
Beslutad förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne 

  

Denna förvaltningsplan har tagits fram av Länsstyrelsen och ska gälla från år 2017 till och 

med år 2020. Planen har godkänts av Viltförvaltningsdelegationen den 9:e maj 2017.  

Förvaltningsplanen ska uppdateras årligen och revideras i slutet av 2020.   

Inledning   

Förvaltningsplanen för rovdjur i Skåne är en regionalisering av regeringspropositionen en 

hållbar rovdjurspolitik 2012/13:191. Enligt 7 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av 

björn, varg, järv, lo och kungsörn ska varje länsstyrelse upprätta en regional 

rovdjursförvaltningsplan. Planen ska godkännas av länets viltförvaltningsdelegation (4 § 

förordning 2009:1474). 

Förvaltningsplanen fastslår strategier, mål och åtgärder för rovdjursförvaltningen i Skåne län 

under tidsperioden 2017-2020 och är ett viktigt dokument för att skapa transparens, 

tydlighet och förutsägbarhet inom rovdjursförvaltningen. Förvaltningsplanen redogör bland 

annat för miniminivåer och förvaltningsnivåer för lo, samt inriktning för förvaltningen av 

kungsörn och varg.  

Förvaltningsplanen innehåller också förslag på förebyggande åtgärder som ska minska 

konflikterna mellan människor och de stora rovdjuren. Enligt rådande rovdjurspolitik ska 

rovdjursförvaltningen ske genom adaptiv förvaltning, vilket innebär att den utformas på ett 

sätt som tar hänsyn till nya eller förändrade förhållanden.  

Målgrupp 

Förvaltningsplanen ska användas av förvaltande myndigheter som ett verktyg i den löpande 

verksamheten. Förvaltningsplanens målgrupp är i första hand Länsstyrelsens tjänstemän, 

Viltförvaltningsdelegationen och berörda intresseorganisationer. Den är också till för länets 

invånare som en källa till information. 

Lagstiftning och internationella direktiv 



De stora rovdjuren har ett starkt skydd både i nationell lagstiftning och i internationella 

regelverk. Både nationell och regional rovdjursförvaltning utgår därför från nationella lagar 

och författningar samt en rad internationella överenskommelser och bestämmelser. Lodjur, 

varg och björn finns alla upptagna i EU:s Art- och habitatdirektiv (92/43/EEC), bilaga 4, vilken 

omfattar de arter som har ett gemensamt intresse ur ett EU-perspektiv och som dessutom 

kräver strikt skydd. Varg, järv och lodjur återfinns även i bilaga 2, rörande djur och växtarter 

som kräver särskilda bevarandeområden. Kungsörn omfattas av Fågeldirektivets 

(79/409/EEG) bilaga 1, tillsammans med andra arter vars livsmiljö ska bevaras för att 

säkerställa arternas överlevnad och fortplantning. För att bevara arternas livsmiljöer enligt 

direktivet, måste Sverige bland annat avsätta särskilda skyddsområden inom ramen för 

Natura 2000.  Samtliga arter omfattas även av Bernkonventionen. Huvudregeln i 

Bernkonventionen, Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet är att björn, lo, järv, varg 

och kungsörn, i likhet med många andra arter, är fredade. Fredningen innebär att fångst och 

jakt enbart får ske med stöd av föreskrivna undantagsregler.   

Nationella mål och ansvarsfördelning 

År 2013 antog riksdagen propositionen En hållbar rovdjurspolitik (2012/13:191). Enligt denna 

proposition är det övergripande och långsiktiga målet att uppnå och bibehålla en gynnsam 

bevarandestatus för rovdjuren, samtidigt som tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras 

och socioekonomisk hänsyn tas. De rovdjur som berörs i propositionen är björn, järv, lodjur, 

varg och kungsörn. Propositionen ligger till grund för den nya rovdjurspolitiken som innebär 

att förvaltningen ska ta hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare, 

jägare, markägare och andra berörda i områden med rovdjur. En trovärdig rovdjurspolitik 

måste ta hänsyn till människor som bor i områden med förekomst av stora rovdjur. 

Ansvaret för att säkerställa de nationella målen för livskraftiga stammar ska tas nationellt. 

Med utgångspunkt utifrån de nationella målen ansvarar Länsstyrelserna samt de utsedda 

Viltförvaltningsdelegationerna för den regionala förvaltningen av rovdjuren, i syfte att öka 

det lokala inflytandet.  

Genom att regionalt besluta kring lämpliga åtgärder skapas förhoppningsvis ett starkare 

lokalt engagemang och delaktighet.  



Regeringen gör bedömningen att de svenska rovdjuren (varg, lodjur, björn, järv och 

kungsörn) nu har uppnått gynnsam bevarandestatus i enlighet med art- och 

habitatdirektivet. En aktiv förvaltning kan därmed genomföras utifrån de riktlinjer som EU- 

kommissionen tagit fram, genom att antalet rovdjur reduceras i de områden som i dagsläget 

har hög täthet av rovdjur.  

För att en gynnsam bevarandestatus ska kunna bibehållas har referensvärden beslutats för 

respektive art. Riksdagen har beslutat om arternas geografiska utbredningsområde samt 

inom vilka intervall referensvärdena ska ligga. Riksdagen gav Naturvårdsverket i uppdrag att 

utifrån givna intervall, fastställa de exakta referensvärdena för varg, lodjur, kungsörn, björn* 

och järv*.  

Följande är Riskdagens beslutade intervall och av Naturvårdsverkets fastställda 

referensvärden: 

Varg: Riksdagen beslutade att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus i Sverige ska 

anges som en siffra i intervallet 170–270 individer av Naturvårdsverket. Utbredningsområdet 

ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län. Vargstammens 

koncentration ska minskas där den är som tätast, vargens förekomst i renskötselområdet ska 

begränsas till de områden där den gör minst skada, och vargens förekomst i län med 

fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där 

den gör minst skada. Genetiskt värdefulla vargar ska i möjligaste mån undantas från 

skyddsjakt och annan jakt, oavsett om de reproducerar sig eller inte (Prop. 2012/13:191, kap 

12, sid 72). 

Naturvårdsverket fastställda referensvärde är 270 vargar.  

Lodjur: Riksdagen beslutade att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus i Sverige 

ska anges som en siffra i intervallet 700-1 000 individer, utbredningsområdet ska vara hela 

Sverige förutom Gotlands län.   

Naturvårdsverkets fastställda referensvärde är 870 lodjur.   

Kungsörn: Riksdagen beslutade att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus i Sverige 

ska vara minst 150 registrerade häckande par med lyckad häckning, och utbredningsområdet 

ska vara hela Sverige.   



*Eftersom beslutade utbredningsområde för björn och järv ej berör Skåne län behandlas 

dessa arter inte i föreliggande förvaltningsplan 

Referensvärde, miniminivå och förvaltningsnivå 

I förvaltningsarbetet med de stora rovdjuren finns tre begrepp som har central betydelse; 

referensvärde, miniminivå samt förvaltningsnivå. 

De av Naturvårdsverket fastställda referensvärdena för varje rovdjursart utgör det minsta 

antal individer som måste finnas nationellt och aldrig ska underskridas. Den regionala 

fördelningen av dessa referensvärden inom de tre förvaltningsområdena och respektive län 

uttrycks som miniminivåer. De regionalt beslutade miniminivåerna utgör således tillsammans 

det nationella referensvärdet, och säkerställer på så vis att arterna uppnår en gynnsam 

bevarandestatus. 

Eftersom miniminivåerna inte får understigas, och för att lämna utrymme för skyddsjakt, 

licensjakt och övrig dödlighet (t.ex. trafik och sjukdom), måste den faktiska 

populationsstorleken för varje rovdjursart vara större än beslutade miniminivåer. Denna nivå 

kallas för förvaltningsnivå. Såväl miniminivå som förvaltningsnivå beslutas regionalt 

(förvaltningsområde och län) av samverkansråd och viltförvaltningsdelegationerna, men 

måste harmonisera med det nationella referensvärdet. 

Först när förvaltningsnivån är uppfylld kan en förvaltning av arternas genom licensjakt 

påbörjas.     

Regional förvaltning  

Det finns tre förvaltningsområden för rovdjur som benämns norra, mellersta och södra (figur 

1).  Renskötselområdet exklusive norra Dalarna utgör det norra förvaltningsområdet. Länen 

Dalarna, Gävleborg, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Stockholm och 

Uppsala tillhör det mellersta förvaltningsområdet, medan Skåne län tillhör det södra 

förvaltningsområdet tillsammans med Södermanlands, Östergötlands, Jönköping, 

Kronoberg, Halland, Blekinge och Gotland län. Syftet med de olika förvaltningsområdena är 

inte att de ska utgöra en ny administrativ enhet utan snarare att de ska underlätta 

Länsstyrelsernas samverkan.    

 



 

             Figur 1. Sveriges tre rovdjursförvaltningsområden. © Lantmäteriet Geodatasamverkan 

            



En regional förvaltning innebär att Länsstyrelserna och deras Viltförvaltningsdelegationer har 

fått ansvar för förvaltningen av de stora rovdjuren inom de ramar som riksdagen har 

fastställt. Viltförvaltningsdelegationen beslutar i respektive län om övergripande riktlinjer för 

skyddsjakt, miniminivå, förvaltningsnivå för lo och varg samt i förekommande fall riktlinjer 

för licensjakt på varg och lo. Länsstyrelsens uppgifter är att genomföra årliga inventeringar 

för att säkerställa föryngring av varje art, besiktiga dödade tamdjur för att fastslå vilken art 

som har dödat tamdjuret, betala ersättning för tamdjur som dödats av fredade rovdjur, leda 

det skadeförebyggande arbetet, besiktiga och betala ut ersättning för godkända 

rovdjursavvisande stängsel, informera om stora rovdjur, samt från den 1:e juni 2014, besluta 

om skyddsjakt på fredade rovdjur som orsakar allvarlig skada. Det är också länsstyrelsen, 

inte polisen, som utreder händelseförloppet i händelse av att ett stort fredat rovdjur har 

skjutits vid ett pågående angrepp av tamdjur, enligt paragraf 28 i jaktlagen. 

Nulägesanalys 

Stora rovdjur var, oavsett art, mycket ovanliga i södra rovdjursförvaltningsområdet för bara 

20 år sedan.  I takt med att rovdjurspopulationerna har ökat i landet har vi fått en ökad 

spridning söderut och både varg, lodjur och kungsörn har blivit vanligare både i Skåne och i 

övriga delar av södra förvaltningsområdet.           

Förutsättningar för rovdjursetablering i Skåne län 

De biologiska förutsättningarna för rovdjursetablering i Skåne är goda på grund av den stora 

tillgången på naturligt förekommande, potentiella bytesdjur för rovdjuren. Dessutom finns 

även stora arealer av lämpliga livsmiljöer för exempelvis varg, lo och kungsörn. Samtidigt är 

konfliktpotentialen mellan rovdjur och människa större i Skåne än i många andra län då länet 

både är tätbefolkat och präglas av hög fårtäthet. Risken för trafikolyckor är också hög då de 

stora rovdjuren rör sig över stora områden och Skåne har ett högtrafikerat och tätt vägnät. 

Förutsättningarna skiljer dock, både mellan rovdjursarterna och olika delar av länet.  

Nuvarande kunskap om rovdjurspopulationerna i Skåne län 

Kungsörn (Aquila chrysaetos) 

Häckning av kungsörn har sedan 1989 årligen dokumenteras i Skåne. Normalt går ett knappt 

tiotal kända kungsörnspar till häckning och de producerar tillsammans ca 3-7 flygga ungar 



årligen. Trenden har tyvärr varit negativ under senare år och dödligheten, framförallt på 

ungfåglarna, är anmärkningsvärt hög. Den vanligaste kända dödsorsaken är i dag kontakt 

med elledningar men kungsörnar dör även genom kollision med vindkraftverk, av svält och 

trafik.  

Under 2016 rapporteras att fem besatta revir, varav häckning påbörjades i fyra. Antal flygga 

ungar är okänt. 

 

Lodjur (Lynx lynx) 

Observationer av enstaka lodjur säkerställs varje år och föryngring som berör Skåne 

förekommer regelbundet. Det bör dock poängteras att Skåne ofta har dåliga 

spårsnöförhållanden under vintern vilket är begränsar möjligheterna till en heltäckande och 

fullgod inventering. Höga klövviltstätheter och stor mänsklig aktivitet försvårar också 

inventeringen då eventuella spår i snö snabbt blir omöjliga att följa. 

Länsstyrelsen i Skåne har vid ett flertal tillfällen framfört detta problem till Naturvårdsverket 

och Viltskadecenter och efterlyser alternativa inventeringsmetoder såsom snabb och billig 

DNA-analys av saliv, urin eller spillning.  Under senare år är det möjligt att använda 

åtelkameror för rovdjursinventering, och länsstyrelsen rekommenderar att detta hjälpmedel 

ska kunna användas i än större utsträckning i framtiden. Allmänhetens tips om lodjursspår 

och synobservationer av lodjur är också mycket viktiga i inventeringsarbetet. 

Under inventeringssäsongen 2016-2017 dokumenterades en lodjurshona med två ungar som 

rörde sig i gränstrakterna mellan Skåne och Blekinge. Detta resulterar förvaltningsmässigt i 

en familjegrupp av lodjur som delas mellan båda länen, dvs 0,5 familjegrupper per län. 

 

Varg (Canis lupus) 

Förekomsten av vandringsvargar i Skåne har blivit vanligare under den senaste 10–års 

perioden.  Genom inventering och fynd av spillning som skickats på dna-analys är det 

konstaterat att det exempelvis under vintern 2012 rörde sig minst 3 olika vargar av hankön i 

länet. Sedan 2013 rör sig en varghane i gränstrakterna mellan Skåne och Kronoberg, och 



anses vara stationär i området. Spillning från denna individ har dokumenterats 11 gånger 

sedan 2012 och hela tre gånger under inventeringssäsongen 2016-2017. Ytterligare en varg 

förekom i Skåne under februari 2017. Denna individ rörde sig under ca en veckas tid mycket 

publikt och dess vandring dokumenterades från Hörby och söderut mot Österlen, där den 

vände och vandrade norrut. Ett spillningsprov från denna varg visade att den härstammar 

från Hærsjø-reviret, som ligger i gränstrakterna mellan Värmland och Norge reviret och efter 

att ha lämnat Skåne har den genom spillningsprover påvisats vandra norrut i Sverige genom 

Kronobergs och Jönköpings län. 

Revirbildning med både hane och tik eller föryngring av varg har inte konstaterats ännu i 

Skåne (2017). 

Skador på tamdjur 

Av tamdjuren är det främst får och getter som drabbas av rovdjursangrepp, medan angrepp 

på häst och nöt är ganska ovanligt. I Skåne besiktigas ett stort antal dödade får årligen och i 

de fall då fåren inte dött av sjukdom, dödats av räv eller hund utan av något av de stora, 

fredade rovdjuren är angrepp från varg vanligast. Angrepp från lodjur är ovanligt men 

trenden är ökande. Angrepp av kungsörn på tamdjur har aldrig konstaterats i Skåne. Antalet 

angrepp och skador skiljer sig åt mellan olika år. Skador vid angrepp av varg är oftast mer 

omfattande än av lo, men kan lättare förebyggas med hjälp av rovdjursavvisande stängsel. 

Lodjur tar oftast få djur vid varje angreppstillfälle, medan vargen tar fler djur vid varje 

tillfälle. Undantag från detta förekommer dock. Antalet vargdödade får i landet som helhet 

varierar ganska kraftigt mellan olika år. Ofta beror denna variation på enstaka vargindivider 

då en, eller några enstaka vargar kan stå för upp till 25 -30 % av all rivna får i landet under 

ett år. Dessa oproportionerligt stora angrepp utförs ofta av en vandringsvarg som kommer 

till ett område med hög täthet av fårbesättningar, men där man ännu saknar 

rovdjursavvisande stängsel.  I ett sådant område kan en del vargar specialisera sig på får och 

snabbt orsaka stora skador.  

Angrepp på hundar 

De skadas och dödas årligen hundar av varg i Sverige men antalet varierar också mellan åren. 

Vargar kan döda hundar för att de upplever hunden som en konkurrent eller som ett 



potentiellt bytesdjur. En del hundar söker också aktivt upp och driver varg vilket kan 

resultera i att vargen attackerar hunden. Det finns stora skillnader i olika vargindividers 

benägenhet att angripa hundar. Även angrepp på hundar av lo och kungsörn kan ske. I Skåne 

finns än så länge (2017) inget angrepp på hund av stora rovdjur dokumenterat.  

Angrepp på människor 

Att människor angrips av stora, fredade rovdjur är mycket ovanligt i Sverige. De 

dokumenterade angrepp som har skett de senaste 150 åren har uteslutande utförts av björn, 

oftast under jakt. 

Ersättning på uppkomna skador 

När tamdjur eller hund skadats eller dödats av ett stort rovdjur utgår ersättning för djuret 

enligt viltskadecenters riktlinjer.  Det har framförts kritik mot att merkostnader i form av 

ökad arbetstid, foderbyte och produktionsbortfall inte ersätts och systemet för ersättningar 

ses över kontinuerligt. 

Illegal jakt 

Forskning visar att en omfattande illegal jakt på de stora rovdjuren alltjämt pågår. Den 

illegala jakten anses utgöra en stor del av den årliga dödligheten. Enligt forskningen har 

andelen fredade rovdjur som årligen dör på grund av illegal jakt inte minskat, snarare 

tvärtom (Olof Liberg mfl). Eftersom illegal rovdjursjakt ibland utgör grov organiserad 

brottslighet (Mikael Pyka mfl, 2007) ska beivrandet av dessa brott prioriteras av 

polismyndigheterna. Försök till grovt jaktbrott och försök till grovt jakthäleri avseende de 

stora rovdjuren är sedan den 1 juli 2011 kriminaliserade. Denna förändring i lagstiftningen 

ger polis och åklagare utökade möjligheter att i ett tidigare skede ingripa för att beivra de 

grova jaktbrotten.  Polis- och åklagarmyndighetens arbete bör ske i nära samverkan med 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan motverka illegal jakt främst genom informations- och 

kunskapsspridning. Detta sker i nära samverkan med länets viltförvaltningsdelegation. Ett av 

huvudsyftena med viltförvaltningsdelegationerna är att uppnå acceptans för rovdjuren och 

åstadkomma ett reellt regionalt ansvar och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen 

(2013/14:MJU7, 2013). I de fall rovdjur olovligen dödats bör staten föra talan om 



skadestånd. Naturvårdsverket har i uppdrag att genomföra återkommande uppskattningar 

av den illegala jaktens omfattning. 

Påverkan på biologisk mångfald 

I ett ekosystem med lite mänsklig påverkan har stora rovdjur som varg en stor betydelse för 

den biologiska mångfalden. Genom att reglera populationerna av växtätare som annars hade 

blivit för stora gynnas blombärande buskar och träd och därmed, insekter och småfåglar. 

Stora rovdjur begränsar ofta även mindre rovdjur vilket gynnar de arter som de mindre 

rovdjuren jagar. I ett människodominerat ekosystem där jakt utgör den viktigaste 

regleringen av klövviltet kommer de stora rovdjurens påverkan på biologisk mångfald bli 

mindre. I dessa ekosystem utgörs den största påverkan från de stora rovdjuren deras 

begränsning av mindre rovdjur vilket gynnar dessas bytesdjur, exempelvis fältvilt. Därutöver 

gynnas asätare genom att tillgång på kadaver finns under hela året. Räven är en art som har 

stort inflytande på sina bytesdjur. Detta märktes främst då arten drabbades hårt av skabb 

under 1980-talet. Under denna period ökade både hare, skogsfågel och rådjur i täthet. 

Normalt påverkas rävpopulationen kraftigt av tillgång på sork. Vid god tillgång på sork 

minskar rävens predation på rådjurskid. Minskar däremot sorkpopulationen, minskar även 

tätheten av rådjur, hare och skogsfågel, eftersom rävarna tvingas söka alternativa bytesdjur 

(Kjellander och Nordström 2003). Lodjur tar i genomsnitt cirka 14 procent av de vuxna 

rävarna i sitt hemområde. Lodjurens utbredning har således minskat rävbeståndet vilket i sin 

tur haft en positiv inverkan på beståndet av hare och skogsfågel (Nilsson et al, 2004). 

Minskningen av räv är också positiv för rådjursbeståndet, då rävar kan ta upp till 90 procent 

av de nyfödda rådjurskiden per år (Jarnemo och Liberg 2005).         

Konkurrens om jaktbart vilt 

En fråga som ofta uppkommer när de stora rovdjuren kommer tillbaka till ett område är hur 

stor påverkan de kommer att ha på populationerna av bytesdjur och i förlängningen, på det 

möjliga jaktuttaget. Detta är inte helt lätt att svara på eftersom populationstillväxten hos 

växtätare styrs av ett antal faktorer såsom nuvarande populationstätheten hos växtätaren, 

klimat, födotillgång, mänsklig jakt och predation från stora rovdjur. Det är också stor skillnad 

på rovdjurens effekter mellan olika geografiska områden och ekosystem. I nationalparken 

Yellowstone i USA är människans påverkan på systemet försumbar, medan det brukade 



skogs- och jordbrukslandskapet i Sverige till stor del styr fodertillgång genom mänsklig 

aktivitet som trakthyggesbruk och odling av energirika grödor.  I Sverige regleras 

älgpopulationens tillväxt och storlek framförallt av jakt, även om det finns områden med 

höga tätheter av älg och annat klövvilt där födotillgången redan idag begränsar älgstammens 

tillväxt. Rent biologiskt hade det alltså kunnat finnas betydligt mer älg i Sverige totalt, men 

effekterna hade inneburit att skogsskadorna snabbt blivit ohållbara, trafikolyckorna ökat och 

på sikt att älgstammens kvalité sjunkit i större områden när konkurrensen om födan blivit för 

stor.  

Påverkan av rovdjur på klövviltspopulationernas tillväxt handlar dessutom inte bara om hur 

många djur som dödas per ytenhet utan också om vilka djur som dödas och i vilken 

kondition de har när de dödas. Predation på icke reproduktiva djur har liten påverkan på 

populationstillväxten i skillnad mot om predationen inriktas på djur i högreproduktiv ålder. 

Predation på djur som är i så dålig kondition att de inte hade överlevt vintern kallas 

kompensatorisk; vilket innebär att dessa djur hade dött i vilket fall som helst och inte 

bidragit till populationstillväxten alls. Undersökningar har visat att ca 10 % av de älgar som 

vargen tar sannolikt hade dött av svält under vintern. Vargens jaktsätt skiljer sig här från t.ex. 

lodjurets. Vargen förföljer sitt byte och det är då mer kostnadseffektivt att ta svagare djur 

och dessutom utgör dessa en mindre skaderisk för vargen. Lodjuret, som ofta angriper sina 

bytesdjur genom bakhåll eller smyger sig på bytet väljer inte aktivt svagare djur i samma 

utsträckning som vargen.  

Predation på djur som annars hade överlevt kallas additiv, och påverkar bytesdjurets 

populationstillväxt negativt. När det finns flera stora rovdjursarter som äter samma art av 

bytesdjur så blir det en större påverkan på populationstillväxten av det bytesdjuret. Även här 

finns det faktorer som försvårar uppskattningarna av påverkan. Studier har visat att älgkor 

som blir av med sin älgkalv tidigt på sommaren i högre utsträckning får dubbelkalv nästa år 

jämfört med de älgkor som inte blivit av med sin kalv. När stora rovdjur som lodjur begränsar 

förekomsten av mindre rovdjur såsom räv, kan detta till viss del kompensera för lodjurens 

eget uttag av t.ex. rådjur, vilket minskar den sammanlagda påverkan på 

rådjurspopulationen.  

Många bytesdjur på stor yta 



Vargens påverkan på det jaktbara viltet i Sverige har framförallt studerats i Mellansverige där 

älgen utgör det viktigaste jaktbytet (ca 95 % av bytesdjuren) för varg. Forskning visar att en 

vargflock dödar ungefär 120 älgar per år och att det inte finns något tydligt samband mellan 

flockstorlek och antal fällda älgar eller hur ofta dessa fälls. Under sommaren (juni – 

september) utgör årskalvar 90 % av de fällda älgarna och resterande 10 % utgörs nästan 

uteslutande av ettåringar. Resten av året utgörs de fällda älgarna av kalv (74 %), ettåringar 

(12 %), 2-10 åringar 7 % och de resterande 7 %, av älgar som är äldre än 11 år. Andelen 

högreproduktiva djur som vargen tar i Mellansverige är alltså låg och en del av vargens uttag 

av älg är kompensatoriskt då vargen i högre grad än de mänskliga jägarna kan skilja ut djur 

som har sämre kondition eftersom de är lättare att ta.   

Dessa siffror säger ändå väldigt lite om hur stor påverkan blir på det möjliga jaktuttaget av 

älg. För att kvantifiera detta måste hänsyn tas till hur mycket älg som finns per ytenhet, och 

hur stort det aktuella vargreviret är. Om tätheten av älg är stor (> 10 älgar per tusen hektar i 

vinterstam) och vargreviret är stort (>100 000 hektar) så blir påverkan på det möjliga jaktliga 

uttaget helt försumbar. Är älgtätheten låg (< 5 älgar per tusen hektar) och revirstorleken 

liten (< 60 000 hektar) så blir påverkan av det möjliga jaktliga uttaget däremot stor. Sett över 

en större skala i Mellansverige så är det fortfarande främst älgjakten som styr 

älgpopulationen tillväxt och storlek. I många områden har jakttrycket anpassats (sänkts) till 

förekomst av varg och björn så att älgtätheten ligger förhållandevis konstant över tiden. 

Forskningen om varg och älg i Mellansverige säger dock inte så mycket om hur påverkan på 

bytesdjurspopulationerna och det möjliga jaktuttaget kommer att se ut i södra 

förvaltningsområdet. Här är vilttätheterna generellt mycket högre och det finns långt fler 

arter av potentiella bytesdjur än i Mellansverige. För att uppskatta påverkan på 

klövviltsstammarna i denna region är det därför mer relevant att titta på hur det ser ut i 

Polen, Tyskland och Italien. I en studie från ett vildmarksområde i Polen fann man att 

vargarna (medelflockstorlek 4,4 vargar) främst åt kronhjort, vildsvin och rådjur. På årsbasis 

tog de i snitt 72 kronhjortar, 31 vildsvin och 16 rådjur per 10 000 hektar. Denna predation 

utgjorde 12 % av sommartätheten av kronhjort och var främst inriktad på yngre djur. 

Kronhjortens populationstillväxt minskade i detta område genom vargens predation, men 

inte tillräckligt för att den skulle bli negativ. Vargen var däremot inte en viktig 

mortalitetsfaktor för varken vildsvin eller rådjur på populationsnivå i just detta område. 



Andra studier visar att vargen kan specialisera sig på vissa bytesarter då de tar 

oproportionerligt många individer av en art, i förhållande till hur många individer det finns 

av alla klövviltsarter i ett visst område. I en Polsk studie från ett annat område föredrog 

vargarna t.ex. rådjur, följt av vildsvin och kronhjort. I Italienska Apenninerna har man funnit 

att vargen föredrar vildsvin framför allt annat klövvilt. Uppskattningar från vargrevir i 

Muskau i Tyskland visar hur förhållandet mellan vargens och jägarens uttag av klövvilt kan se 

ut. Genom att ta den totala dödligheten för en klövviltsart under ett år inom en viss yta 

minus de individer som dött av sjukdom, hög ålder, svält och trafik så återstod endast 

dödligheten från jakt och predation.  Av dessa djur stod vargen i detta område under ett år 

uppskattningsvis för 10 % av kronhjorts, 9 % av vildsvins och ca 40 % av rådjurs dödlighet, 

jämförd med en jaktdödlighet som var 90, 91 och ca 60 % respektive, för samma 

klövviltsarter.  

Sammanfattningsvis så verkar vargflockarna i olika områden föredra eller specialisera sig på 

olika bytesdjur. Denna möjliga specialisering kan påverka populationstillväxten hos det 

föredragna bytesdjuret negativt medan påverkan på icke fördragna bytesdjur verkar bli liten 

eller försumbar. Påverkan på ett av vargen favoriserat bytesdjur minskar det möjliga 

jaktuttaget på denna art men det möjliga mänskliga jaktuttaget är ändå generellt större än 

vargens uttag av samma art. I likhet med vargens uttag av älg i Mellansverige kommer 

påverkan på jaktbara klövviltsarter i södra förvaltningsområdet bli större vid mindre 

revirstorlek och lägre klövviltstätheter, och mindre om reviren är större och 

klövviltstätheterna högre.   

Attityder 

Stora rovdjur väcker ofta starka känslor, både positiva och negativa. En del känner oro och 

rädsla och upplever att det är svårt att påverka den egna situationen. Andra är mycket 

positiva till de stora rovdjuren och anser att de har en självklar plats i den svenska faunan.  

Det som är utmärkande för rovdjuren i allmänhet, och vargen i synnerhet, är att de 

omgärdas av mycket myter och rykten. En av länsstyrelsens viktigaste uppgifter är därför att 

sprida saklig information om rovdjuren. 

 



Rovdjursturism 

Det förekommer rovdjursturism i Sverige, framför allt i form av björnskådning och 

vargspårning. Rovdjursturism är en företagsverksamhet som kan stärka den lokala 

turistnäringen och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Skåne besöks årligen av turister som 

har som främsta syfte att se och fotografera kungsörn. Denna typ av turism kan vara positiv 

för länet men den måste regleras då kungsörnen är mycket känslig för störningar under 

häckningssäsongen. 

Mål för rovdjursförvaltningen i Skåne län  

Viltförvaltningsdelegationen i Skåne har beslutat om miniminivåer för lodjur och varg. För 

kungsörn finns ingen miniminivå. 

Mål för varg 2017-2020  

• Miniminivå: en delad föryngring per år  

• Förvaltningsmål: ej beslutat 

• Naturvårdsverkets förslag om miniminivå i södra förvaltningsområdet: 3 föryngringar 

(ca 30 vargar)  

• Licensjakt påbörjas när den sammanlagda förvaltningsnivån har uppnåtts i södra 

förvaltningsområdet  

Mål för lodjur 2017-2020  

• Miniminivå 3 föryngringar årligen  

• Förvaltningsnivå: - förslag 4 föryngringar  

• Licensjakt påbörjas när den sammanlagda förvaltningsnivån har uppnåtts i södra 

förvaltningsområdet  

 

Mål för kungsörn 2017-2020  

• Fri utveckling 2016-2020  

 



Mål för skadeförebyggande åtgärder 2017-2020  

 

Det övergripande målet är att de ska ske så få angrepp på tamdjur och hundar som möjligt 

och att dessa ska minska över tid.  Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt bidrag till 

skadeförebyggande åtgärder som har dokumenterad skadeförebyggande effekt och 

utveckling av åtgärder som bedöms kunna ge tillräckliga skadeförebyggande effekter kan 

också vara berättigade till bidrag. Länsstyrelsen har också beredskap att vidta akuta åtgärder 

genom att låna ut skadeförebyggande utrustning; exempelvis akutstängsel, el-aggregat eller 

så kallade lapptyg. Tamdjursägare har även en möjlighet att skydda sina tamdjur under ett 

pågående angrepp med stöd av 28 § jaktförordningen (1987:905). Den vanligaste 

skadeförebyggande åtgärden för att förhindra angrepp på tamdjur från större rovdjur 

omfattar bidrag för rovdjursavvisande stängsel, men också i undantagsfall bidrag till lamor 

eller andra boskapsvaktare. För att minimera skadorna ska länsstyrelsen tillsammans med 

viltförvaltningsdelegationen och representanter för tamdjursnäringen, främst fårnäringen, 

öka intresset för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen ska verka proaktivt 

mot jordbruksverk och beslutsfattare för att så långt det är möjligt säkra en god och 

långsiktig finansiering av det förebyggande arbetet.  Skador ska också förebyggas genom 

riktad information till tamdjursägare.  

 

Målsättning skyddsjakt 2016-2020  

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt när situationen kräver detta inom ramen för 

lagstiftning och enligt de riktlinjer för skyddsjakt som viltförvaltningsdelegationen beslutat.  

Besluten ska vara välgrundade så att de står fast efter en granskning av överprövande 

instans, naturvårdsverket. 

 

Målsättning för illegal jakt 

Ingen illegal jakt på stora, fredade rovdjur i länet 

 

 

 



Förvaltning för att nå målen 

En grundläggande förutsättning för en bra förvaltning är aktuell kunskap om de befintliga 

populationerna. Länsstyrelsen har, enligt förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo 

och kungsörn (2009:1263) ansvaret för inventeringar av rovdjur i länet. För varg, järv, lo och 

kungsörn ska länsstyrelsen varje år undersöka hur många föryngringar som förekommer i 

länet. Allmänhetens observationer är en viktig källa som kan bidra till skattningen av länets 

rovdjursbestånd.  När det gäller lo och varg så är ett fungerande skadeförebyggande arbete 

en förutsättning för att nå målen. Vid tecken på revirbildning av varg eller föryngring av 

lodjur ska det förebyggande arbetet och informationsinsatser om rovdjur koncentreras till 

det området.  När det gäller kungsörn så är situationen annorlunda då 

kungsörnsetableringen hindras av flera faktorer som brist på lämpliga boträd, större 

sammanhängande ostörda områden och störning från människan.  Åtgärder, som till 

exempel uppsättande av konstgjorda bon i skyddade områden, beträdnadsförbud under 

vissa tidsperioder för allmänheten kring kungsörnsrevir, och information om örnens 

störningskänslighet till markägare som har kungsörnsrevir på sin fastighet är påbörjade och 

ska fortsätta under perioden 2017-2020 för att stärka möjligheten till lyckad häckning.  

Eftersom kungsörnar ofta dör i kontakt med elledningar så har Länsstyrelsen och Skånes 

ornitologiska förening kontinuerliga kontakter med elbolag angående elsäkring av 

luftledningar i örnrevir. 

Olämpliga områden 

Skåne är ett av de län som har flest får och fårbesättningar i Sverige. Det finns dock stora 

skillnader både inom länet och inom södra rovdjursförvaltningsområdet, vilket framgår av 

kartorna i bilaga 1. Erfarenheten från Mellansverige är att revirbildning av varg är vanligare i 

relativt fårglesa och befolkningsglesa områden än i områden som är tättbefolkade och har 

mycket tamdjur. Om en revirbildning ändå påbörjas i ett fårtätt område är risken för skador 

och konflikter uppenbar. Det är därför hög sannolikhet att en revirbildning i ett sådant 

område förhindras av skyddsjakt i ett tidigt skede. Det finns dock skillnad i benägenhet att 

attackera tamdjur mellan olika revir och individer så en revirbildning i ett fårttätt område 

leder inte med nödvändighet till angrepp. 

 



Regionala adaptiv förvaltning 

Förvaltningen ska vara adaptiv, vilket innebär att den tar hänsyn till ny kunskap om rov- och 

bytesdjur, och vid behov anpassar förvaltningen efter den nya kunskapen.  Förvaltningen av 

rovdjursstammarna bör sträva efter att balansera stammarnas storlek på en nivå som gör 

det möjligt att nå samtliga mål som riksdagen beslutat om, såväl bevarandemål som mål om 

begränsningar av stammen i vissa utpekade områden. Rovdjurspopulationerna ska inte bli så 

stora i något område att det inte går att bedriva en meningsfull jakt på klövvilt.   

Om rovdjursstammarna förvaltas på nivåer som ligger så nära de, av länsstyrelsen och 

viltförvaltningsdelegationen, beslutade miniminivåerna att populationerna hela tiden 

riskerar att halka under miniminivån, har arten inte längre gynnsam bevarandestatus och 

förvaltningsåtgärder som licensjakt blir omöjliga. Det kan även påverka möjligheten att 

besluta om skyddsjakt. 

Förvaltningen bör även ta hänsyn till andra mål som till exempel skador på skog och gröda av 

klövvilt och attityder, och i den mån det är möjligt anpassa förvaltningen för att uppfylla 

dessa mål. Även andra följder av närvaro av rovdjur bör beaktas, till exempel möjligheter till 

tamdjursuppfödning och bevarande av skyddsvärda biotoper. 

Avsikten är att integrera rovdjurs- och klövviltförvaltningen i så stor grad som möjligt. 

Adaptiv förvaltning förutsätter kunskap om både fokusarten, i detta fall de stora rovdjuren, 

och deras bytesdjur. Vad gäller de primära bytena för rovdjuren i södra Sverige, älg, hjort, 

vildsvin och rådjur, så är kunskapen om älgstammen och kronhjortsstammen i länet god 

genom bland annat inventeringar och detaljerad avskjutningsstatistik genom obligatorisk 

avskjutningsrapportering. Vad gäller andra klövviltsarter (dovhjort, vildsvin och rådjur) är 

dock kunskapen sämre. För att förbättra möjligheterna för en framgångsrik förvaltning av 

både rovdjur och bytesdjur bör kunskapen om dessa bli bättre, till exempel genom 

inventering och förbättrad avskjutningsstatistik. 

När och om rovdjurspopulationerna når sådana nivåer att licensjakt kan tillåtas kan också ny 

kunskap om förändringar i populationernas kön- och åldersstruktur styra vilka individer som 

bör jagas för att på bästa sätt förvalta populationen.  

 



Förvaltning av rovdjurspopulationerna 

Lo 

Lodjursstammen i länet inventeras årligen av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan efter 

delegering från Naturvårdsverket fatta beslut om både licens- och skyddsjakt efter lodjur om 

både miniminivån och den kommande förvaltningsnivån har uppnåtts i södra 

förvaltningsområdet.   

Varg 

Varg inventeras årligen av länsstyrelsen. Någon föryngring har ännu inte konstaterats i länet. 

Med undantag av en stationär varghane, som uppehåller sig i gränstrakterna mellan norra 

Skåne och Kronoberg, är de vargar som hittills förekommit s.k. vandringsvargar vilka passerar 

länet eller stannar en kortare tid. Länsstyrelsen kan efter delegering från Naturvårdsverket 

fatta beslut om både licens- och skyddsjakt efter varg om både miniminivån och den 

kommande förvaltningsnivån har uppnåtts i södra förvaltningsområdet.   

Kungsörn 

Kungsörn i länet inventeras av länets ornitologiska förening. Ingen licensjakt på kungsörn 

tillåts. 

Angrepp på tamdjur 

Rovdjursavvisande stängsel 

Den effektivaste förebyggande åtgärden för att förhindra angrepp på tamdjur är stängsling 

med rovdjursavvisande elstängsel kring betesmarker. Elstängsel har god effekt mot de flesta 

rovdjur, men det är viktigt att ett stängsel mot rovdjur utformas och underhålls på rätt sätt. 

Ett felaktigt uppsatt stängsel ger inte det skydd som förväntas, likaså ett stängsel som inte 

kontinuerligt kontrolleras och underhålls.   

Skällor/pinglor 

Skällor eller pinglor på tamdjur är en metod som bygger på att rovdjur som hör ljudet avviker 

från platsen. Denna metod fungerar antagligen bäst när rovdjuren hör ljudet innan de på 

annat sätt kan avgöra vad som kommer. 



Information om åtgärder för att skydda hundar mot angrepp från rovdjur och hantering av 

närgångna rovdjur finns på viltskadecenters hemsida www.viltskadecenter.se 

Skyddsjakt 

Som ett sista alternativ för att minimera risk för skador från rovdjur finns skyddsjakt, vilket 

innebär att man tar bort enskilda individer som ställer till skador som inte kan förbyggas eller 

åtgärdas på annat sätt. Skyddsjakt kan tillåtas om individer har specialiserat sig på att ta 

tamdjur. Möjligheterna till skyddsjakt är dock hårt begränsade av lagutrymmet och får bara 

göras under speciella omständigheter. En mer ingående beskrivning av vad som gäller vid 

skyddsjakt finns i Naturvårdsverkets skrift ”Riktlinjer för beslut om skyddsjakt” samt i 

Viltförvaltningsdelegationen i Skåne läns riktlinjer för skyddsjakt och ersättningar gällande 

stora rovdjur.  

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder (mer information finns på Länsstyrelsen Skånes 

hemsida under ”Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur”) 

Information och kommunikation 

Förekomsten av rovdjur väcker ofta starka känslor och behovet av saklig information är 

stort. Aktuell och saklig information ska ges fortlöpande på regional och lokal nivå och 

innefatta informationsblad, riktad information om rovdjur gentemot skolor, tamdjursägare, 

jägare och övrig allmänhet. Informationen ska vara uppdaterad och lättillgänglig. 

Länsstyrelsens besiktningsmän och övrig fältpersonal är viktiga resurspersoner för insamling 

och spridning av information ute i länet i samband med sina besök hos djurägarna och i 

möten med markägare, djurhållare, jägare och allmänheten. 

För att säkerställa att behov av information uppfylls har länsstyrelserna i södra 

rovdjursförvaltningsområdet tagit fram en kommunikationsplan för rovdjursförvaltning. 

Syftet är att klargöra länsstyrelsens ansvar för information och kommunikation i 

rovdjursfrågor. 

Kunskapsuppbyggnad/forskning 

Länsstyrelsen ska hålla sig informerad om olika forskningsresultat inom området rovdjur och 

ska i förvaltningsarbetet ta hänsyn till resultaten. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6568-3.pdf?pid=8515
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7b397dca164899bd38a1c347/1533208651593/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20skyddsjakt%20och%20ers%C3%A4ttningar%20g%C3%A4llande%20stora%20rovdjur%20i%20Sk%C3%A5ne.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7b397dca164899bd38a1c347/1533208651593/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20skyddsjakt%20och%20ers%C3%A4ttningar%20g%C3%A4llande%20stora%20rovdjur%20i%20Sk%C3%A5ne.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare/miljoinvestering---stangsel-mot-rovdjur.html


Artkunskap 

Lodjur  

Utseende 

Lodjuret är Skandinaviens enda vilda kattdjur. Det har kort svans med svart “tipp”, långa 

bakben, stora tassar, yviga polisonger och svarta tofsar på öronen. Sommarpälsen är tunn 

och varmt gulbrun till rödbrun. Vinterpälsen är ljusare, tjockare och längre än 

sommarpälsen. De flesta lodjur är svartfläckiga, men fläckarna framträder olika mycket på 

olika individer. Buken är vit. Ögonen är omgivna av ett vitt fält avgränsat av svarta linjer. 

 

Normalvikten för lodjur är 15-25 kg (hanen väger ofta några kilo mer än en hona). De har en 

mankhöjd på 60-75 cm och en kroppslängd på ca 1 m. 

 

Lodjuren använder sig av lockrop under brunsten som påminner om en berguvs hoanden. 

Honan och ungarna kommunicerar med pipande eller jamande ljud, medan en uppretad lo 

morrar och fräser. Det händer även att lodjuren spinner. De flesta honor är två år när de 

föder sin första kull, som består av 1-4 ungar. Vid kullstorlekar på fler än två ungar dör oftast 

de minsta ganska snart. 

Lodjur kan, i sällsynta fall, bli upp till 17 år gamla. 

 

Livsmiljö 

Lodjuret lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med 

individ och område, men ligger runt (20 000-40 000 ha) för honor och (80 000-100 000 ha) 

för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför 

familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma. 

 

Lodjuret är ursprungligen ett skogsdjur. Lodjuren rör sig gärna i täta skogsområden och 

varierande terräng.  Lodjuren är nattaktiva och vilar oftast hela dagen. Daglega tas gärna i 

klippbranter eller under en tät gran, med uppsikt över det egna inspåret. 

 

 



Föda 

Lodjurets bytesval varierar med tillgången på bytesdjur. I Sverige väljs klövvilt i första hand, 

ren i norr och rådjur längre söderut. Därefter kommer hare och sedan skogsfågel. I Norge har 

det hänt att lo har slagit vinterkalvar av älg och i Polen kronhjortskalvar och hindar. 

 

Varg 

Canis lupus 

 

Utseende 

Vargen har höga ben, rak rygglinje och mer strömlinjeformad kropp än tamhunden. Vargen 

har stort huvud, stora tassar (i förhållande till kroppen) och hängande svans. Pälsen är 

buskig/krusig med grå grundfärg hos den skandinaviska vargen. Sommarpälsen har grågula 

och rödbruna skiftningar (internationellt varierar vargens färg i ett flertal nyanser mellan 

extremerna vitt och svart). Vargen är det största av de vilda hunddjuren. Normalvikten för 

honvargar är 30–40 kg och för hanvargar 35-50 kg. Mankhöjden kan vara upp till 90 cm för 

vuxna hanvargar. 

Vargen kan yla, skälla, morra och gny. Ylandet har flera funktioner; dels samlar det ihop 

flockmedlemmar, dels markerar en ylande vargflock sitt revir gentemot andra flockar. Det 

har också en rent social funktion för flockmedlemmarna. En hotad eller skrämd varg skäller 

med korta, mörka/grova skall. Skallet fungerar både som varningssignal till flockmedlemmar 

och som hot mot inkräktare. Morrandet uttrycker aggressivitet medan gnyendet är ett 

kontaktljud. 

Medellivslängden ligger troligen mellan 3 och 4 år. Få vargar uppnår 10 års ålder. 

 

Livsmiljö 

De flesta vargar lever i flockar (familjegrupper), som oftast består av ett ledarpar (det så 

kallade ”alfa-paret”) och deras ungar. Flockar hävdar revir aktivt och det är inte ovanligt att 

vargar dödas vid revirstrider. Storleken på reviren varierar med födotillgången och storleken 

på flocken, men i Sverige är de vanligen 600-1000 kvadratkilometer (60 000 – 100 000 ha) 

stora. 



 

Vargarna är mycket anpassningsbara och har funnits i nästan alla landmiljöer på norra 

halvklotet. Det enda krav de ställer på sitt utrymme är att där finns skydd och tillgång på 

föda. I dag finns de flesta vargar i områden relativt långt från tät bebyggelse och mänsklig 

aktivitet. 

 

Fruktsamheten hos varg är hög jämfört med andra stora rovdjur i Skandinavien. Vargarna 

blir könsmogna vid ca 22 månaders ålder och har därefter potential att föda valpar varje år. 

Kullstorleken är vanligtvis 3-8 valpar. Oftast är det endast en hona (”alfatiken”) per flock som 

föder valpar. 

 

Föda 

Älg är det viktigaste bytesdjuret i mellersta Sverige. Vargen äter även rådjur, hjort, vildsvin, 

bäver, grävling, ren och diverse mindre däggdjur. De vargar som dyker upp inom 

renskötselområdet tar ofta renar. 

 

Kungsörn 

Aquila chrysaetos 

 

Utseende 

Gamla fåglar har en genomgående mörk dräkt (bruna, brungula, svarta och grå färger). Yngre 

örnar har vita fält i vingarna och vit stjärt med brett, svart ändband. I alla åldrar har örnen 

ett gult eller ljust rödbrunt nackdok. Kungsörnen är den näst största rovfågeln i Sverige, med 

en kroppslängd på 0,9 m, vingspann på 1,90–2,25 m och en vikt som varierar mellan tre och 

drygt sex kg. 

 

Livsmiljö 

Kungsörnar häckar i skogs- och fjällområden. Vintertid kan de vistas i Syd- och Mellansverige 

(ytterst få kungsörnar lämnar landet under vintern). Vanligen har varje par flera alternativa 

boplatser inom reviret. De bygger stora risbon (ca 1,5 m i diameter, upp till 5 m höga) i 

kraftiga tallar eller i klippstup, ofta med utsikt över terrängen. 



Kungsörnar hävdar revir. Medelavståndet mellan par är i genomsnitt ca 10-17 km, beroende 

på bytestillgången. 

 

Honan blir könsmogen vid 3-5 års ålder. Hon lägger 1-2 ägg på våren. Oftast överlever inte 

båda ungarna till vuxen ålder. Den genomsnittliga årsreproduktionen i Sverige ligger runt 0,5 

flygfärdiga ungar per par och år. 

 

Kungsörnar kan uppnå hög ålder. Den äldsta kända frilevande kungsörnen i Sverige blev 

minst 32 år. 

 

Föda 

Små och medelstora däggdjur och fåglar, exempelvis hare, tjäder och orre. Inom 

rennäringsområdet kan kadaver av ren och renkalvar utgöra en viktig födoresurs under delar 

av året.  

 

Aktörer inom rovdjursförvaltningen 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är regeringens centrala myndighet med ansvar för att genomföra 

naturvårdspolitiken vad gäller rovdjursfrågor. I uppdraget ingår att utveckla och förbättra 

strategier och metoder för naturskydd, granska och utvärdera resultaten samt att 

återrapportera till regeringen. 

 

Samverkansrådet 

Samverkansråden samordnar arbetet mellan länsstyrelserna inom de olika 

rovdjursförvaltningsområdena i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. 

Samverkansrådet består av landshövdingarna för inom de län som omfattas av respektive 

rovdjursförvaltningsområde. Med utgångspunkt i länsstyrelsernas och 

viltförvaltningsdelegationens beslut ska samverkansrådet till Naturvårdsverket lämna förslag 

till miniminivåer för förekomsten av lo och varg i rovdjursförvaltningsområdet, samt i vart 

och ett av de län som ingår i området. Frågor till rådet bereds av en beredningsgrupp som 

består av rovdjurshandläggare från de olika länsstyrelserna. 



 

Viltförvaltningsdelegationen 

I varje län ska finnas en viltförvaltningsdelegation som ska arbeta med frågor rörande 

viltförvaltningen inom länet. Delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för 

viltförvaltningen, skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort och 

vildsvinsstammarna, licensjakt och skyddsjakt inom länet, samt bidrag och ersättning enligt 

viltskadeförordningen (2001:1724). 

 

Viltförvaltningsdelegation ska också yttra sig angående miniminivåer för förekomsten av 

varg och lo i länet. Respektive läns landshövding är ordförande och i delegationen ska ingå 

politiska företrädare och representanter från de intressegrupper som berörs av 

rovdjursförvaltningen. 

 

Viltskadecenter 

Viltskadecenter är ett servicecenter för myndigheter, organisationer, enskilda företag och 

allmänheten och är en del av SLU. Viltskadecenter jobbar på uppdrag av Naturvårdsverket 

med de skador som kan orsakas av fredat vilt på mänskliga intressen. Viltskadecenters 

främsta mål är att bidra till att begränsa de skador som fredade viltarter kan orsaka, genom 

att utveckla och sprida kunskap om metoder som förebygger viltskador. Viltskadecenter 

arbetar också med att samordna, sammanställa och utvärdera inventeringar av de fredade 

viltstammarna. 

 

Forskningsprojekt 

Ett antal olika forskningsprojekt pågår för de olika arterna: 

 

Det Skandinaviska Vargforskningsprojektet (Scandulv), och det Skandinaviska 

Loforskningsprojektet (Scandlynx) är samarbetsprojekt mellan Norska institutet för 

naturforskning (NINA) och Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Skandinaviska björnprojektet är också ett gemensamt Svensk - Norskt projekt som 

involverar en permanent grupp av forskare vid olika institutioner. Järvforskning bedrivs av 

Svenska järvprojektet på Grimsö forskningsstation. Alla dessa projekt studerar olika 

aspekter av arternas biologi och ekologi, t.ex. populationsdynamik, genetik och inverkan på 



bytesstammar. För kungsörn finns Naturvårdsverkets projekt Vindval som studerar 

vindkraftens påverkan på bland annat kungsörn. Forskning om våra rovdjur görs även på ett 

flertal institutioner på svenska universitet och högskolor. 

 

Intresseorganisationer 

Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Föreningen 

Sveriges Fäbodbrukare, Lantbrukarnas Riksförbund, Rovdjursföreningen, Sveriges 

Ornitologiska Förening, och Världsnaturfonden är exempel på organisationer som har 

intresse i och påverkas av rovdjursförvaltningen. 

 

Rovdjurscentra 

Det finns två rovdjurscentrum i Sverige - Rovdjurcentret De 5 Stora i Järvsö och 

Rovdjurscentret Orsa Grönklitt. Rovdjurscentrum arbetar med att sprida allsidig 

information om de stora rovdjuren och deras förvaltning. Den breda allmänheten är en 

viktig målgrupp, men även riktade informationsinsatser görs. Rovdjurscentret De 5 Stora 

finns i Gävleborgs län och bedriver sin informationsverksamhet genom webb 

(www.de5stora.com), föreläsningar, kurser, rovdjursskolor, utställningar, seminarium och 

trycksaker. De 5 Stora samarbetar med myndigheter, forskare och intresseorganisationer. 

Verksamheten finansieras delvis av Naturvårdsverket. 

 

 

Polisen 

Polisen är inblandad i rovdjursförvaltning främst när det gäller frågor angående illegal jakt, 

skrämsel eller avlivning av närgångna rovdjur. 

 

 

Databaser 

Skandobs är ett skandinaviskt rapporteringssystem där allmänheten kan rapportera 

observationer av björn, järv, lodjur och varg. Syftet är att Skandobs ska underlätta att 

rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i 

rovdjursinventeringarna i Skandinavien. Naturvårdsverket har lanserat en mobilapp för 

Skandobs, som underlättar registreringen av rovdjursobservationer. 



 

 

Rovbase 

Rovbase är en databas som samlar information om björn, järv, varg, lodjur och kungsörn. 

Databasen används av bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Rovbase innehåller 

information om 

rovdjursobservationer, skador av rovdjur på tamdjur och fällda rovdjur. Man kan ta del av 

uppgifter från rovdjursförvaltningen i form av kartor, tabeller och grafer. Rovbase är öppet 

för allmänheten och i databasen finns uppgifter från både Sverige och Norge.  

 

Rovdjursforum 

Rovdjursforum är ett nationellt system som är avsett att var till hjälp för främst 

länsstyrelserna i deras arbete med att genomföra rovdjurspolitiken och innehåller uppgifter 

om viltskadeärenden. Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten men på hemsidan 

finns blanketter för ansökan om bidrag och ersättning att ladda ner. Avsikten är att 

Rovdjursforum kommer att ersättas med Rovbase. 

 

 

Älgdata 

Älgdata administreras av länsstyrelserna och syftar till att samla all viktig information om 

älgstammen och dess påverkan på skog och trafik på en plats på internet. 

Älgförvaltningsgrupper, enskilda jägare och andra ska på ett lättare sätt hitta information, 

vilket underlättar en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning. Endast företrädare för ett 

jaktområde (ett licensområde eller ett älgskötselområde) kan rapportera fällda älgar, medan 

statistiken är öppen för allmänheten. Älgdata lanserades under hösten 2012 med en 

inrapporteringsfunktion för fällda älgar och möjlighet att ta fram grundläggande statistik, 

och kommer fortlöpande att kompletteras med nya funktioner. 
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