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Datum
2022-03-17

 

Ärendebeteckning 
218-2584-2022

Beslut om skyddsjakt på skadegörande lodjur

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 a och b §§ Jaktförordningen 
(1987:905) att bevilja skyddsjakt på ett lodjur i Emmaboda, Kalmar 
och Torsås kommuner. Tillståndet gäller till och med 31 maj 2022

Länsstyrelsen utser jaktledare. Jaktledaren, eller den av jaktledaren 
utsedd person som får jaga med stöd av detta beslut, får utan närvaro 
av Länsstyrelsens besiktningsman/kvalitetssäkrare avliva lodjuret.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket 
Jaktförordningen att jakten får ske på annans mark.

Jakten får bedrivas hela dygnet och endast med godkända jaktmedel. 
Dock beslutar Länsstyrelsen med stöd av 15a § Jaktförordningen, att 
rörlig belysning, elektronisk bildförstärkare/elektronisk 
bildomvandlare utöver vad som är tillåtet enligt 14 § jaktförordningen 
får användas. Dessutom beslutar Länsstyrelsen med stöd av 21 § 
jaktförordningen att motordrivet fortskaffningsmedel får användas för 
att genskjuta lodjur som spåras av hund.

Enligt 33 § Jaktförordningen är bland annat lo och varg statens vilt, 
vilket innebär att sådana djur som påträffas döda eller dödas tillfaller 
staten. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § jaktförordningen att 
djuret ska omhändertas av Länsstyrelsen, för vidare transport till 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion. Därefter ska 
kroppen tillfalla Naturhistoriska riksmuseet.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § Jaktförordningen (1987:905) 
att detta beslut gäller även om det överklagas.

Villkor
1. Jaktledaren utser i samråd med Länsstyrelsens vilthandläggare de 
personer som får jaga med stöd av detta beslut.

2. Spårning får endast påbörjas i anslutning till en hage/vilthägn med 
tamdjur/dovhjort där lodjuret hotat eller angripit tamdjur/dovhjort. 
Detta för att hitta den skadegörande individen.

3. Någon av Länsstyrelsens förordnande besiktningsmän/ 
kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer ska kvalitetssäkra att rätt 
lodjur spåras. För att snabbt kunna söka upp och hitta rätt individ kan 
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om möjligt Länsstyrelsens utbildade hundekipage för rovdjursspårning 
användas. Vid osäkerhet om rätt djur spåras skall jakten avbrytas.

4. Fällt djur ska dokumenteras på SVA´s blankett L2 – besiktning, 
provtagning och märkning av fälld lo.

Beskrivning av ärendet
Mellan den 16 mars 2021 och 16 mars 2022 har åtta angrepp av lodjur 
skett inom en cirkel med 25 km diameter i Emmaboda, Kalmar och 
Torsås kommuner. Två av angreppen har skett på samma gård. Sex 
angrepp har skett på får, ett angrepp på dvärgget och ett dokumenterat 
angrepp på dovhjort inom rovdjursavvisande hägn. Två av angreppen 
på tamdjur har skett innanför rovdjursavvisande stängsel på olika 
gårdar. Fyra av angreppen har skett inom ett litet cirkulärt område 
med radien 3 km de senaste dagarna 13-16 mars. Totalt har åtta får, en 
dvärgget och minst en dovhjort dödats vid angreppen. 
Skadeförebyggande akutåtgärder har till viss del utförts. Alla angrepp 
har besiktigats av Länsstyrelsen och konstaterats vara gjorda av lodjur. 
Ersättning för dessa viltskador har utbetalats/kommer att utbetalas till 
berörda tamdjursägare i de fall de ansökt om ersättning.

Motivering till beslutet
Vid prövning av skyddsjakt på lodjur gör Länsstyrelsen en samlad 
bedömning i varje enskilt fall utifrån eventuella skadors och 
olägenheters omfattning och under hur lång tidsperiod dessa har skett. 
Bedömningen beaktar om skadeförebyggande åtgärder vidtagits, vilka 
möjligheter till förebyggande av skada och olägenhet som finns samt 
möjlighet till annan lämplig lösning än skyddsjakt. Vidare bedömer 
Länsstyrelsen om det går att identifiera en individ som är speciellt 
skadegörande eller orsakar allvarliga olägenheter. 

Varg, lodjur och flera andra arter är strikt skyddad enligt art- och 
habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter). Undantag från 
det strikta skyddet kan endast medges av skäl som finns i 23 a 
respektive 23 c §§ Jaktförordningen.

Skyddsjakt kan beviljas efter flera angrepp på tamdjur från samma 
rovdjursindivid. För att en skyddsjaktsansökan ska kunna beviljas ska 
stängsel som helt eller delvis inhägnar tamdjur (delvis gäller då 
stängsel ersätts med vatten, klippbranter, våtmarker) vara utformade 
enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:15 1 kap 32 §. Dessa 
skäl bedöms vara uppfyllda vid de angrepp som har skett under 2021 
och 2022.

Viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län har på sammanträde 8 
november 2012 beslutat om: ”Riktlinjer för hantering av regional 
rovdjursförvaltning avseende skyddsjakt, ersättningar för 
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rovdjursangrepp, samt bidrag till skadeförebyggande åtgärder inom 
det södra rovdjursförvaltningsområdet”. I dessa riktlinjer står följande 
om skyddsjakt efter lodjur som angripit tamdjur: 

”Skyddsjakten syftar till att ta bort problemindivider oavsett antal 
inträffade angrepp. Om det råder osäkerhet om det är en 
problemindivid gäller följande vägledning:

• Om länets miniminivå1 för lodjur är uppfylld bör skyddsjakt 
övervägas tidigast efter två angrepp inom en radie av 12,5 km och 
inom en 12-månadersperiod.

• I områden som haft licensjakt på lodjur under de förevarande tre 
åren bör skyddsjakt övervägas tidigast efter ett angrepp på tamdjur.

Kalmar läns miniminivå av lodjur är fastställd av 
viltförvaltningsdelegationen i beslut 218-2378-14 till fyra stycken 
föryngringar årligen. Säsongen 2020/21 påträffades 11 föryngringar. 

När riktlinjerna fastställdes användes inom inventeringsarbetet 
avståndskriteriet 25 km för att särskilja lodjursföryngringar (NFS 
2007:10). Angrepp inom 12,5 km och inom en 12-månadersperiod 
bedöms vara gjorda av samma individ om inga andra uppgifter tyder 
på motsatsen. 

Efter ett första angrepp i en besättning ska djurägaren erbjudas 
akutåtgärder. För att ett ytterligare angrepp på samma besättning ska 
vara skyddsjaktsgrundande ska akutåtgärder ha vidtagits.

Skyddsjakt efter lodjur som angripit hägnat vilt

• Skyddsjakt bör övervägas efter ett angrepp i anläggningar med 
rovdjursavvisande stängsel enligt Viltskadecenters 
rekommendationer.” 

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat om licensjakt inom hela länet de 
senaste tre åren förutom på Öland och i Vimmerby kommun.

De skadedrabbade lantbrukarna har med hjälp av Länsstyrelsens 
besiktningsmän till viss del vidtagit skadeförebyggande akutåtgärder, 
såsom översyn av stängsel och installning av övriga får. Länsstyrelsen 
bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på lodjur är uppfyllda 
och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att 
tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte 
lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har den 21 april 2020, diarienummer NV-00303-20, 
delegerat rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, varg och lo till 
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samtliga länsstyrelser i Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län. 
Delegeringen har skett med stöd av 24 b § Jaktförordningen 
(1987:905), och gäller t.o.m. 30 juni 2023. I 23 a § samma förordning 
står det bland annat:

Om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om skyddsjakt 
meddelas 

   1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande 
skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,

   2. av hänsyn till flygsäkerheten,

   3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, 
fiske, vatten eller annan egendom, eller

   4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för 
sådana djur eller växter.

Information
Enligt 28 § jaktförordningen får, om något av rovdjuren björn, varg, 
järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att 
befara ett sådant angrepp, åtgärder vidtas för att skrämma bort 
rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller 
vårdare för att skydda tamdjuret 

1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är 
uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret 
och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit 
och skadat eller dödat tamdjur, eller

3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel 
av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort det eller på 
något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Enligt 17 § jaktförordningen (1987:905) ska den som bedriver jakten 
ansvara för att det kan finnas en hund som är särskilt tränad att spåra 
upp skadat vilt, på platsen inom högst 2 timmar från påskjutningen.



Beslut 5 (6)Länsstyrelsen 
Kalmar län 2022-03-17 218-2584-2022

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 80 00 eller via e-post kalmar@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 2584-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Peter Sandwall med enhetschef 
Fredrik Ustrup som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Viltförvaltningsdelegationen
NV-skyddsjakt@naturvardsverket.se
registrator.syd@polisen.se
Viltskadecenter
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska riksmuseet
Länsstyrelsens fältpersonal
Södra rovdjursförvaltningsområdet
Jägareförbundet
Jägarnas Riksförbund
Naturskyddsföreningen
LRF
Rovdjursföreningen
Nyhetsbyrån Sirén
Emmaboda, Torsås och Kalmar kommuner

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län antingen via e-post; 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 
Kalmar.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser 

ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange 
diarienummer 2584-2022. 
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