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010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Skyddsjakt efter lodjur i del av Karlskrona kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ om skyddsjakt efter ett (1) vuxet lodjur i Karlskrona 
kommun. Om det visar sig att det skadegörande djuret är en hona med unge/ungar bör 
ungen/ungarna också avlivas.

Tillståndet gäller till och med 2018-12-31 och är förenat med villkor enligt 9 b § 
jaktförordningen (1987:905).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att beslutet ska gälla utan hinder av att 
det har överklagats.

Villkor
När får jakt bedrivas

Skyddsjakten är tillåten från och med den 12 november 2018 till och med den 31 december 
2018. Skyddsjakten får ske under hela dygnet med stöd av 9 § jaktförordningen (1987:905). 

Jakten ska påbörjas och avslutas i samråd med Länsstyrelsen.

Var får jakten bedrivas

Med detta beslut får jakten påbörjas inom det område som markerats på kartan som tillhör detta 
beslut. Om lodjuret följs och jakten går ut ur jaktområdet, får jakten fullföljas och lodjuret fällas 
även utanför området som markerats på kartan, under förutsättning att det inte råder tvivel om 
att det fortfarande är det förmodat skadegörande djuret som följs. Dock får jakten inte fullföljas 
om lodjuret passerar länsgränsen.

Jaktområdet begränsas av vägen Nävragöl – Gullaboås i norr tills den skär länsgränsen mot 
Kalmar län, i nordost följer det länsgränsen mot Kalmar län. När länsgränsen skär vägen 
Flyeryd - Torskors följer jaktområdesgränsen vägen tills den når väg 28 i väster, där följer 
områdesgränsen väg 28 till Nävragöl.  
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Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen att jakten får ske på 
annans jaktområde.

Länsstyrelsen upplyser om att skott inte får avlossas inom detaljplanerat område utan tillstånd 
av Polismyndigheten (3 kap 6 § ordningslagen 1993:1617).

Vilka får utföra jakten

Länsstyrelsen utser Ulf Rosander till jaktledare. Jaktledaren utser den eller de personer som får 
jaga med stöd av detta beslut. En lista på dessa personer ska finnas tillgänglig hos Länsstyrelsen 
och ska på begäran lämnas till Polismyndigheten.

Jaktledaren ska innan jakten inleds informera samtliga jägare om deras skyldigheter och vilka 
villkor som gäller vid skyddsjakten.

Jaktmetoder och jaktmedel

Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna i 11 § och 14-16 § i Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

Med stöd av 15 a § jaktförordningen (1987:905) beslutar Länsstyrelsen att alla typer av 
belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.

Elektronisk bildförstärkare får användas under förutsättning att Naturvårdsverket lämnar 
tillstånd till detta.

Med stöd av 21 § jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att motordrivet fortskaffningsmedel 
får användas vid jakten för att genskjuta lodjuret. 

Jakten får bedrivas med hjälp av hund. Spårning ska påbörjas i anslutning till en hage med 
tamdjur där lodjuret hotat eller angripit tamdjur. Detta för att hitta den skadegörande individen.

Anmälan

När djuret fällts ska följande uppgifter noteras:
 Uppgift om var och när djuret dödats(datum, klockslag och markering på karta alt GPS 

koordinater)
 Skyttens namn, adress och telefonnummer.
 Djurets kön.
 Hur djuret sköts.

Uppgifterna ska snarast redovisas till Länsstyrelsen.

Om djuret påskjutits men inte avlivats ska detta omgående rapporteras till Länsstyrelsen

Avlysning

Om ett lodjur fällts eller påskjutits innan jakttiden löpt ut ska jakten avbrytas. Om djuret endast 
påskjutits ansvarar jaktledare för att eftersök genomförs. Om eftersök visar att det påskjutna 
djuret är oskadat gäller att fortsatt jakt kan ske inom den tid beslutet gäller.

Hantering av fällt lodjur

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

Övrigt

Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av detta beslut och i strid med 
fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för jaktbrott 
återfinns i 43 § och 44 § jaktlagen.

Bakgrund
Sedan 16 juni 2018 har fem lodjursangrepp inträffat i Karlskrona kommun. Två av dessa har 
skett på samma besättning i samma beteshage. Angreppen har skett inom ett begränsat område, 
inom en radie av ca fem kilometer. Alla angrepp har besiktigats av Länsstyrelsen och 
konstaterats vara orsakade av lodjur. Efter angreppen har åtgärder vidtagits i form av flytt av 
djur och förbättring av stängsel för att göra dem rovdjursavvisande. Inte vid något av angreppen 
har lodjuret ätit på sitt byte och vid ett angrepp i mitten av juli dödades och skadades, för länet, 
ovanligt många får vid ett och samma lodjursangrepp. Efter samtliga angrepp har information 
om angreppen skickats ut via sms till de som anmält sig till den tjänsten. Där uppmanas 
tamdjursägare att öka sin tillsyn över djur och stängsel. Det har även informerats om värdet av 
att genomföra tillsyn på morgonen, vilket underlättar besiktning av det skadade djur. 

Förutsättningar för skyddsjakt
Naturvårdsverket har den 22 december 2016, diarienummer NV-08042-16, med stöd av 24 a § 
jaktförordningen beslutat att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt efter lodjur till samtliga 
Länsstyrelser i Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län. Delegeringen gäller till och med 30 
juni 2020. I 23 a § jaktförordningen anges:

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 
jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas 
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och 
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
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.
   Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars bon eller 
förstöra fåglars ägg.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Varg, lodjur och flera andra arter är strikt skyddade enligt art och habitatdirektivet (Rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992). Undantag från det strikta skyddet kan endast medges 
av skäl som finns i 23 a § respektive 23 c § jaktförordningen.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM#P23_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM#P24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM#P25
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM#P29
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM#P23_aS1
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Vid prövning av skyddsjakt gör Länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån 
eventuella skador och olägenheters omfattning och under hur lång tidsperiod dessa 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.

Länsstyrelsen gör bedömningen att angreppen som inträffat i området under en relativt kort tid, 
utförts av en individ som är mer benägen att angripa tamdjur än vad som normalt kan förväntas 
av ett lodjur.

Lodjur är svåra att hålla utanför stängsel och det är inte realistiskt att sätta upp ljud och 
ljusskrämmor i alla fårhagar i området. Boskapsvaktande hund är oftast en verksam åtgärd. Det 
tar dock lång tid att ta fram en sådan hund och det passar inte heller alla att använda den typen 
av åtgärd.

Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarande status 
i området eller i Sverige. Lodjuren har enligt senaste inventeringen gynnsam bevarande status i 
landet, ”Inventering av lodjur” 2018, nr2:2018, Viltskadecenter/Roydata. Enligt rapporten 
”Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019 – Prognoser för lodjurspopulationen 2018 och 2019 
vid olika beskattningsnivåer” (SLU/Viltskadecenter, 2017) påverkas inte heller populationen i 
södra Sverige av jakt efter enstaka djur.

Mot denna bakgrund gör Länsstyrelsen bedömning att angreppen sannolikt kommer att fortsätta 
och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för 
fortsatt upprepade angrepp i området. Eftersom lodjursungar följer honan fram till brunsten i 
februari, görs bedömningen att de har svårt att klara sig utan honan och bör om möjligt också 
avlivas. 

Upplysning
Tillsyn av tamdjur

Länsstyrelsen ber de personer som får kopia av detta beslut att sprida det bland markägare och 
djurägare inom jaktområdet. Länsstyrelsen bedömer risken för angrepp som störst på kvällen 
och tidiga natten. För att lyckas med skyddsjakten, behöver jägarna vara på plats så snart som 
möjligt efter ett angrepp. Djurägare i området ombed därför, att under den tid som skyddsjakten 
pågår, se till sina djur sent på kvällen och tidigt på morgonen. Om det har skett ett angrepp bör 
kontakt snarast tas med någon av Länsstyrelsens besiktningsmän.

Skyddsjakt på enskilds initiativ 

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.

Rovdjuret som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda 
tamdjuret
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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 rovdjuret eller på något annat 
lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i 
vilthägn eller liknande anläggningar enligt 41 a §

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef  Doris Larsson med jakthandläggare Jonas Kromnow som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Caroline Oredsson medverkat.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se,  

Polismyndigheten Blekinge, registrator.syd@polisen.se,  

Viltskadecenter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Naturhistoriska riksmuseet

Viltförvaltningsdelegationen Blekinge

Länsstyrelsens besiktningsmän

Södra rovdjursförvaltningsområdet

Jägareförbundet 

Jägarnas Riksförbund 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Naturskyddsföreningen 

LRF 

Rovdjursföreningen 

Jaktdatabasen 

Karlskrona kommun

Älgförvaltningsområde Öst 

Fly-Kät älgskötselområde 

Länsstyrelsen Kalmar

Ulf Rosander Jaktledare

Karta
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Blekinge län,  371 86 Karlskrona. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
blekinge@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet 
har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

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 
om 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 eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, 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:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till blekinge@lansstyrelsen.se eller 
telefon 010-224 00 00. Ange diarienummer för beslutet.
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