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     11 november 2019 

 

Remissvar på Länsstyrelsen plan ”Förvaltningsplan för stora rovdjur i 

Stockholms län, förvaltningsperiod 2020-2024” 

 

Förvaltningen av våra rovdjur 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att det är märkligt att förvaltningsplanen har fokus på 

jakt, jägarna och näringslivet och inte på biologisk mångfald och ekologi vad gäller rovdjuren i länet. 

I sammanfattningen på sida 5 under ”Viktiga övergripande riktlinjer för förvaltning av rovdjur i 

Stockholms län” nämns inte uttryckligen biologisk mångfald eller bevarande av arter.  

Förvaltningsplanens inriktning är att minska problemen för jägarna (att rovdjuren tar klövvilt) men 

det finns andra intressen som också påverkas av hur många rovdjur det finns, nämligen 

naturintresset som beskrivs ovan och även en annan sida av näringslivet, dvs det som kan gynnas av 

det finns rovdjur i ett område, såsom t ex rovdjursturism och friluftsliv. 

Även under punkt 12.2 ”Övergripande riktlinjer för påverkan på jaktbart vilt” saknas det biologiska 

och ekologiska perspektivet. Återigen lyfts bara jaktintresset fram. Rovdjuren har sin plats i 

ekosystemet och behövs för den biologiska mångfalden.  

Under punkt 3. ”Övergripenade riktlinjer och mål” räknas ekologiska faktorer och socioekonomiska 

faktorer upp. I den senare kategorin återfinns bara faktorer som har en negativ koppling till 

förekomsten av rovdjuren. Föreningen anser att även positiva faktorer borde listas såsom rekreation 

med möjlighet att få se rovdjur eller spår av dem samt turism med rovdjur. 

Riktlinjer för beslut i VFD och beslut av jakt måste tas på god vetenskaplig grund. Vad föreningen 

förstår är det osäkert hur många lodjur det faktiskt finns i länet och då är det mycket viktigt att 

försiktighetsprincipen gäller. Dvs att jakt inte kan tillåtas om inte god bevarande status kan 

säkerställas. När det har varit snöfattiga vintrar är det särskilt viktigt att veta hur många lodjur det 

finns innan jakt beslutas. 

 

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) 

Föreningen föreslår att Länsstyrelsen skickar ett dokument med alla inkomna remissvar till samtliga 

ledamöter och suppleanter i VFD för att ledamöterna ska få se alla remissvar på ett lättillgängligt 

sätt. Det är en skillnad i att ”fråga efter” information och att få informationen skickad till sig.  
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Förvaltningsplanens utformning 

Under punkt 1.3 står ”För att underlätta uppföljning och revidering har förvaltningsplanen utformats 

så att nödvändiga planeringsunderlag, strategier och övergripande riktlinjer ligger som bilagor till 

förvaltningsplanen, dessa kommer kompletteras efter hand”. Dessa dokument, planeringsunderlag, 

strategier och övergripande riktlinjer borde finnas med när förvaltningsplanen skickas ut på remiss. 

Det borde även stå i förvaltningsplanen var dessa dokument finns på Länsstyrelsens hemsida eller om 

de måste beställas från Länsstyrelsen. 

 

Beatrice Sundberg 

Ordförande 
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