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Nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv 

och lodjur 2022–2027, NV-03553-18 
 

Djurskyddet Sverige tackar för möjligheten att få komma med åsikter på remissutkastet.  

 

Vi anser att de konflikter som finns gällande de stora rovdjuren, framför allt vargen inte 

kommer att kunna lösas så länge det läggs stort fokus på djuren som skadegörare och 

problem. Det finns i Sverige en större acceptans för dessa djur, än vad som ses i den 

allmänna debatten samtidigt som vissa intressegrupper ges mer utrymme än natur- och 

djurskyddsorganisationerna. Därför bör Naturvårdsverket ge ett mer faktabaserat och 

neutralt perspektiv i förvaltningsplanen och inte fokusera på rovdjuren som problem i 

första hand, vilket är fallet i nuvarande utkast. Dokumentet redogör på ett näringspolitiskt 

sätt för en förvaltning som inte förefaller vara varken vetenskapligt befäst eller där 

socioekonomiska frågor från alla intresseområden tagits i beaktande.  

 

Det saknas även djurvälfärdsaspekter i förvaltningsplanen. De vilda djuren kan inte endast 

betraktas på populationsnivå, som resurs för människor eller som skadegörare. Djurens 

egenvärde och roll i naturen måste också framkomma. Till exempel bör det i faktabladen 

redovisas respektive arts roll i ekosystemet och även nytta för människan. I tidigare 

förvaltningsplaner har utgångspunkterna vid arbetet varit försiktighetsprincipen. Den 

genomsyrar inte nuvarande utkast, vilket vi anser är ett stort misstag. Förvaltning av arter 

som enligt art- och habitatdirektivet är klassade som i behov av strikt skydd, måste göras 

med vetenskaplig grund och med stor försiktighet.  

 

Slutligen anser vi att det måste läggas mer resurser på att förebygga och beivra illegal jakt och att 

de resurserna sätts in i norra förvaltningsområdet i första hand. Det är där den största delen av 

illegal jakt sker, särskilt på varg, björn och järv. Vi vill även att myndigheterna ska lägga ett stort 

fokus och mer resurser på förebyggande åtgärder för att förhindra rovdjursskador på tamdjur. Det 

är även ett krav, enligt art- och habitatdirektivet att utreda dessa möjligheter innan eventuella 

beslut om jakt fattas. Även upplysning till allmänhet och näringsidkare behövs för att dessa ska 

kunna förstå rovdjurens beteende och då förhindra djuren att söka upp bebyggelse och samhällen. 

Det behövs även insatser för att få jägare att träna jakthundar till att undvika varg och få ägarna att 

använda de tekniska hjälpmedel som finns på marknaden för att skydda hundarna.  

 

För Djurskyddet Sverige, 

 

 

Åsa Hagelstedt   Anna Lundvall 

Generalsekreterare   Sakkunnig 


