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Knivstakonferensen



• Inventera antalet föryngringar av lo och varg årligen

• Betala ut bidrag till förebyggande åtgärder 

• Besikta skador av stora rovdjur och betala ut ersättningar

• Hantera skydds- och licensjakt

• Upprätta en förvaltningsplan för stora rovdjur

• Hantera övergripande rovdjursfrågor, förvaltningsnivåer och 
miniminivåer med viltförvaltningsdelegationen

• Informera kring de stora rovdjuren

Länsstyrelsens uppdrag



Grunden för uppdraget är internationella konventioner, EU-direktiv, 
nationell lagstiftning, förordningar och föreskrifter

Art- och habitatdirektivet
Bevarandestatusen anses "gynnsam" när

- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på 
lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och

- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och

- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor 
livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.

Länsstyrelsens uppdrag



I riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 
2013/14:MJU7) anger man att referensvärdet för en miniminivå 
för varg ska ligga inom intervallet 170-270 individer. I samma 
beslut anges också att de stora rovdjuren ska uppnå och 
bibehålla en gynnsam bevarandestatus, som i dagsläget innebär 
en lägsta nivå på 300 individer.

För detta finns också stöd i dom från högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref 89)

Länsstyrelsens uppdrag



• Lodjur 1 oktober till 28 (29) februari

• Varg 1 oktober till 31 mars

• Familjegrupper av lodjur (hona med unge/-ar)

• Revirmarkerande par, familjegrupp och föryngring av varg

• Framförallt spårning på snö

• Osäkrare snöförhållanden leder till utveckling av andra 
metoder

Inventering



Myter om varg

• Att det finns många fler än vad 
inventeringen säger

• Att det inte skulle vara renrasiga vargar utan 
hybrider

• Staten planterar ut vargar

• Vargar är farliga för människor (i Sverige)



Inventering av lodjur

Omräkningsfaktor 5,5 i Uppsala län



Inventering av lodjur
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Inventering av varg

Omräkningsfaktor 10 för föryngringar



Inventering av varg
Glamsenreviret: ?

Florarna: Ensam tik

Siggeforareviret:
• Hane från Tiveden (Örebro)
• Tik från Gårdsjö  (Värmland)
• 4 valpar 2020
• 3 angrepp 2020



Hur jobbar Länsstyrelsen i reviret?
• Deltar i möten – informerar om varg, bidrag, åtgärder och stöd
• Betalar ut bidrag till förebyggande åtgärder

• RAS
• Skyddsvästar
• Lånevästar

• Hjälper till med ÄFP

• Hjälper till vid angrepp med besiktning, akuta åtgärder m.m.

• Planerar för besök/utskick till djurhållare i området
• Stängslingskurser



2005 2010 2020

Hur har lodjurspopulationen utvecklats?



2005 2010 2020

Hur har vargpopulationen utvecklats?



Viltskador



Viltskador

Rovdjur Fåglar



Viltskador
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Framtid och utmaningar

• Spridning/minskad koncentration av rovdjur -> områden med fler 
människor och tamdjur utan rovdjursvana

• Traditionella näringar och t.ex. rovdjursturism
• Förnyelsebar energi (skog) – boträd för kungsörn
• Ändrad markanvändning - bytestäthet

• Hur man bygger förtroende för förvaltningen – likabehandling 
och lokalbestämmande

• Utveckla avsedda medel utan att bli låsta av EU-regler
• Användandet av skydds- och licensjakt
• Implementera rovdjursfrågan som en del av hela 

landsbygdspolitiken

• Välkomna att höra av sig för att diskutera fakta och bakgrund



Kontakt
E-post: sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 33 266

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala

Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala


