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Yttrande över promemorian Miniminivåer för björn, 
varg, järv och lo 

Er beteckning: N2020/02821

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker i huvudsak förslaget. Länsstyrelsen 
anser det positivt att miniminivåer endast fastställs per 
rovdjursförvaltningsområde. 
Länsstyrelsen anser dock att det förslag som länsstyrelserna lämnar till 
samverkansrådet också ska vara per rovdjursförvaltningsområde och inte per län.

Synpunkter på förslaget
Länsstyrelsen anser att förslaget skulle möjliggöra en rovdjursförvaltning som i 
högre utsträckning kan styras utifrån rovdjurspolitiska mål, som till exempel ökad 
spridning av arterna i sina naturliga utbredningsområden och en minskad 
koncentration av varg i särskilt vargtäta områden. Förslaget bedöms främja en 
ökad samverkan mellan län och därmed en ökad flexibilitet i förvaltningen av 
stora rovdjur i landet. Sammantaget skulle detta skapa en större trovärdighet för 
rovdjursförvaltningen. Förslaget i remissen är delvis i linje med Länsstyrelsernas 
hemställan till Näringsdepartementet i april 2018. 

Länsstyrelsen anser dock att den föreslagna lydelsen i 4 § förordningen 
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn inte tillgodoser 
detta till fullo. Länsstyrelsen anser att första stycket i paragrafen istället ska ha 
följande lydelse (ändring markerad kursivt): 

”Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till det minsta antal 
föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (miniminivå) 
för förekomsten av björn, varg, järv och lo i rovdjursförvaltningsområdet.”

Länsstyrelsen föreslår alltså att respektive länsstyrelse tar fram förslag på 
miniminivåer för arterna inom hela rovdjursförvaltningsområdet som länet tillhör, 
inte för respektive län. Detta förslag prövas sedan för godkännande i respektive 
viltförvaltningsdelegation, och om det godkänns, lämnas vidare till 
samverkansrådet. När det gäller samverkan mellan länsstyrelser för olika 
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förvaltningsåtgärder kan begreppet ”förvaltningsmål” användas. Detta för att öka 
tydligheten i rovdjursförvaltningen. Att bibehålla begreppet miniminivå i detta 
sammanhang, men med ändrad betydelse och funktion, kan leda till ökad oklarhet 
och förvirring, vilket är kontraproduktivt när det gäller att öka förtroendet för 
rovdjursförvaltningen.

Konsekvenser av föreslagen lydelse i 4 § 
Förslaget till den nya lydelsen som den är formulerad i 4 § i promemorian 
resulterar inte i någon nämnvärd skillnad i länsstyrelsernas eller 
samverkansrådens arbetsinsats. Länsstyrelserna bedömer att de administrativa 
kostnaderna med förslaget kvarstår, eftersom det fortfarande krävs en 
miniminivåprocess i respektive län för att ta fram länens förslag.
Konsekvensen blir endast att de länsvisa förslag som lämnas från respektive 
länsstyrelse inte fastställs, utan bara används som grund till den miniminivå som 
ska fastställas för rovdjursförvaltningsområdet. Samverkansrådet behöver därmed 
fortfarande ta hänsyn till varje läns respektive föreslagna miniminivå på länsnivå, 
för att ta fram ett samlat förslag för förvaltningsområdet. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med enhetschef Sara 
Sundin som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsöverdirektör Johan von Sydow och rättsdirektör Mathias Wahlsten medverkat.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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