm ärdokumenterat att enren.

ihäckarrenkadaver. Havsömenpågårutpräglad gärnaasätare som
urskogar,fjällnäradelar Norrbottensrenskötselområdet i men upp-av

relativtfinns denfjällområdet. l Norgeidär födosökträder även
fårskötsel ochintensivbedrivsdär detutmed hela kusten,talrikt även

därifrån dokumente-hellerinterenskötsel på nordliga Det äröar.även
sig får ellerdödarhavsömattrat ren.vare

fridlystdenfjällrävenjämförelse kan ärSom nämnas trots attsom
Naturvårdsverketdjurart.ersättningsgrundadmedinte finns ensom

renkalvdödatdär fjällrävdokumenterade fallinte heller tillkänner
äldreeller renar.

Föryngring

tillbilagaredovisasförrovdjursföryngringar år 2000Kriterier för som
föreskrift.denna

Massdödande

inträffat inomhaskadorna skallmassdödDefinitionen ettattangerav
områdetdefinieradesöverenskommelsens.k.område. denbegränsat I

kmz. ska-gjorde det svårtbestämda avgränsningen ersättatill Den attl
ivägdrivitsochskadetillfället skingratsvidexempelvisdor om renama

påträffats inom störreoch dödade/skadade yta.rovdjur enrenamaav
högstdödatsskall ha inom10ocksåDefinitionen minstsäger att renar

ellermassdödandevidsituationenvanligaste är ettdygn. Den att7 en
forberoendeoftaskadat flerarovdjur dödat eller ett rov-renarpar

underexempelviskansituation. Det strövrenardjuret extrem somvara
snöforhållandenaochtillsyngranlandblivit kvar ivintern attett utan

rovdjursangrepp.fly vidförhindrardär att ettrenama
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Inventeringar 2-12 §§

Allmänt

Inventering järv, lodjur, björn och kungsöm skall ske inomav varg,
hela renskötselområdet med koncentration till rennäringens åretrunt-
marker. Inventering skall i konventionsområdenäven göras i Norge.
Metodik anpassad till respektiveär skall användas. Metodikenartsom
skall så långt möjligt densamma i hela renskötselområdet ochvara
präglas objektivitet, hög trovärdighet och rättvisa.av

Rovdjursartemas utbredning och skall normalt fastställasnumerär
på reproduktions- och inte på individnivâ. järv,För lodjur och ärvarg
ambitionen samtliga föryngringar i renskötselområdetatt årligen skall
registreras. björnFör och kungsöm skall det inom varje sameby regist-

föryngring sker årligen. Om inventeringsresultaten ireras om en
sameby visar på stabila förhållanden för rovdjursart kan invente-en
ringsinsatsema dock begränsas till två för den ochsäsonger tre artenav
insatserna koncentreras på andra rovdjursarter eller samebyar där osä-
kerheten är större.

Av såväl kostnadseffektiva praktiska skäl måste inventerings-som
arbetet koncentreras till vissa perioder under året. Dessa perioder varie-

mellan djurartema utifrån inventeringens mål. För järv gällerrar exem-
pelvis främst lyor skall registreras,att vilket innebär inventerings-att
perioden måste koncentreras till den tid då järven utnyttjar lyan.

Inventeringarna bör genomföras dåäven de förhållandenayttre är
optimala. Lodjursungama följer normalt modern från juli till mars
månad då separation sker. Därför det möjligtär registrera spåratt av
lodjursfamiljer från första Under höstvintemsnön. vädretär normalt

med snöfallsämre och temperaturskillnader, vilketstora invente-gör
ringsarbetet ineffektivt. Likaså försvårar mindre snödjup, isarsvaga
och mörker arbetet. Möjligheten inventera familjegrupperatt upphör då
brunstperioden sig ochnärmar och andra kon-ävenungarna separerar
stellationer lodjur bildas. denAv anledningen kan inventeringenav av
familjegrupper inte fortsätta längre till februariän månads utgång.
Skyddsjakt komplicerar också inventeringsperiodens längd. Erfaren-
heten visar det olämpligt både inventeraatt är och jaga lodjuratt sam-
tidigt. Lodjursfamiljer splittras i samband med jakten och det omöjlig-

jämförbart inventeringsresultat.gör Därförett skall aldrig inventerings-
resultat räknas det insamlats samtidigt vapenjakt tillåtits.om som
Undantaget fállfångst, kanär tillåten samtidigt invente-som vara som
ring genomförs.

Det viktigt inventeringamaär genomförs påatt sådant kva-sätt att
litetskravet ställs i första och de inventerarrummet att noggrantsom
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in iinformation vägsobserveras. Omdetdokumenterar annansom
dokumentationen.skriftligadenframgåskall detbedömningama så av

iakttagelserrelevantaexempelvisinformation kanSådan varaannan
Länsstyrelsenstillfälle.vid tidigare natur-gjorda andra ettpersonerav

eftersträvaalltidskallrovdjursansvariga attsamebynsbevakare och
lodjurs-iakttagelserfleraOmgjorda iakttagelser.överens avomvara

ocksådiameterkminom 25 utgörsdaggjorda underfamiljer avsamma
omfattandeefterförrännormalt intekanfamiljegrupperolika avgöras

de olikaspåmingar grupperna.av
perio-definieradetill välkoncentrerasbörInventeringsarbetet även

personallänsstyrelsenskontrollfunktiondenhänsyn tillder med som
uppgifterkontrollera demöjlighethalänsstyrelsenhar. Skall att som

jourhållningbl.a.möjlighetdeninkommer måste att arrangerages
förbestämda helger.under vissa

innebärakanuppgifterkontrollerafrämstLänsstyrelsen bör som
observatio-och allalodjurellerföryngring järvbekräftelse på aven ny

förväntadtillhänsyngenomförs börkontrollInnan tasav varg.ner
väderpersonal,tillgängligbeaktande etc.totalkostnad med resor,av

snabbmöjliggöraföranvändas,kanskemåsteHelikopter att en
åtkanske lämnasmåsteinventeringsuppdragangelägnakontroll. Andra

genomföras.skall kunnakontrollensidan för att
Är såkontrollenföranlett äruppgifteroriktigauppenbartdet som

Samebyn kanlänsstyrelsen.belastaskallkostnadenrimligtdet inte att
skallspårFelbedömningkostnaden.ansvarig förställasdå m.m.av

återbetalning.föranledadock inte
riktighetenskall alltidobservationerkontrolllänsstyrelsensVid av

Är kor-individantalochmeddelad uppgiftdokumenteras. artt.ex. om
Nordkalottkommitténsdokumentation bördennafelaktig.rekt eller För

användas.rovdjurRapportregistreringblankett stora
denskallobservationkontrollerarlänsstyrelsen inteOm ansva-en

utförts.intekontrolltill varförskälentjänsteanteckningriga i angeen
och detmellan ävengörInventeringsperiodema varierar arterna

olikaunderfödsRovdjursungamareproduktionscykler.rovdjurens
februari/marsijärvungardecember/ januari,föds iBjömungarmånader.

modernlikasåföljerRovdjursungamamaj/juni.ilodjursungaroch
desstillmodernföljer normalttid.under olika lång Järvungar ungarna

månaderimodern 10följermedan lodjursungamagamla,månader5är
medförmånader. Dettaalternativt 27i attnormalt 15bjömungamaoch

denmånad såfebruariunder ärlodjursfamilj registrerasspår av enom
april såi slutetjärvspårmedaninnankullen född året noteras avavom

exempelvisuppmärksammasbörfödda år. Det attdeär sammaungarna
reproduk-beskriverredovisade för 1999för lodjurinventeringsresultat

dvs. 1998företionen året
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Länsstyrelsen fältpersonal

Länsstyrelserna bör eftersträva så långt möjligt, använda fastatt,
anställd personal i inventeringsarbetet. En förutsättning för objektivtett
och opartiskt inventeringsarbete god biologisk kompetensär deom
aktuella djurartema, också renskötseln i allmänhet och i demen om
aktuella samebyama.

Länsstyrelsens naturbevakare bör arbeta i arbetargrupper som gen-
flera samebyar. Dettemot särskilt viktigt eftersomär det ofta blir fråga

hur inventeringsresultatet påverkar ersättningen mellanom angrän-
sande samebyar.

Järv

Mål: För varje sameby skall antalet järvföryngringar fastställas och om
föryngring saknas järv bara förekommer regelbundet eller tillfälligt.om

Metodik: Lokaler där järvlyor kända sedan tidigareär liksom andra
potentiella lokaler besöks under och eventuellasäsongen lyors säkerhet
fastställs efter de kriterier finns på blankett Registrering lyorsom av
" Nordkalottens miljöråds arbetsgrupp för rovdjur. Om osäker-stora
het råder efter snöperioden fötts bör lyan besökas under bar-om ungar
markstid för fastställa föryngring skett.att om

Inventeringsperiod: 1 mars-IS maj kompletterat med eventuella bar-
marksbesök omedelbart efter snösmältningen.

Dokumentation: Blankett Registrering lyor och denav gemensamma
rovdjursdatabasen.

Reproduktionscykel: l mars-28/29 februari.

Lodjur

Mål: För varje sameby skall antalet lodjursföryngringar fastställas och
föryngring saknas lodjur bara förekommer regelbundet ellerom om

tillfälligt.

Metodik: Inventering på spårsnö genomförs varvid särskilt tidigare
kända lodjursmarker besöks systematiskt, varvid samtliga spår av
familjegrupper registreras. Spår familjegrupper skall isoleras frånav
varandra spåming. Spåmingen skall dokumenteras pågenom noggrant
blanketter och kartor, varvid samtliga lodjursspår, körda skoter-egna
eller skidspår och andra skoterspår skall noteras.
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Inventeringsperiod: februari.januari-28/2910

renskötselområdetRapportregistrering iDokumentation: Blankett
ursdatabasen.rovdjoch kartkopia och den gemensamma

Reproduktionscykel: maj-30 april.1

Varg

ochvargföryngringar fastställasskall antaletMål: varje samebyFör om
tillfälligt.regelbundet ellerförekommerföryngring saknas om varg
individerskall antaletregelbundet eller tillfälligt såUppträder varg

samebyar.uppträder i fleraindividfastställas och likaså om samma

inventeringparallellt medInventering bör skeMetodik: avvargav
kontrollerasmöjligtbör så långtoch järv. Alla vargobservationerlodjur

under hela året.

januari-28/29 februari.Inventeringsperiod: 10

och kart-rovdjurBlankett RapportregistreringDokumentation: stora
rovdj ursdatabasen.kopia och den gemensamma

april.Reproduktionscykel: maj-301

Björn

föryngring före-eventuellsameby skall fastställasMål: varjeFör var
betesområden.samebynskommer inom

med skall anteck-bjömhonaobservationerMetodik: Samtliga ungarav
ålder skallmöjligtochvarvid antal noteras.ungamasungar omnas,

från allmän-uppgiftersannoliktgäller björn detSärskilt då det är att
dokumentationBehovetbetydande del.kommerheten utgöraatt aven

Även andrabetonas.spår börvideofilm djur ellerfoton eller avgenom
exempelviskanDetbekräftar reproduktion böruppgifter noteras.som

lakterande bjömhona.skjutentrañkdödad bjömunge eller envara en

oktober.Inventeringsperiod: april-1515

rovdjur och kart-RapportregistreringDokumentation: Blankett stora
rovdjkopia och den gemensamma

december.januari-31Reproduktionscykel: 1
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Kungsörn

Mål: För varje sameby skall fastställas eventuell föryngring före-var
kommer inom samebyns betesomrâden och konstaterats i bo.om ungar

Metodik: Kända boplatser och potentiella häckningsomrâden börnya
besökas under vårvintern i samband med lodjurs- och järvinventering
då bl.a. spelflykt kungsörn kan iakttas. Därutöver bör kontrollav av
redan kända boplatser för fastställa häckningsresultat förekomma.att

.Samarbete och samordning bör i förekommande fall ske med existe-
rande rovfågelprojekt eller omitologiska föreningar.

Inventeringsperiod: l mars-31 juli.

Dokumentation: Blankett Rapportregistrering kungsöm och jaktfalk,
bör användas tillsammans med kartkopia och den gemensamma rov-
djursdatabasen.

Reproduktionscykel: mars-28/29l februari.

Antal föryngringar

Följande skall vägledande då antalet föryngringar fastställs.vara
Järv järvlyor ligger geografiskt åtskilda och därmed medär auto--

matik särskilda.

Om spår/observation järvhona med under invente-görsav ungar-
ringsperioden, efter det lämnat lyan och inomattmen ungarna en
radie km från5 känd järvlya så skall de tillhöra denantasav en

Överstigerkända lyan. avståndet km5 så kan frågan det rörom
sig föryngring länsstyrelsen.prövasom en annan av

Lodjur flera familjegrupper uppträder inom diameter 250 om en av-
km skall spåren de familjegmpper misstänker olikaärav som man
spåras ihop eller isär länsstyrelsens personal. Avståndskriteriet,av

bara skall användas "nödlösning, bygger på aktuellasom som en
forskningsrön beträffande lodjursfamiljers genomsnittliga hem-
områden.

Spåmingar för fastställa antalet familjegmpper skallatt göras

under spårförhållanden,gynnsamma-
vid och tillfälle de aktuella familjegruppema.ett samma av-

Olika antal djur inte kriterium för det frågautgör olikaett äratt om
familj Något djur kan under kortare eller längre sträcka/tidegrupper. en
ha lämnat för sedan åter ansluta sig till Utgångs-attgruppen gruppen.
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ochpunkten också eventuella familjegrupperskall spåra ihopattvara
dem.inte skära avatt

inventeringsperiodema kan deOm observationer utanför utgöragörs
efterför efter särskild prövning Sametingetgrund ersättning av

hörande länsstyrelsen, varvid särskilda krav ställs:av

observationen dokumenterar föryngringen-
väl dokumenterad med foto, videoobservationen är etc.-

rimligen känd föryngring,observationen kan inte tillhöra redanen-
varvid till avstånd mellan eventuellahänsyn skall främst tid ochtas
närliggande observationer.

Sekretess

fast tillfälligt anställda länssty-eller varit ellerFör ärpersoner som av
eller förordnad länsstyrelserelse eller varitär somperson som av

rovdjursansvarig gäller uppgifter exempelvis järvlyorsamebyns att om
och kungsömsbon får röjas eller spridas anställningeninte även om
eller förordnandet upphört kap. och kap §.1980:100, 1 6 § 10 1

Dokumentation och databas

betydelse för inventeringsresultat ellerObservationer ersätt-ärsom av
ningar skall dokumenteras på angivna blanketter och kartkopior som
skall förvaras arkiveras hos länsstyrelsen. Uppgifter omfattasoch som

sekretess skall vid arkivering.av anges
blanketter används bl.a. utarbetats Nordkalott-De deärsom som av

för revide-kommitténs arbetsgrupp rovdjur. Vissa blanketter harstora
andra föremål revidering de versionernamedan för ochärrats senaste

skall användas.
Alla observationer databas framtagitsskall återfinnas i den som

respektivelänsstyrelserna och Naturvårdsverket ochgemensamt somav
för.länsstyrelse ansvarar

och redovisningRapportering

Länsstyrelserna skall överlämna skriftlig tillrapporten gemensam
HittillsSametinget och Naturvårdsverket den november. har1senast

länsstyrelsen i Västerbottens län haft för såväl redigeringansvaret som
tryckning. Länsstyrelserna får själva vilken länsstyrelseavgöra som
framöver för utgivningen.ansvarar
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I dag den dokumenterade kunskapenär de olika artemasom repro-
duktionsområden otillräcklig i samtliga län. Det nödvändigt bättreär att
urskilja områden med reproduktion, varför utbredningskartor årligen
skall för järv, lodjur, björn och kungsöm uppdeladepresenteras varg,
på områden med reproduktion och förekomst. Sådana kartor skall pre-

på länsnivå och på samebynivå. Detaljeringsgradensenteras vid
insamlandet skall koordinater med minst siffror enligt5+5 Riketsvara

eller femkilometersrutor enligtnät Rikets Vid kartpresentationernät.
exempelvis järvlyor måste mindre noggrannhet z10xl0 km.av anges

För med nollvärden ingen förekomst skall framgå de besöktsrutor om
inventeringspersonal. På utbredningskartoma skall alltid det eller deav

år från vilka inventeringsunderlag erhållits anges.
Samtidigt skall länsstyrelserna till Naturvårdsverket redovisa hur

inventeringsmedlen redovisningenAv bör också framgåanvänts. vilken
personal antal inventeringsdagaranvänts, Samtidigt böretc. ävensom

diskett med de uppgifter förts i databasen överlämnas.en som

Ersättningar kompensation 13-15 §§

Allmänt

Sedan det ersättningssystemet infördes har regeringen i budget-nya
propositionen fast belopp ersättningarna inte fårangett ett över-som
stiga. Beloppet har innan inventeringsarbetet påbörjats och därförsatts
finns ingen direkt koppling mellan tillgängliga medel och inventerings-
resultat. förhållandeDetta ställer också den anledningen extra storaav
krav på länsstyrelserna likartade bedömningar mellan länenatt gör och

Ärockså mellan samebyama. det så län och/eller sameby gyn-att ett
nas så innebär det något län och/eller sameby missgynnas,att annat
eftersom Rättvisekravet måste ställas högt.tas pott.pengarna ur samma

Kopplingen mellan ersättning och inventering måste den attvara en
bristfälligt eller slarvigt genomförd inventering i normalfallet inte skall
kunna högre ersättning kvalitetsmålet högt. Exempelvisän sättsge om
skall järvlya, där spår eller observationer inte observerasen av ungar ge

lägre ersättning däravsevärt bekräftas. Enän en ungar noggrann
uppföljning kan dock också innebära misstänkt järvlya heltatt en
avfärdas.

Om information den redovisats från inventeringamaänannan som
framkommit underlag för ersättningar så skall den alltid framförassom
skriftligt till Sametinget, varefter länsstyrelsen skall möjlighet attges

sitt utlåtande.ge
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behovsanpassadeller ersättningbeloppFast

bararovdjursförekomstför ärersättningsbeloppfastFördelen med ett
ersättnings-dåförsvårt fåadministrativ. systemetDet år acceptansatt

Därmedföreligger.inventeringsunderlagetfastställd innannivån är
rovdjursförekomstpåberoendestorlek inte utanersättningensvarierar

undergräverförhållandeanslagits. Dettamedelberoende på de som
medarbetetförsvårarocksåvilket tryggaför attförståelsen systemet,

inteönskvärtrenskötselområdet. Detexistens i att,rovdjurens omvore
lägstaochhögstaförslagsanslag kans.k. etttidigare ettett anges,

kaninventeringsresultatårensdär dekanbelopp senaste treanges,
fastställas.skalldå beloppenunderlag,utgöra

samebynFördelning inomersättningarav

eller densamebytill dengåbör oavkortatutbetalasersättningDen som
tillberättigadansökanenligtsameby äreller familj inom somgrupp

ersättningen.
lidertill democksåskallrovdjursförekomstförErsättning som

uppenbartenskildadesamebyn renägamainteskada. Det är utan som
börmedelvarför dessakompensation,skäligoch börhaft förluster ges

utifrån deochrenantaleftertill enskildafördelas renägare somrenar
Särskiltsamebyn. vär-rovdjur inomskadadeellerpåträffats dödade av
sådanaochsamebynregistrerade inombördefulla renaromrenar vara

tillersättningsärskildutbetala ägaren.samebynpåträffas dödade bör
kom-för sådanakriterierolikasannolikt harEftersom renägama renar

rättvist.fungerainteersättningadministreradSametinget attavmer en
demotivationen hosökadenskälig kanersättningsnivånOm är

samebyninomrovdjursstammarfastabibehållaenskilda renägama att
skadeförebyggande insatser.vidtarsamtidigt renägamasom

rovdjursförekomstförErsättning

rovdjde olikaförvarierar ursartemarovdjursförekomstförErsättningen
predationstryck.potentiellaberoende på deras

Järv

genomsnittligförväntadedenvärdetErsättningen skall motsvara av
hanar,lösjärvarandraochoch hennesjärvhonanskada ungarsom
befaraskandjurkönsmognainteochreproducerande honoricke ännu



334 Bilaga3 SOU 1999:146

förorsaka samebyn. då frågaDet den sammanvägda skadanår om av
dödade och eventuella skadade djur, också den svårdefinie-men mer
rade skada i form främst störning järvens jaktförsök innebär.av som

Järvforskningen har visat överlevnaden vissa år bland järv-att
mycket låg och honorna inte föderär varje år. Enattungarna ungar

järvkull har enligt de årens inventeringar bestått i genomsnittsenaste
1,85 Under de fem månader i huvudsak följer honanav ungar. ungarna

Ävenkan inte förväntas döda egna tiden därefter fårungarna renar.
betraktas relativt dåliga jägare, varför antalet teoretisktungarna som

dödade under året för järvfamiljen inklusive lösjärvar kan beräk-renar
enligt följande:nas

ärvhonanJ hela året å ren/månad2 24
järvungar2 2 månader å ren/månad1,5 21

4 övriga lösjärvar hela året å 2 ren/månad 96

dettaI exempel kan värdet den beräknade genomsnittlig skadanav
beräknas till exakt vilket141 visar vilket värde får utifrånrenar, man

angivna antaganden, Siffran närmevärde och kan avrundasär ettovan
till siffran eller140 något tal.annat

Lodj ur

Det inte rimligt skall förekomst lodjur medär vilkaersättaatt staten av
kostnader helst samtidigt omfattande skyddsjakt tillåts. Därförsom som
bör högsta tak för lodjursersättningama fastställas för varje samebyett
där avdrag för det antal djur tillåts skyddsjagas inomgörs som
samebyn. föryngringarFyra kan riktvärde för normsameby.utgöra en

Ersättningen skall värdet den förväntade genomsnittligamotsvara av
skada lodjurshonan och hennes och andra lodjur hanar,som ungar
icke reproducerande honor och honor mist sina ännusamtsom ungar
inte könsmogna djur kan förorsaka samebyn.

Lodjursforskningen har visat överlevnaden vissa år blandatt
lodj mycket låg och honorna inte föder varje år.är attursungama ungar

En lodjurskull består i genomsnitt 2 deI årenssenasteav ungar.
inventeringar återfinns dock betydande kullarantal med endastett en

Under de tio månader i huvudsak följer honan kanunge. ungarna
Äveninte själva förväntas döda tiden därefter fårungarna renar.

betraktas relativt dåliga jägare, varför antalet teoretisktungarna som
dödade under föråret lodjursfamiljen inklusive andra lodjur irenar
området kan uppskattas enligt följande:
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36ren/månadå 3hela åretLodjurshonan
ren/månad 6månader a 1,52lodjursungar2

72ren/månadhela året á 3lodjurandra2

skadangenomsnittligaberäknadedenvärdetexempel kandettaI av
utifrånfårvärdevilketvisarvilkettillberäknas 114 ovanmanrenar,

tillavrundasoch kannärmevärdeSiffranantaganden,angivna är ett
tal.eller någotsiffran 100 annat

Varg

betydligt högremotiverarskadepotentialodiskutabelt högaVargens er-
rovdjursarter.övrigaförsättning än

och kungsömBjörn

skallrovdjursförekomstersättningssystemetiGrundtanken är att vara
harprincipstorlek.ersättningens Dennagällerdå detavgörande man

däroch kungsöm,björn ersätt-förersättninggällerdå detfrångått
arealbaserad.ningen är

iförorsakaroch kungsöm ärbjörnskadadenOmfattningen somav
ochkändofullständigtorsakaroch järvlodjurdenjämförelse med som

undantagsfall.idokumenteradheller äninte annat

Massdödande

samebynsmassdödandefall ärnärmastkanDet avsom omsynas
iresulterahändelser kansådanaangelägenhet, eftersominterna men

personallänsstyrelsens närvaraskyddsjakt börsåansökningar ävenom
besiktigas.händelsersådanaresultatetdå av

massdödandefallvidanvändsersättningsbeloppfastställdaAtt av
återfinnsnormaltskadadeellerdödademed dessaförklaras att renar

ålder.kön ochtillidentifierasregel kandärmedoch som

16-17 §§åtgärderskadeförebyggande

normalarennäringensiingåråtgärderförutgår inteErsättning som
ochrenflyttningarrensamlingar,exempelvisocharbete ansvar som

ihjordarsamladebevakningnormalförhellereftersamlingar. Inte av
kalvnings-underellerunder vinternellerflyttningunderbeteshagar,
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perioden. Inte heller för åtgärder främst orsakad betesbrist.ärsom av
Det kan betesmarkernaatt överutnyttjade,är användavara andraav

eller samebyar eller skare eller snödjupgrupper försvåraratt eller
omöjliggör betestillgången.

Ersättning kan utgå endast för täcka merkostnader föratt exempel-
vis arbetskraft och bränsleextra vid bevakningsinsatserextrema samt
för uppförande tillfälliga stängselanordningar eller för underlättaav att
flyttning förorsakadär rovdjursskadorav ellerrenarna extremasom av
befarade sådana.

Ersättning kan iäven situationer utgå förextrema täcka merkost-att
nader vid utgrävning järvlyor eller för vid skyddsjakt användaattav
helikopter inom definierat område.ett

Ersättning kan utgå högst för verifierade kostnader eller med scha-
blonbelopp för olika åtgärder fastställs Sametinget.som av

Toleransnivåer

Rennäringen skall möjlighet bedrivas så livskraftigaattges att stammar
naturligt förekommande rovdjursarter bevaras.av Ersättningssystemet

till förär kompensera näringenatt för de skador och olägenheter som
därvid uppkommer. Om rennäringen skall kunna fortleva går det inte

verkliga ochersätta förväntadeatt förluster till vilka proportioner som
helst. Sametinget och Naturvårdsverket förgränsenatt attanser
näringen försvåras går vidavsevärt uppkomna rovdjursförluster mot-
svarande 30 % det normala slaktuttaget flera år.ca mätt över Detav
kan svårt fastställa denna nivåatt när uppnådd bestämtvara är år tillett
följd det ofta råder vissatt grad osäkerhet kringav uppgivnaav ren-
antalssiffror.

Reduktion vid skyddsjaktersättningav

Om samhället inte berett betalaär ersättning föratt viss före-änmer
komst rovdjur eller rovdjurens antal bedöms orsaka skadorav ellerom
olägenheter större angivnaän toleransnivåer kan Naturvårdsver-ovan
ket tillstånd till skyddsjakt efter rovdjur. Skyddsjaktenge skall främst
riktas rovdjur i områden därmot skador på omfattandeär eller kanren
förväntas bli det. Avsikten med skyddsjakten inom renskötselområdet

också hållaär det totalaatt ersättningsbeloppet på acceptabel nivå.en
Det därför rimligtär skyddsjaktsbeslut samtidigtatt ett medför att rov-
djursersättningen reduceras för det antal rovdjur tillåts fällas isom en
sameby. Underlag vid fastställande det antal djur får fällas ochav som
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inventeringsresultat.genomfördafördelasde skallhur utgörs senasteav
acceptabelsamhälletförmellankopplingtydligDärmed uppnås enen

ocksåökarstorlek. Kravet attersättningensochrovdjursförekomst
omfattningi denskerdecimeringocheffektivskyddsjakten attgörs

dessaförutgårintesåledesersättningeftersombeslutats,som
rovdjur.övertaliga

samebyarnaAntal rovdjur i

fastställsrovdjursföryngringarantaletsärskiltrovdjur ochDå antalet
rennäringenssammanvägningskall görassamebyarnaolikaför de aven

olikadelivskraftigaochförutsättningaroch stammarbehov rov-att av
utgår.ersättningför vilkanivåerdebibehållsdjursartema

olikadebeaktaviktigtdetfastställsnivåer attDå dessa är same-
naturbetes-värdefullanäringenförtilltillgångocharealerbyamas

förförutsättningarnabiologiskadeviktigtocksåmarker. Det att rov-är
måsteHänsynfragmenteras.populationernainteuppfylls sådjuren att

skyddadtill arealen natur.även tas av
i rensköt-ersättningamaförmyndighetadministrativSametinget är

viltförvalt-försektorsmyndighetNaturvårdsverketselområdet och är
bevarandetsåvälförnationelladärmed det ansvaretoch harningen av

imyndigheterbådadessanaturligtjaktfrågor. Det attär sam-arter som
samebyarnamed såvälsamrådefternivåerdessafastställerråd som

länsstyrelserna.
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Bilaga l Förslag till ersättningsnivåer för år-
2000

Järv

Varje föryngring järv med 200 000 kronor.ersätts Om föryng-a. av
ringen ligger inom km5 från eller flera andra samebyar skall ersätt-en
ningen delas lika mellan dessa såvida inte överenskoms ochannat
beslutas Sametinget. Om föryngringen ligger utanför samebyamasav
betesområden inom km5 från betesområdet skall ersättning utbe-men
talas med totalt halva beloppet till berörd sameby/samebyar.

Endast regelbunden förekomst järv med 70 000 kronor.ersättsav
Ersättningen skall dock alltid minst dubbelt så för tillfäl-storvara som
lig förekomst.

Endast tillfällig förekomst järv med beloppersätts ett ärav som
arealbaserat dock högst 35 000 kronor.

Lodjur

Varje föryngring lodjur medersätts 150 000 kronor. Omav
skyddsjakt tillåts i samebyn reduceras ersättningen för det antal lodjur
för vilket skyddsjakt tillåts. Ersättningen reduceras med 60 000 kronor
för varje lodjur för vilket skyddsjakt meddelats djuretoavsett om rap-

fällt eller inte. Ersättning förporteras lodjursföryngringar delas mellan
samebyar endast i de fall spår familjegrupp dokumenterats iav samma
flera samebyar. Om föryngringen ligger utanför samebyamas betesom-
råden inom km5 från betesområdet skall ersättning utbetalas medmen
totalt halva beloppet till berörd sameby/samebyar.

Endast regelbunden förekomst lodjur med 60 kronor.000ersättsav
Ersättningen skall dock alltid minst dubbelt så för tillfäl-storvara som
lig förekomst.

Endast tillfällig förekomst lodjur med beloppersätts ett ärav som
arealbaserat dock högst 30 000 kronor.

Varg

Varje föryngring med 500 000 kronor.ersätts föryng-Omc. av varg
ringen ligger inom km10 från eller flera andra samebyar skallen
ersättningen delas lika mellan dessa, såvida inte beslutasannat av
Sametinget. Om föryngringen ligger utanför samebyamas betesom-
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medutbetalasersättningskallbetesomrâdetkm fråninom 5råden men
sameby/samebyar.berördtillbeloppettotalt halva

kronor000med 50förekomst ersättsregelbundenEndast vargav
iuppträdavargindividbedömsellerindivid, Konstateras sammaper

ellerlikaantingendessamellandelasersättningenskallsamebyarflera
sameby.respektiveidokumenteratsdeden tidtillförhållandei

belopp ärmedförekomst ersätts etttillfällig somEndast vargav
ellerindivid. Konstateraskronor25 000dock högstarealbaserat per

ersättningenskallsamebyarflerauppträda ivargindividbedöms samma
detiddentillförhållandeiellerlikaantingendessamellandelas

sameby.respektiveidokumenterats

Björn

islaktvärdetgenomsnittligadetmedbjörnFörekomst ersättsav
kmziuttrycktarealenochmed 0,02multiplicerat avkronor renenav

renskötselområdethelaför motsvararvilketbetesområde,samebyns
årligen.kronor0003 000ca

Kungsörn

islaktvärdetgenomsnittligamed detkungsömFörekomst ersättsave. kmziuttrycktarealenochmed 0,02multiplicerat avkronor renenav
renskötselomrâdetför hela motsvararvilketbetesområde, casamebyns

årligen.kronor0000003
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Bilaga 2 Kriterier för rovdjursföryngringar för-
år 2000

Skrivs efter det lodjursgruppen färdigatt medär sitt arbete Natur-av
vårdsverket.

Frågor beakta för Rovdjursutredningenatt och
Renbeteskommissionen

Förordning och föreskrifter

Rovdj ursutredningen bör rekommendera

regeringen utarbetat förordningatt och0 Naturvårdsverket ochatten
Sametinget utarbetar föreskrifter och allmänna råd.

Inventeringar

Renbeteskommissionen bör behandla

norska myndigheter i samebyamas betesområden0 ochom km5 utan-
för i Norge skall ombesörja informationatt motsvarande den i Sve-
rige fram inom de tidsramartas gäller för denna författning.som

Ersättningar

Rovdjursutredningen bör behandla

hur skyddsjakt och ersättningssystem skall kopplas0 så attsamman
rovdj och förlusterna inteursstammama är ersättningenstörre än

ersättningen skall täcka beräknade avelsvärdeom renamas
ersättningen skall täcka rovdjurens naturvårdsvärdeom
bara viss antal föryngringarett lodjur skallom ersättning dåav ge

skyddsjakt medges arten.

Renbeteskommissionen bör behandla

och i så fall hur ersättning skall utbetalas för0 rovdjursförekomstom
i Norge respektive Finland,
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åtgärder skyddsjaktAndra än

Rovdjursutredningen bör behandla

och skrämmaskalleller vårdare rätt störarenägare att rov-ges0 om
i samladekalvningsland ellerexempelvisdjur uppträder påsom

enligt jakt-förbjuden 5 §sådan störningvinterhjordar. dag all1 är
snöskoter ochfall hurbehandlas och i sålagen. börDet även om

agerande.får användas vid sådantandra motorfordon

Skyddsjakt

behandlaRovdjursutredningen bör

decimering eller redu-med ordetskyddsjakt skallordet ersättas0 om
föreskrifter,andra relevantai jaktlagstiftningen ochcering

eftervid skyddsjaktmotorfordon får användasoch i så fall hur0 om
stödtillstånd medi dag bevilja sådanarovdjur. Länsstyrelserna kan

restriktiva,jaktlagen, de31 § är ytterstav men
ochvid färd på skoterfår medförasoch i så fall hur vapen0 om

normalt renskötselarbetesåväl i samband medövriga terrängfordon
rovdjur,vid skyddsjakt påsom

däri jaktförordningen, Natur-sammanhang §och i vilka 270 om
skall tillämpas.jakt jaktområde,medge påvårdsverket kan annans

national-skall tillåtas iskyddsjakt efter rovdjuroch i så fall hur0 om
enligtdag förbjudet 28 §naturskyddade områden. Ipark eller andra

jaktförordningen,
renskötsel-inommotsvarande på kungsömskyddsjakt eller0 om

införasområdet skall
vissa beslutdelegeraNaturvårdsverket skall rätt att om0 gesom

skyddsjakt påexempelvis beslutskyddsjakt till länsstyrelserna om
begränsatinsatser inomriktadesärskilda individer rovdjurav -

avgränsad tid.område och

Renbeteskommissionen bör behandla

efter rovdjurskyddsjaktsamordnadfall hur avtaloch i så0 om om
betesområden.harsvenska samebyarmed därskall Norgeupprättas
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Överklagande

Rovdjursutredningen bör rekommendera

regeringen ställning till inventeringsresultat, bidrag ochatt ta0 om
ersättningar skall kunna överklagas och i fall till vilken instans.så
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