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Lodjursjakt i Värmlands län 2012
Beslut
Länsstyrelsens beslutar om jakt på högst 7 lodjur i Värmlands län.
Jakten får endast ske med vapen.
Villkor
För att uppfylla kravet på strängt kontrollerade förhållanden i 23 c §
jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna villkor ska gälla för jakten.
Jakt som bedrivs mot givna villkor sker utan stöd av beslutet och i strid med
fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelser för jaktbrott
och grovt jaktbrott finns i 43 respektive 44 § jaktlagen. För jaktbrott kan även den
dömas som förfarit med oaktsamhet.
Jaktområde
Jakten får ske i hela Värmlands län
Jakttid
Jakt med vapen är tillåten från och med 1 mars 2012 till och med den 31 mars 2012.
Hur många djur får fällas
Totalt sju (7) lodjur får fällas.
Fördelning inom länet
Under första jaktveckan, 1 – 7 mars, får 3 djur fällas i Torsby och Hagfors kommuner
samt 4 djur inom övriga kommuner. Om dessa kvoter inte är fyllda första jaktveckan får
återstående djur i den gemensamma kvoten fällas utan geografisk begränsning under
resterande jakttid, 8 – 31 mars.
Avlysning
Jakten avlyses då det totala antalet lodjur fällts eller påskjutits och avräknats.
Avlysningen görs med hjälp av länsstyrelsens telefonsvarare och meddelande till
jaktledarna via RovSMS.
Vilka får utföra jakten?
Person som har jakträtt i område som omfattas av detta beslut har rätt att delta i
jakt efter lodjur på det jaktområde där han/hon har jakträtt, under förutsättning att
jakträtten omfattar jakt efter lodjur. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare
utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren
jaktledare.
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Jaktledarens ansvar
1. Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till
jägarna och att information om jaktutfallet kommer fram till myndigheterna.
Jaktledaren bör vara ansluten till Länsstyrelsens SMS-system, RovSMS, genom vilket
Länsstyrelsen fortlöpande lämnar meddelanden om de lodjur som fällts eller påskjutits
samt meddelar att jakten är avslutad när det sista lodjuret i kvoten är fällt.
2. Ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten
säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.
3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fällt eller
påskjutet lodjur i enlighet med de villkor som gäller för detta beslut.
4. Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som
återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lodjur bedrivs. Jaktledaren bör
också vara ansluten till Länsstyrelsens SMS-system för information och avlysning av
jakten.
5. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är
särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom
högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket
jaktförordningen.
6. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om
villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar,
gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande.
Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha
löst jaktkort (viltvårdsavgift).
7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara
ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under
jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet
är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter
lodjur.
8. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna för skadskjutning
av lodjur, uppmana jaktdeltagarna att vid jakt med kulgevär endast skjuta med stöd
och endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur.
Krav på registrering av jägare
Enligt 49 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) ska den som avser bedriva
licensjakt efter lodjur registrera detta vid jaktkortsregistret. Med beaktande av riktlinjer
om bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) 1 har Naturvårdsverket
gjort bedömningen att undantag från anmälningsskyldigheten kan göras och att endast
jaktledaren behöver registrera sig för licensjakt efter lodjur.
Registrering kan ske via Naturvårdsverkets hemsida
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-och-vilt/Jakt/Jaktkort-ochjagarexamen/Registrering-for-jakt-pa-varg-och-lodjur/ eller via telefon (talsvar) på nr.
0771-18 34 11.
Vilka djur får fällas?
Lodjur får jagas oberoende av kön och ålder.
Tillåtna jaktmedel m. m.
Av 14 till 16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
(NFS 2002:18) framgår vilka vapen som är godkända för jakt efter lodjur. Länsstyrelsen
erinrar om bestämmelserna i 9 § jaktförordningen gällande inskränkningar i jakttiden
samt 17 § samma förordning gällande kravet på eftersökshund.
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Hundanvändning
Enligt 16 § jaktförordningen får hund användas vid jakt efter lodjur enligt detta beslut
fram till och med den 31 mars 2012 eller det tillfälle då jakten avlyses i jaktområdet.
Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt.
Hundarna får dessutom inte bytas under jakt på ett och samma lodjur eller en och samma
familjegrupp och under samma dag.
Fångstredskap
Jakt efter lodjur får inte bedrivas med fälla. Naturvårdsverket har inte kunnat genomföra
nödvändiga tester av olika fällor och har därför beslutat att detta år inte tillåta fällfångst.
Anmälan av fällt lodjur
Även om lodjur inte fällts eller påskjutits ska jaktledaren under pågående jakt varje
timme ha kontakt med länsstyrelsen för besked om tilldelning återstår inom det aktuella
jaktområdet.
Fällt eller påskjutet lodjur ska anmälas till länsstyrelsen (5 b § jaktförordningen). Denna
anmälan ska göras av skytten utan dröjsmål och senast en timme efter att djuret fällts
eller påskjutits. Beträffande påskjutet lodjur är det angeläget att anmälan sker utan
dröjsmål.
Vid anmälan ska skytten ange följande uppgifter:
1. ansvarig jaktledare och adress och telefonnummer till denne,
2. skyttens namn, adress och telefonnummer,
3. när djuret har fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
4. var djuret fällts eller påskjutits (plats som går att återfinna på karta 1:100 000 samt
kommun),
5. djurets kön.
I samband med anmälan om fällt djur informerar länsstyrelsen skytten och jaktledaren om
hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar
jaktledaren angående tidpunkt och plats för besiktningen.
Platsundersökning och eftersök
1. Den som har påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att
platsundersökning genomförs till dess det är fastställt huruvida djuret är skadat
eller inte.
2. Den som har påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök
genomförs om platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att
det påskjutna djuret är skadat. Eftersök ska genomföras till dess:
a. djuret har påträffats dött,
b. djuret har påträffats skadat och avlivats, eller
c. det står klart att djuret inte kan anträffas.
3. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsundersökning
eller eftersök genomförts.
4. Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och
tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit djuret genomföra
en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska
säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs och ska tillsammans
med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och eftersök på
blankett (bilaga 4).
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Avräkning av påskjutet lodjur och avlysning
1. I samband med anmälan om påskjutet lodjur beslutar länsstyrelsen om det påskjutna
lodjuret ska avräknas eller ej från kvoten. Påskjutet lodjur ska avräknas såvida det inte
har påvisats genom fältkontrollen att djuret är oskadat.
2. Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet djur har fällts eller påskjutits
och avräknats eller om jakttiden löpt ut. Avlysningen sker med hjälp av länsstyrelsens
telefonsvarare och RovSMS.
3. Djur som påskjuts i Värmlands län och faller i annat län ska
avräknas i det län där djuret faller om tilldelning återstår i detta
jaktområde. Om jakten är avlyst eller inte varit tillåten i det län där
djuret faller avräknas djuret i Värmlands län.
4. Om djur fälls med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då
licensjakt är tillåten efter lodjur, avräknas inte dessa djur från licenstilldelningen.
Telefonnr till telefonsvararen för kontroll av återstående kvot: 054-19 71 51
Telefonnr för anmälan om fällt lodjur: 054-19 73 75

Besiktning av fällt lodjur m.m.
1. Länsstyrelsens besiktningsman besiktar fällt djur samt dokumenterar skriftligt hur
platsundersökning och eftersök genomförts då djur påskjutits.
2. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret
för länsstyrelsens besiktningsman. Om länsstyrelsen så begär ska skottplats/
fallplats omgående uppvisas. Besiktningsmannen fyller tillsammans med skytten i de
blanketter för licensjakt efter lodjur som erfordras (bilaga 2-4)
Jakträttshavarens rätt till delar av lodjuret
Länsstyrelsen beslutar att följande ska gälla beträffande lodjur fällda med stöd av detta
beslut.
Under förutsättning att ovan nämnda uppgifter rapporterats samt att den flådda kroppen
(skrotten) inklusive huvudet överlämnas till besiktningsmannen och att övriga villkor i
detta beslut följs tillfaller skinnet av lodjuret jakträttshavaren. Jakträttshavaren får
överlåta ett fällt lodjur till annan. Härvid ska ifylld blankett Märkning av fällt lodjur
(bilaga 3) medfölja. Se vidare under rubrik Annan information nedan.
SVA genomför åldersbestämning av djuret, genom analys av en hörntand, varefter
jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, kan få
kraniet tillbaka mot en avgift av 600 kronor + frakt. Önskar skytten att få tillbaka kraniet
ska det anges särskilt på blankett L2 (bilaga 3). De kranier som returneras till
jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren har överlåtit kraniet till, märks av
SVA med mikrochip varvid bifogad blankett Märkning av fällt lodjur (bilaga 3) används.
Underlåter jaktledaren att på begäran uppvisa skottplats/fallplats eller om platsen inte kan
återfinnas eller om jaktledaren vägrar att lämna ifrån sig kroppen inklusive huvudet
tillfaller hela lodjuret staten eller om djuret inte återfinns värdet av detsamma.
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Blanketter
Besiktningsmannen fyller tillsammans med skytten i Registrering av fäll lo (bilaga 2).
Kopia/dubblett av denna blankett ska bifogas båda djurkropp och referensprov (se ovan).
Besiktningsmannen fyller själv i blankett Besiktning, provtagning och märkning av fälld
lo (bilaga 3). En kopia av denna blankett ska åtfölja djurkroppen. Vid påskjutning och
eftersök ska blankett Påskjuten lo – platsundersökning och eftersök – (bilaga 4, blankett
L 3) användas.
Bakgrund
Naturvårdsverket har med stöd av 24 a § jaktförordningen överlämnat till Länsstyrelsen i
Värmlands län att fatta beslut om licensjakt på lodjur. Naturvårdsverket har den 17
februari 2011 beslutat om jakt på totalt 30 lodjur (inkl beräknad skyddsjakt under året) i
de län som ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet (dnr Nv-02100-11).
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur sker med stöd av 23 d och 24 d §§
jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:15 samt
Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt efter
lodjur.
Annan information
Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av
lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudna enligt artikel 8.1 i Rådets
förordning (EG) 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och
växter genom kontroll av handeln med dem (CITES-förordningen). Jordbruksverket kan
medge undantag från förbudet, om det kan visas att exemplaret åtkommits lagligt. För
lodjur skjutna i enlighet med detta beslut, kan Jordbruksverkets6 intyg om undantag från
förbudet inhämtas. Skytten kan då sälja eller byta skinnet eller kraniet av lodjur. För
export, import eller reexport krävs särskilt tillstånd från Jordbruksverket.
Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Naturvårdsverket (formulär 11), se bilaga 2.
Detta beslut har fattats av verksamhetschef Torben Ericson med rovdjursansvarige Lars
Furuholm som föredragande. Länets Viltförvaltningsdelegation har deltagit i beredningen
av ärendet.

Torben Ericson
Lars Furuholm
Bilagor
1. Länsstyrelsernas och andra myndigheters åtgärder i samband med jakten
2. Blankett: Överklagande (formulär 11)
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Bilaga 1

Länsstyrelsernas och andra myndigheters åtgärder i samband med jakten
Länsstyrelserna övergripande åtgärder
Länsstyrelsen är mottagare av anmälningar av fällda lodjur och informerar jaktledaren
om dennes och skyttens skyldigheter. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar
jaktledaren angående tidpunkt och plats för besiktningen.
Länsstyrelsen tillhandahåller telefonsvarare (054-197151) med aktuell information om
hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen. Länsstyrelsen tar också
emot anmälan om fällt eller påskjutet djur.
Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet lodjur fällts eller påskjutits och
avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut genom ett SMS-system
kallat RovSMS. Detta system riktar sig främst till jaktledarna som anmäler sig på
Länsstyrelsens hemsida. Beslut om avlysning delges snarast berörda även genom
telefonsvararen och via radion. Fälls lodjur med stöd av andra beslut eller dödas på annat
sätt, då lodjursjakt är tillåten med stöd av detta beslut, så ska djuren inte avräknas
tilldelningen.
Länsstyrelsen förordnar besiktningsmän som besiktigar samtliga fällda lodjur under
pågående jakt. Se särskilt vad som gäller för fotografering och ifyllande av blankett.
Länsstyrelsens besiktningsmän dokumenterar eftersök av lodjur som påskjutits men ej
fällts eller återfunnits.
Hantering av fällt lodjur
Besiktningsmannen fotograferar framtassarnas klor av samtliga fällda lodjur och skickar
bilderna till SVA.
Besiktningsmannen ombesörjer vidare att märkning av skinn med transponder
(mikrochips) utförs. Länsstyrelsen antecknar varje lodjurs mikrochipsnummer
tillsammans med skyttens eller den nye ägarens namn, personnummer och adress, samt
var och när djuret fällts. Kopia av blankett Märkning av fällt lodjur (bilaga 3) sändes
omgående till Naturvårdsverket och till SVA. Mikrochips tillhandahålls av
Viltskadecenter.
Genom besiktningsmannens försorg sänds flådd kropp inklusive huvudet till SVA8. Flådd
lodjurskropp ska om möjligt inte frysas och inga inre organ får tas ur. Del av skinn som
är eller kan misstänkas vara angripet av skabb ska också insändas.
Vid besiktningen tar besiktningsmannen ett referensprov (hudprov med hår, ca 1 x 3 cm)
samt ombesörjer att referensprovet sänds till SVA. Referensprov sändes aldrig
tillsammans med djurkroppen till SVA.
Obduktionen av lodjur som fångats i fälla sker i enlighet med det protokoll som ingår i
internationell standard ISO 10990-5 Annex B. Efter obduktion och egen provtagning
lagrar SVA övriga prover och kranier. Prover och data finns tillgängliga för analys för
forskningsändamål (SVA:s V-nr används som djurens identifikationsnummer).
De kranier som ska returneras till jakträttshavaren, alternativt den som jakträttshavaren
har överlåtit kraniet till, märks av SVA med mikrochip innan de skickas tillbaka. Kranier
bör kunna returneras inom ett år
Rapportering/redovisning
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Länsstyrelsen skickar fortlöpande under jakten rapport över fällda lodjur i form av ifylld
digital datafil i Excel-format till lojakt@sva.se. SVA uppdaterar därefter information om
lojakten på sin hemsida www.sva.se.
Fällda lodjur registreras av länsstyrelsen i Rovdjursforum som synobservationer under
egen inventering ”Lodjursjakt 2012”. Även påskjutna, ej fällda lodjur registreras där.
Länsstyrelsen överlämnar därutöver senast den 1 juni 2012 till Naturvårdsverket en
skriftlig rapport, inklusive fullständigt ifylld digital datafil i Excel-format (tillhandahålls
av SVA) över hur många djur som fällts eller anmälts påskjutna, inklusive vilka som
avräknades respektive inte avräknades, med stöd av detta beslut. Rapporten utgör också
rapporteringsunderlag till Europeiska kommissionen i enlighet med Art- och
habitatdirektivets artikel 16.2 samt Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och
växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen). Den ska innehålla uppgifter om
djurets kön, skyttens namn, adress och telefonnummer, jaktledarens namn och
telefonnummer samt tidpunkt (datum och klockslag), plats (kommun, koordinater i rikets
nät) och hur respektive lodjur fällts (jaktmetod). Till rapporten bifogas även ett dokument
där det framgår vilka erfarenheter som vunnits i samband med jakten. Kopia av
fullständigt ifylld blankett Registrering och besiktning av fällt lodjur (bilaga 2) bifogas
denna rapportering.
SVA överlämnar senast den 1 juni 2012 till Naturvårdsverket en sammanfogad digital
datafil med uppgifter från länsstyrelserna om lodjursjakten. Naturvårdsverket
rekommenderar att SVA på sin hemsida har en kortfattad sammanställning om
lodjursjakten för allmänheten. SVA överlämnar senast den 1 juli 2012 en
sammanställning över skador som observerats på lodjuren, hur allvarliga dessa skador var
och hur skjutna lodjur skiljer sig åt med avseende på typ och frekvens av skador
Naturvårdsverket rekommenderar att SVA, i samarbete med Norskt Institut for
Naturforskning, NINA, gör en kortfattad översiktlig sammanställning av data från de av
jägarna frivilligt ifyllda frågeformulären samt publicerar den på SVA:s webbplats.
Rekommendationer
Lodjursskyttar ombeds också fylla i det frågeformulär gällande lodjursjakt som
tillhandahålls av SVA och NINA.
Instruktioner till besiktningsmännen
SVA förser besiktningsmännen med kartonger samt frankerade adressetiketter. Om annat
fraktsätt är aktuellt kontaktas SVA innan djuret skickas. Även här står SVA för
fraktkostnaden, men om ersättning för frakten önskas ska kopia på fraktkvittot bifogas
försändelsen. Den flådda kroppen sänds på ett sådant sätt att den är framme vid SVA
efterföljande arbetsdag. Paket skickas endast under söndag, måndag, tisdag eller onsdag.
Gällande rutiner för att sända döda djur till SVA ska följas och finns på Internet under
adressen: http://www.sva.se/sv/navigera/tjanster_produkter/Patologi/Doda-djur/.

