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2021-03-04 

Till Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten, 

Gävleborg, Örebro, Västmanland, Dalarna, Västra Götaland, Östergötland, 

Jönköping, Kalmar, Kronoberg 

 

Låt våra beslutsfattare veta vad DU tycker om lodjursjakten! 

Revolution Rov startade den 17 februari och avslutade den 3 mars online aktionen  

”VAD tycker DU om jakt på lo?”. 

Nu vid avslutad Online aktion skickar vi in vår skrivelse om vad vi anser om saken till 

Naturvårdsverket och aktuella landsstyrelser. Men vi ville vi även ge allmänheten chansen att 

framföra SIN åsikt i sakfrågan. De kommentarer som skrivits i diskussionstråden i eventet, på vår 

facebooksida eller skickats in till oss via Messenger kommer sammanställas och skickas med som 

bilaga, för att stärka vår text och påvisa folkets åsikter om lodjursjakt. 

Revolution Rovs skrift om jakt på lodjur.: 

De Svenska Lodjuren är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några större skador 

på̊ tamdjur och ändå tog flertalet antalet länsstyrelser och politiker beslutet om ännu en licensjakt på̊ 

lodjur i Sverige under Mars månad 2021. 

Detta anser Revolution Rov felaktigt. 

Under lång tid i vår historia har våra lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket har 

lett till att de under vissa tider varit nära total utrotning. Räddningen har då varit att de blivit fridlysta 

och att jakten avtagit, vilket fått effekten att stammen långsamt återhämtat sig. Den genetiska 

variationen hos lodjur i Sverige är dessutom lägre än hos lodjur från tex Finland. Det kan bero på̊ att 
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den skandinaviska lodjursstammen under en lång tid har varit relativt isolerad från de större 

populationerna i öster. 

Varför då bevilja skyddsjakt på̊ lo, så fort de tangerat miniminivån i antal inom lokala områden av 

vårt land? Enligt de olika länsstyrelserna är ett starkt skäl till att licensjakt på̊ lo genomfors att 

förbättra möjligheten för samexistens mellan lo och lokalbefolkning, samt att licensjakten ska bidra 

till att tätheten inte ska öka snabbare än vad som främjar denna samexistens… 

Ni, de beslutsfattande myndigheterna tillåter alltså̊ jakt på̊ ett utrotningshotat djur för att bibehålla 

allmänhetens acceptans inom lokala delar av vårt land? Borde inte de nationella och internationella 

målen och åtagandena om att bevara och främja arten gå före att blidka en liten del av Sveriges 

befolkning? 

I enlighet med 24 § i jaktförordningen tillfaller skinnen från licensjakten på lodjur 

jakträttsinnehavarna. Att de skjutna djuren inte tillfaller staten utan får behållas av jägarna utgör att 

denna jakt inte kan ses som något annat än en ren troféjakt, med såväl skinn som kranier som något 

åtråvärt för jägarna att sträva efter, vilket inte borde vara lagligt eller ens möjligt i Sverige idag. 

Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur 

börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten sker. 

Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen! 

Vid tiden för licensjakten är även fjolårsungarna fortfarande beroende av sin mamma... och skjuts 

moderdjuren blir konsekvenserna av jakten att stammen kommer att minska än mer, än bara genom 

de djur som faktiskt skjuts, eftersom en del ungar då förlorar sin mamma och därför kommer att dö 

av svält. 

Lodjuret är rödlistat eftersom bevarande statusen för lodjur inte är gynnsam. För de arter som 

omfattas av Art- och habitatdirektivet- och dit hör lodjur, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga 

att se till bevarandestatusen är gynnsam. Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom 

licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus inte kan genomföras. 

Svenska myndigheter måste sluta initiera licensjakt på utrotningshotade arter! 

 

Så vad tycktes det då om licensjakt på de svenska lodjuren?  
Så här många människor anger att de stödjer online aktionen mot licensjakt på Lodjur 2021 

på Facebook: 234 stycken 

Vad ville allmänheten du få sagt till våra beslutsfattare?   
Så här svarades det på frågan: ”Vad tycker du om jakt på Lo?” 

1. Lodjur är fredade och ska så förbli! Det finns inte en enda vettig anledning att jaga dem. Det 

finns inte en enda vettig anledning att jaga dem. Det är helt en fråga om en helt förkastlig 

troféjakt, inget annat.  

2. Totalt vansinne att jaga fridlysta lokatter. 

3. Lokattsjakt tror jag mycket är kopplat till kvinnohat från mäns sida. Lokatter plågas och det 

finns ingen rimlig anledning till att plåga just lokatt. Två kvinnliga jägare har jag sett posera 

utmanande. Fläckiga djur används för att förstärka kvinnlig sexighet. /Gunilla 
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4. Det är helt förkastligt att jaga våra rovdjur! De har all rätt att finnas och vi har rätt till en 

levande och mångfaldig natur. Låt de vilda djuren vara så blir allt bättre. 

5. Det är avskyvärt med all jakt på våra rovdjur. 

6. Lodjur är fredade och ska så förbli! Det finns ingen anledning att jaga dem. Det är en fråga 

om en helt förkastlig troféjakt. 

7. Det är avskyvärt med jakt på lo. 

8. Jag är emot all jakt och dödande av djur. 

9. Nej, låt lodjur få leva i våra skogar och även andra rovdjur. 

10. Lodjur behöver inte jagas! De är ett oersättligt inslag i vår fauna. De bidrar så mycket till 

mångfalden i vår natur. Genom att… har inte ord… Bara finnas. Tänk själv! …Att få möta ett 

lodjur, är så få förunnat..! Men som sagt, De är predatorer och bidrar så mkt till många arter i 

vår natur. 

11. Predatorer – så viktiga! De ska inte jagas och dödas! 

12. Blir illamående, Låt djuren vara i fred! 

13. Idioti med jakt på lodjur, fattar inte att det är tillåtet.  

14. Nä, detta är helt galet!! Hur många finns det i landet 1500? Människan är en hemsk varelse. 
Som jag sagt så många gånger tidigare. Låt naturen va! Vi har förstört tillräckligt. 

15. Vi ska inte utrota våra vackra vilda djur utan låta de leva. 
16. Helt galet att skjuta ett fridlyst, rödlistat djur. 
17. Det är enbart en troféjakt det handlar om eftersom man inte äter lo. Troféjakt är bara vidrigt. 
18. Förjävligt! 
19. Varför ska vi döda dessa vackra djur som är så sällsynta och som inte är farliga för 

människor?! Stoppa jakten på lodjur. 
20. Otroligt vackra djur. Jag kollade just att de inte har någon naturlig fiende (förutom 

människan då) men undviker varg. Jag tror att ändå att naturen skulle reglera stammen som 
de gjort sedan tidernas begynnelse. Rovdjur behövs i naturen för en naturlig balans. 

21. Alla lodjur ska leva!! Sluta jaga de vackra djuren i skogen! 
22. Dom är snygga djur, dom var i skogarna innan oss. Låt dom leva vilda, ingen jakt alls. 
23. Nej absolut inte. 
24. Vadå jakt, jaga upp ett lodjur i ett träd med hundar och sedan skjuta ner det från marken. 

Det kallar inte jag jakt, bedrövligt av jägarna. 
25. Ett klockrent NEJ till lodjursjakt.  
26. Jag gillar inte lodjursjakt. Så sluta skjuta! 
27. Det ska inte jagas några skogskissar! 
28. Nej, helt sjukt, lodjuren ska få leva. 
29. Sluta tillåt att våra rovdjur skjuts. 
30. Att få se en lokatt är svårare än att vinna på lotto. Att då tillåta jakt med hundar som jagar 

lokatter i många timmar som har GPS dessutom är djurplågeri av värsta sorten. Hur korrupta 
är våra myndigheter som tillåter detta? De är dessutom jägare själva som sitter i 
beslutsfattning. I andra länder lever folk i samklang med vilda djur och förbjudit jakt helt. 
Jägare har samma syn som massmördare. Är myndigheter rädda att jägarna ska börja mörda 
folk istället om förbud införs? Myndigheter: Försök att vara modiga och sätt ner foten mot 
jägarna. Anställ bara folk som inte är jäviga dvs jagar eller har jaktbolag. 

31. Med en så liten stam av rovdjur som vi har i Sverige ser vi ickejägare en förödande jakt på 
rovdjuren. Det beviljas ofta skyddsjakt på fredagseftermiddagar för att förhindra överklagan. 
Man tillåter jakt på allt i sameland. Trots tåg och biltrafiken är farligare för renarna och trots 
antal renar förhindrar biologisk mångfald. Utöver det så har tamrenar tagit över vildrenens 
möjlighet att leva vilket är väldigt illa. Längre ner, där räcker det att människor gnäller, utan 
att varg varit ett problem för tamboskap för att få igenom skyddsjakt. Det är tydligt att man i 
Sverige har fel personal i rovdjursfrågor. Definitivt på länsstyrelsen men också 
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Naturvårdsverket. Känns som vi idag har jäv och korruption i våra myndigheter. Rovdjuren 
skjuts ett efter ett med lagens namn. 

32.  Hur är det möjligt att tillåta jakt på våra fridlysta Lodjur? 
De är helt oskyldiga och ska inte utrotas igen. Hur många drömmer inte on att få se dessa 

vackra djur en dag? Sluta dela ut årliga trofejakter på lo, varg, järv och björn. 

33. Jag blir otroligt upprörd över tanken på att Sverige tillåter jakt på rödlistade djur. Sverige är 
ett land som ska föregå med gott exempel men istället är det hyckleri på högsta nivå. Det är 
så mycket frågetecken och tankar som cirkulerar i mitt huvud. Största frågan är VARFÖR???? 
det finns absolut noll vettiga argument till varför det överhuvudtaget ska få vara tillåtet att 
jaga ett djur under parningsperioden som samtidigt är RÖDLISTAT. Det finns inget värde kvar 
i varken djur och natur längre. Sverige har förbrukat mitt förtroende. 

34. Denna avskjutning av våra fridlysta lodjur är redan beviljad. Det sker under deras parningstid. 
Finns det möjligheter att stoppa det? Kan man be om anstånd eller nått till detta olagliga mål 
testas i eu-domstolen? 

35. Vadå jakt? Jaga upp ett lodjur med hundar i ett träd och sedan skjuta ner Ryktas om att 
utländska jägare bjuds in för att delta, bedrövligt av jägarna. Rätta mig om jag har fel.  
/Kjell Fille 

36. Helt galet att skjuta ett fridlyst rödlistat djur! Det är dessutom enbart troféjakt det handlar 
om eftersom man inte äter lo..  

37. Troféjakt är bara vidrigt! 
38. Sluta döda lokatter! Vi måste låta naturen få vara en del av vårt liv med alla djur i balans. Vi 

människor bestämmer vad som är balans i naturen utifrån våra egna förutsättningar och vi 
skulle må bättre om vi hade ett rikt djurliv i sin egen rätt. Ge djuren rätt att leva istället för 
att ta deras liv. 

39. Sluta skjut lodjur med argumentet att det är för att öka toleransen hos lokalbefolkningen.  
Vi människor MÅSTE kunna anpassa och till naturen, vi har inget tolkningsföreträde eller 
ensamrätt på existens. 

40. Fullkomligt vansinnigt att jaga våra rovdjur! De har all rätt att finnas och vi har rätt till en 
levande natur med mångfald och som kan fungera utan vår inblandning. De är rödlistade och 
hela världen och särskilt EU stödjer att vi ska fortsätta skydda dem. Det finns inte EN vettig 
anledning att tillåta jakt på lodjur! Det handlar utan tvekan endast om trofé jakt och att få 
utlopp för perversa lustar att döda. Ingen rimligt fungerande myndighet kan justificera att 
man tillåter jakt på lodjur. Vi vill ha en levande natur! 

41. Ren nöjes- och troféjakt på ett rödlistat djur. Lodjuret gör väldigt liten skada på tamdjur och 
är dessutom populärt bland folket. Att tillåta jakt på detta magnifika, intelligenta djur är 
minst sagt skamligt. En liten liten minoritets själviska blodtörst sätts före majoritetens vilja, 
EU's regelverk, inkomster från naturturism, djurens rättigheter och inte minst den biologiska 
mångfalden och miljön. Och detta i en tid av massutrotning. Att svenska politiker inte skäms 
är skrämmande. 

42. Det framstår som synnerligen konstigt att planera decimering av en fridlyst art. Skyddsjakt 
kan förstås behövas i vissa fall, men om en art är hotad och därför fridlyst så ska det gälla. 
Annars kan vi ju börja med organiserad blåsippeplockning bara för att.... ja vad då? 

43. Vilket svenskt hyckleri att oja sig över tigerjakt i Indien men tillåta lodjursjakt i Sverige. 
Nöjesjakt på sällsynta djur är absurt! 

44. Det är en skandal att t.ex här i Småland var jag bor, då är det beslutat att licensjakten 

omfattar 22 lodjur          Inventering har regnat sig frem till att här finns i allt 44 lodjur‼️Så 
licensjakten betyder en halvering av en redan sårbar lodjur bestånd, och som ingen skada har 
gjort alls, annat än varit en del av skogarnas ekologiske balans. Denne licensjakt på lodjur har 
ingen berättelse, och här i våra trakter har alla politiker från SD till V varit tyste som graven. 
Ingen, absolut ingen, har talt emot detta beslut. 
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45. Det är helt åt h-e att en art som inte har nån biologisk funktion ger sig på en som har det. Det 

är en förolämpning mot naturen. Ge er för h-e!      
46. Jakt på lodjur borde förbjudas. De har till skillnad från människor en viktig plats i 

ekosystemet. Lodjur har lika mycket rätt att leva som du och jag. 

47. INGEN JAKT❗                     LODJUR ÄR FRIDLYSTA ❗❗❗ 
48. Lodjur är viktiga för ekosystemet och bidrar till biologisk mångfald. De har en rätt att leva, 

precis som vi. Vi äger inte jorden, vi delar den med alla andra djur. Faktum är att de vilda 
djuren bara utgör 4 % av alla däggdjur idag, vilket är en katastrof, och att vi befinner oss mitt 
i en massutrotning av arter, förorsakat av oss människor! Nu måste vi verkligen skärpa oss! 

49. Skulle förbjudas omgående !  
Människor som medverkat till rovdjursjakt skulle ställas inför rätta ! 

50. Finns ingen anledning att jaga lodjur överhuvudtaget. De är fridlysta och ska skyddas, inte 
jagas. Lodjuren har en viktig roll som topp-predator och behövs för ett fungerande och 
hållbart ekosystem. Vi behöver fler lodjur, inte färre. 

51. Sveriges Lodjur är klassat som sårbart i den senaste rödlistan som publicerades 2020. 
Rödlistningen beror bland annat på att antalet lodjur som fällts lagligt de senaste fem åren 
har varit omfattande, mellan 86 och 162 djur, och att därutöver dödas också ett 50-tal djur 
årligen i skyddsjakt och icke att förglömma  ett okänt antal genom illegal jakt...  

52. Det finns alltså inte utrymme för licensjakt på lodjur om vi ska ha en gynnsam 
bevarandestatus, och det ska vi ju. STOPPA LICENSJAKTEN! 

53. Om jakt på våra rovdjur TYCKER JAG INTE 
54. Stoppa licensjakten på våra lodjur! 
55. Stoppa all licensjakt 
56. Stoppa licensjakten på lodjur innan det är för sent! 
57. Säger klart nej till jakt på lodjur 
58. Absolut nej till licensjakt på Lodjur! Låt dem leva i frihet, finns ju snart inga kvar. 
59. Våra beslutsfattande myndigheter måste ta ställning mot den artrasism som råder i Sveriges 

jägarkår! 
60. NEJ till licensjakt på lodjur! Fridlyst skall betyda att INGEN jakt ska får ske överhuvudtaget! 
61. SÄGER KLART NEJ !! DJUREN SKA LEVA I FRED !!!!! 
62. ÄR VERKLIGEN INTE OK MED UTROTNING ! 
63. STORT NEJ TILL JAKT !!!!!!!SLUTA MED DENNA UTROTNING !!! 
64. Avskyr all jakt på rovdjuren. Det finns ingen anledning till att utrota dessa djur för de 

behövs.                           
65. Nej nej nej nej nej ! 
66. Lodjuren är till stor nytta för den biologiska mångfalden precis som de andra rovdjuren. Det 

ska inte förekomma någon som helst jakt på dessa djur o framförallt inte de som är 
utrotningshotade o rödlistade samt att det borde förbjudas att jaga dessa under parningstid 
(som det görs) som varg och Lo. Björnen jagas när de har små ungar, även detta borde 
förbjudas. 

67. Lodjur ska inte jagas. 
68. Jakt på lodjur är olagligt, fullkomligt onödigt och finns enbart för att tillmötesgå perversa 

trofé jägares önskan om att döda. Lodjur och varg är naturliga delar av en frisk svensk natur! 
De ska finnas som en del av vår faunas mångfald. De är viktiga för en levande natur. Vi som 
vill ha en natur för alla vill kunna röra oss fritt i vår natur utan att riskera att bli skjutna. 
Djurägare får ta ansvar för dina tama djur, detta ansvar kan inte läggas på rovdjuren, de 
uppför sig på helt naturligt sätt. 
Mvh Angelica 

69. Kanske vi ska låta djurvärlden sköta sig själva? 
70. Nej! 
71. Nej rakt av på alla våra rovdjur de ska inte jagas på något sätt. 
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72. NEJ! 
73. Så vackra djur som bara är 1100 till antalet i Sverige. Borde vara mer intressant att jaga 

vildsvin som är 300.000 st..! Behövs kanske fler lodjur för att jaga fler vildsvinskultingar          

74. Ingen jakt. 
75. Absolut inte om det inte är övertalighet på dem 
76. Låt lodjuren vara i fred, alltså INGEN jakt. 
77. Nej tack. Ingen jakt på våra lokatter! 

78. Förbjud snarast                 

79.                      
80. Om det, tycker jag inte!!! 
81. Inget djur behöver jagas !!! Det är bara ni jägare som ska ha ut era lustar över detta !!!! 

Naturen sköter sej självt om ni slutar att peta i den med era bössor!!! 
82. Tumme ner för denna jakt! 
83. Lodjur ska inte jagas! Förresten inte vargen, björnen heller!!!! 
84. Det finns inget som rättfärdigar jakt på ett fridlyst djur. Det är bara förfärligt. Stoppa jakten 

på våra lodjur! 
85. Snart kommer vi se exempel på torterade djur, nästan rendera nekrofili med leende män och 

kvinnor, stolta av sitt verk, brott mot griftefriden och allt vilt applåderad av förbund som får 
miljoner kronor av våra skatter för att förstöra liv på vilda djur. Hur kan man hata vilda djur 
så mycket? Det är inte friskt! Varför tillåter Facebook posera med döda djur? 

86. Vilda djur som normalt ska finnas i naturen, jagade av de värsta varelser på vår planet!  
Så usla! Att glädjas av döden, att se ett djur plågas in i döden måste vara det lägsta! 

87. Det är totalt förkastligt att människan tar sig friheten att bestämma över djuren. Alla djur har 
rätt att leva precis som människan och behövs i vårt ekosystem. Stoppa genast denna sjuka 
jakt på lodjur! 

88. Licensjakt är vidrigt vansinne! Lodjur är fredade. Siffrorna och bedömningarna om "gynnsam 
bevarandestatus" skiljer sig mellan tex LST och WWF. 

89. I licensjakt skjuts vilket lodjur som helst, utan minsta hänsyn till det enskilda djurets 
beteende! 

90. Ett lodjur som livnärt sig på enbart vilt som tex rådjur, gör ingen skada. 
91. Låt de vackra djuren leva gillar inte man utrotar och dödar för de tex blivit för många eller för 

man inte gillar dem. De har samma rätt att leva som vi och andra arter med. 
92. Instämmer med allt i skrivelsen. 
93. Bara nödvändig jakt 
94. Varför ska lo jagas kan någon upplysa mej, e de inte inte den fridlyst eller nästintill ialf? 

 

 

 

 

 

 

Vänligen Revolution Rov  

Organisationsnummer 802529-7618 

Email: revolutionrov@gmail.com Tfn: 076 414 80 12 


