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Beslut
Datum
2021-12-17

Naturvårdsenheten

Diarienummer
218-10153-2021

Jovnevaerie sameby

Beslut om avslag på ansökan om skyddsjakt
efter ett lodjur inom Jovnevaerie sameby
Beslut
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar att avslå ansökan om skyddsjakt på ett (1) lodjur
inom Jovnevaerie sameby.

Bakgrund
ANSÖKAN

Jovnevaerie sameby inkom den 8 december med ansökan om skyddsjakt på ett lodjur i
området kring Litsnäset norr om Östersund. Området utgör en del av samebyns
vinterbetesmarker.
Sökanden uppger att ett lodjur den 7 december 2021 jagat ut fyra renar på vägen mellan
Lit och Aspås, varav en blev påkörd. I nuläget har samebyn 600 – 700 renar i ett område
mellan Kälom och Litsnäset. Sökanden uppger dock att de är på väg ner med ytterligare
600 – 700 renar och att förekomsten av lodjur i området riskerar att leda till allvarlig
skada. Då de är mitt uppe i flytten av renar har samebyn inte hunnit leta efter kadaver
men sökanden uppger att renarna visat tecken på oro.
Vidare uppger samebyn att de tidigare år haft stora problem med lodjur som rivit ren i
området och att problemen kvarstått trots att lodjur fällts under skyddsjakt. Sökanden
uppger att det vore önskvärt att ta bort lodjuret innan den riskerar att orsaka mer och
allvarligare skada.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket fattade den 21 april 2020 med stöd av 24 a § jaktförordningen
(1987:905) beslut (NV-00303-20) om att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt
efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser.
I beslutet har även reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna beträffande jakt i artikel
16 i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen bedömer
skadornas omfattning, förväntad skadebild, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och
vilka möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan lämplig
lösning än skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer om skyddsjakt kan försvåra
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten. Länsstyrelsen beaktar också
lodjursstammens utveckling i landet som helhet. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det
går att identifiera speciellt skadegörande individer eller särskilt skadeutsatta områden.
GYNNSAM BEVARANDESTATUS

Naturvårdsverket fastställde den svenska lodjursstammen för inventeringssäsongen
2020/2021 till 213 föryngringar, motsvarande cirka 1244 individer. Det innebär att den
svenska lodjursstammen bedöms ligga över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus
vilket är 870 individer.
I Jämtlands län återfanns 26 föryngringar av lodjur under inventeringssäsongen
2020/2021, vilket är över den av Naturvårdsverket beslutade miniminivån på 16
föryngringar i Jämtlands län såväl som länets förvaltningsmål på 24 föryngringar.
Länsstyrelsen bedömer att ett uttag av ett lodjur i samebyns vinterbetesområde inte
kommer att påverka det lokala beståndet negativt då skyddsjakten kommer inriktas på
ett ensamt lodjur och det finns god marginal till fastställd miniminivå.
ALLVARLIG SKADA

Lodjur kan orsaka både direkta och indirekta skador. Renar rivs och dödas av lodjur
men skadan består framför allt av den störning som uppstår i renhjorden när lodjuren
jagar. Under jaktförsöken skingras renhjorden och sprids över ett stort område.
Skadebilden består också av det merarbete som skingrade renhjordar innebär och att
renar kan spridas ut på närbelägna vägar i området.
I det aktuella fallet har lodjurets jaktförsök resulterat i att fyra renar jagats ut på vägen
mellan Aspås och Lit, varav en har blivit påkörd. Då det har gått över en vecka sedan
det inträffade och inga ytterligare skador har dokumenterats eller rapporterats, så gör
Länsstyrelsen bedömningen att det inte längre finns någon pågående allvarlig skada.
ANNAN LÄMPLIG LÖSNING

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon pågående allvarlig skada och att det
därför inte föreligger skäl för skyddsjakt. Det saknas därför anledning att pröva frågan
om annan lämplig lösning.
SAMMANTAGEN BEDÖMNING

Länsstyrelsen kan konstatera att samebyn har haft återkommande problem med lodjur i
det aktuella området. Under perioden 1 december 2020 till och med den 10 december
2021 har tretton lodjursrivna renar dokumenterats i det område där samebyn nu har sina
renar. Enligt samebyn är det faktiska antalet betydligt högre. Länsstyrelsen vill
framhålla att lodjur som jagar i renhjorden kan orsaka stora problem. Dels genom
dödade renar, dels genom att renhjorden skingras vid lodjurens jaktförsök och att
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renarna då riskerar att hamna på närbelägna järnvägar och vägar. I det aktuella fallet har
så skett och en ren har blivit påkörd.
Länsstyrelsen vidhåller att det som inträffat är allvarligt, men att de problem som
lodjuret orsakat tycks ha varit begränsade till skadan den 7 december och att det därför i
nuläget inte finns tillräckliga skäl att bevilja skyddsjakt på ett lodjur i området.

Information
Behovet av skyddsjakt prövas löpande. Trots detta avslag kan därför frågan om
skyddsjakt åter tas upp av Länsstyrelsen eller av den som anser sig löpa risk att drabbas
av skada.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Nicklas Rumm med naturvårdshandläggare Martin Bergwall som
föredragande.
I ärendets handläggning har utöver föredragande handläggare även naturvårdshandläggare
Emma Andersson deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Kopia till
Jovnevaerie sameby
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1. Hur beslutet kan överklagas

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
Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
jamtland@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 någon annan part
överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre veckor från det
datum som står på beslutet.
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
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 - 225
30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

