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Ansökan om skyddsjakt efter lo
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med villkor att bevilja skyddsjakt efter en (1) sändarförsedd lo för
att förebygga allvarlig skada på tamdjur.
Beslutet gäller från och med beslutsdatum till och med den 12 november 2020 med
följande villkor:


Skyddsjakten omfattar en (1) lo och ska avbrytas omedelbart när en lo fällts eller
blivit påskjutet. Endast lo försett med GPS-halsband får fällas.



Skyddsjakten får bedrivas på fastigheterna Tibble-Vrå 2:5, Testa 6:1 och TibbleVrå 4:1 i Uppsala kommun enligt bifogad karta, samt vid obruten spårlöpa på snö
eller spårning med hund från hage på ovan nämna fastigheter där angrepp tidigare
skett. Vid jakt med hund ska lämplig spårande hund användas för att följa obrutet
spår av lo från hagen och ställande hund för att på ett säkert sätt kunna avliva
funnet lo. Om skyddsjakt bedrivs vid spårning med hund eller obruten spårlöpa på
snö från hage ska samråd ske med länsstyrelsens personal.



Jakträttshavaren ska ha gett tillstånd till skyddsjakten. Skyddsjakten får dock
bedrivas på annans mark i samband med spårning av obruten spårlöpa från ovan
nämnda hagar. Jakträttshavaren bör då om möjligt kontaktas.



Lohona som åtföljs av ungar får inte fällas eller påskjutas.



Skyddsjakten får bedrivas dygnet runt.



Fast och rörlig belysning får användas vid skyddsjakten.



Godkänd fälla för lo får användas i anslutning till hagen.



Sökande utser jaktledare för skyddsjakten i samråd med Länsstyrelsen.



Fällt lo ska besiktas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen äger rätt att bestämma
förfarandet med djuret.
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Skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som
övrig fauna samt rekreationssökande allmänhet.



Den som bedriver skyddsjakt med stöd av detta tillstånd ska kunna uppvisa en
kopia på beslutet i samband med tillsyn.



Motordrivet fordon får användas vid skyddsjakten för att ringa det skadegörande
djuret och fastställa dess ungefärliga vistelseplats. Vidare medges tillstånd att
genskjuta lo som spåras av hund. Motordrivet fordon har samma betydelse som 1
§ lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Undantaget ger inte rätt att från
motordrivet fordon skjuta eller förfölja viltet. Undantaget ger inte heller rätt att
nyttja motordrivet fordon för att förhindra att lon kan undkomma eller för att
avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.



Skyddsjakt ska bedrivas med någon av de vapentyper som gäller för jakt på lo
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt på statens vilt
(NFS 2002:18).



Fällt eller påskjutet lo ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen på telefon 010-22
33 224. När djuret fällts (eller påskjutits) ska följande uppges:
o
o
o
o

Uppgifter om var och när djuret fällts (datum, tid och markering på karta)
Skyttens namn, adress och telefonnummer
Djurets kön
Hur djuret fällts

Skyddsjakt som inte följer ovanstående villkor sker utan stöd av beslutet och i strid
mot fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Länsstyrelsen erinrar om
att jakt som inte sker i enlighet med beslutet utgör jaktbrott enligt 43 och 44 §§
jaktlagen (1987:259).
Länsstyrelsen förordnar att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Den 12 oktober 2020 kontaktade ni länsstyrelsen då ni misstänkte ett
rovdjursangrepp på tamdjur. Skadorna besiktigades samma dag av besiktningsman
från länsstyrelsen som kunde konstatera att det rörde sig om ett loangrepp (Rovbase
ID V502033). 4 tackor dödades vid angreppet. Runt hagen finns rovdjursavvisande
stängsel som följer Viltskadecenters rekommendationer och som besiktigats och
godkänts av länsstyrelsen. Dessutom har stängslet kompletterats med en ytterligare
eltråd ovanför de övriga. I hagen fanns också vakdjur i form av två lamavalacker. I
samband med angreppet satte länsstyrelsen upp kameror i anslutning till hagen. Vid
besiktningen gick länsstyrelsens besiktningsperson runt stängslet och inga brister
kunde konstateras.
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Den 12 oktober 2020 inkom ni med en ansökan om skyddsjakt efter ett (1) lo för att
förhindra allvarlig skada på tamdjur (får). Ansökan gäller fastigheterna Tibble-Vrå 2:5,
Testa 6:1 och Tibble-Vrå 4:1 i Uppsala kommun under perioden 12 oktober till 12
november 2020. Ni skriver i ansökan att ni önskar bedriva vakjakt samt spårning från
hage med hund. Om lofälla finns tillgänglig önskar ni använda även den. Ni uppger i
ansökan att skadorna hittills uppskattas till 39 500 kronor och att en fortsatt
skadesituation skulle kunna innebära skador uppskattade till 191 500 kronor.
Den 13 oktober 2020 kontaktade ni återigen länsstyrelsen då ni misstänkte ett nytt
rovdjursangrepp på tamdjur. Skadorna besiktigades samma dag av besiktningsman från
länsstyrelsen som kunde konstatera att det även denna gång rörde sig om ett loangrepp
(Rovbase ID V502034). 1 tacka dödades vid angreppet, även denna gång innanför
rovdjursavvisande stängsel. På en av länsstyrelsens kameror som satts upp i hagen den 12
oktober filmades ett lo med GPS-halsband vid platsen för ett av de dödade fåren.
Ni har tidigare haft angrepp av lodjur innanför rovdjursavvisande stängsel och också
beviljats skyddsjakt. Inget lodjur fälldes under den skyddsjakten.

Motivering till beslutet
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall.
Bedömningen görs utifrån eventuella skadors omfattning, under hur lång tidsperiod som
dessa skett, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits och om det finns andra möjligheter
till förebyggande av skada.
Länsstyrelsen gör bedömningen att den skadegörande individen bär sändarhalsband och
har tagit sig in i en hage med rovdjursavvisande stängsel. I nuläget har vi inte vetskap om
fler sändarförsedda individer i närområdet.
Annan lämplig lösning
Ni har på fastigheten ett rovdjursavvisande stängsel. Stängslet är byggt i likhet med
Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, samt har eltrådar
med hög spänning. Dessutom har en extra övre eltråd satts upp ovanför den övre eltråden
som rekommenderas av Viltskadecenter. Vid besiktning var stängslet i gott skick. Ni har
tidigare försökt ta in djuren nattetid samt att flytta dem till andra hagar, men det har inte
fungerat tillfredsställande. Länsstyrelsen konstaterar därför att ett flertal förebyggande
åtgärder vidtagits men inte haft önskvärd effekt och andra lämpliga lösningar saknas.
Gynnsam bevarandestatus
Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt efter en (1) lo inte skulle påverka artens
gynnsamma bevarandestatus.
Allvarlig skada
I Nationell förvaltningsplan för lo (Naturvårdsverket) kan man läsa att en viss påverkan
av yttre faktorer, till exempel rovdjur, kan bedömas som en normal affärsrisk när man
bedriver tamdjursskötsel. Vidare anser Naturvårdsverket, utifrån Viltskadecenters
rekommendationer, att det inte är kostnadseffektivt att stängsla förebyggande mot lo om
man inte redan har haft angrepp i en besättning (Viltskadecenter 2013a). Bidrag till
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skadeförebyggande åtgärder specifikt för lo bör inte prioriteras, om inte särskilda skäl
föreligger. Enstaka angrepp av lo bör hanteras genom ersättning. Vid upprepade angrepp
i samma område och med allvarlig skada som följd bör skyddsjakt övervägas om
problemet inte går att lösa på annat sätt och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.
Länsstyrelsen gör bedömningen att de förebyggande åtgärderna inte har önskad effekt
och att problemet inte går att lösa på detta sätt. Upprepade angrepp av lo har
dokumenterats på samma fastighet under 2019 och 2020. Länsstyrelsen anser att det
föreligger risk för ytterligare allvarlig skada genom förnyade angrepp och att andra
lämpliga lösningar saknas. Därför beviljar Länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Lo innefattas, tillsammans med björn och varg, av ett strikt skydd i Art- och
habitatdirektivet som förbjuder att bland annat stora rovdjur dödas avsiktligt. De
möjligheter till undantag från förbudet som direktivet medger genomförs med
motsvarande bestämmelser i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).
I 23 a § jaktförordningen regleras förutsättningarna för skyddsjakt efter stora rovdjur: Det
ska inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får inte försvåra
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde och jakten ska ske för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda,
boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
I enlighet med 24a § i jaktförordningen har Naturvårdsverket i sitt beslut av den 21 april
2020 (Dnr. NV-00303-20) delegerat rätten att besluta om skyddsjakt efter lo till bland
annat Länsstyrelsen Uppsala. I enlighet med 23b § jaktförordningen får länsstyrelsen
därmed besluta om skyddsjakt efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada,
eller på myndighetens eget initiativ, om förutsättningarna enligt 23a § jaktförordning är
uppfyllda. I 9 b § jaktförordningen regleras hur sådana beslut om bland annat skyddsjakt
på stora rovdjur ska utformas. Där anges att föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14
och 15 §§, 20 § 1 samt 21, 23 a-23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges
1. 1.vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. 2.vilka medel och metoder som får användas,
3. Vilken tid och vilket område som avses,
4. 4.de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller
olägenheter av betydelse för den berörda artens tillstånd, och,
5. 5.den kontroll som kommer att ske.
Länsstyrelsen får besluta om undantag från bestämmelserna om jakttid enligt 9 §
jaktförordningen (1987:905).
Enligt 10 § samma förordning får endast sådana vapen och andra jaktmedel användas
som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver vid jakt. Tillåtna jaktmedel
regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt på statens vilt (NFS
2002:18).
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Länsstyrelsen får besluta om undantag från bestämmelserna om att använda belysning
enligt 15a § samma förordning.
Enligt 21 § samma förordning får länsstyrelsen besluta om att använda motordrivet
fordon vid jakten.
Enligt 24 d § samma förordning får länsstyrelsen besluta om rätten att bedriva skyddsjakt
på annans jaktområde.
Enligt 33 § samma förordning ska vilt av bland annat lo som är fredat tillfalla staten.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (rapport 6568) bör den beslutande myndigheten ange
hur man ska förfara med dödat djur.
Länsstyrelsen får besluta om att beslut ska gälla även om det överklagas med stöd av 59 §
samma förordning.

Information
Enligt 28 § jaktförordningen får rovdjur som angriper tamdjur dödas när rovdjuret inte
går att skrämma bort eller då angreppet inte kan avbrytas/avvärjas på något annat
lämpligt sätt.
Då det sker ett rovdjursangrepp på tamdjur eller man har dödat ett rovdjur enligt 28 §
jaktförordningen utanför kontorstid så ringer man 010-22 33 224 så snart som möjligt för
att anmäla detta.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Monica Eriksson med vilthandläggare Anton Näsman
som föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har vilthandläggare Sebastian
Olofsson deltagit.
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilagor:
1. Karta
2. Du kan överklaga beslutet
Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Polismyndigheten i Region Mitt, registrator.mitt@polisen.se
Sirén, assistent@siren.se
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, rovdjur@sva.se
Viltskadecenter, jens.frank@slu.se
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Beslut
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Bilaga 1

Karta
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Bilaga 2

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
Uppsala län, 751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
uppsala@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.
Ytterligare upplysningar
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till
uppsala@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 30 00. Ange diarienummer för beslutet.
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