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Yttrande
Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2011-11-28

218-6956-2011

Miljödepartementet
Att: Magnus Bergström
103 33 Stockholm

Yttrande om Redovisning av tilläggsuppdraget om
den svenska rovdjurspolitiken
Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått en begäran om yttrande från
Miljödepartementet, angående Redovisning av tilläggsuppdrag om den
svenska rovdjurspolitiken.
Länsstyrelsen anser att det finns behov att förtydliga lagstiftningen vad gäller
jakt på stora rovdjur. Länsstyrelsen anser också att förvaltningen är i behov av
riktlinjer och praxis, särskilt med utgångspunkt i den regionalisering av
rovdjursförvaltningen som regeringen påbörjat. Merparten av de förslag som
Naturvårdsverket redovisar i rapporten kan leda till större osäkerhet hos
allmänheten om vad förvaltningen har för manöverutrymme, samt att det blir
otydligare vad förvaltningen syftar till. Länsstyrelsen har följande synpunkter
på Naturvårdsverkets förslag:
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Länsstyrelsen anser att dagens lagstiftning ger förvaltningen tillräckliga
verktyg både för att förvalta arterna och för att förebygga och åtgärda
de skador som rovdjur kan förorsaka. Länsstyrelsen är dock positiv till
att förslaget ger mer förvaltaransvar till länen, som ett led i
regionaliseringen av rovdjursförvaltning.



Länsstyrelsen välkomnar Naturvårdsverkets utförliga genomgång vad
gäller beskrivningen om gällande lagstiftning i förhållande till skador
och olägenheter. Detta kan tjäna som stöd och referens i framtida
handläggning av skyddsjakt på stora rovdjur.



Länsstyrelsen är också positiv till förslaget om att Naturvårdsverket ska
kunna verka för att utforma praxis genom att ha rätt att överklaga
Länsstyrelsens beslut.



Vidare anser Länsstyrelsen att förslaget skulle kunna innebära
ytterligare ett verktyg för att lösa lokala och regionala problem för arter
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som inte uppnått gynnsam bevarandestatus. Utformningen av dagens
lagstiftning gör det svårt att hantera de problem som uppstår vid täta
populationer av järv i särskilt skadeutsatta områden, då praxis och
politikens intentioner vad gäller skyddsjakt utgår ifrån att enskilda
individer, kopplade till en skadebild, ska identifieras, samt att en
ansökan från en skadelidande ska peka på dessa.
Dagens lagstiftning omöjliggör inte beslut som kan åtgärda problem i
skadeutsatta områden, men den kräver ett mycket grundligt
handläggande där det idag till stora delar saknas tydliga
utgångspunkter för bedömningar. Förslaget skulle ge Länsstyrelserna
möjlighet att långsiktigt och i samråd med skadelidande ta fram
lösningar på problemet som inte utgår ifrån en ansökan om skyddsjakt
på enskilda individer, utan baserat på en vidare beskrivning av
problemsituationen. Sametingets utredning om toleransnivåer,
samebyvisa rovdjursplaner och andra verktyg skulle kunna leda fram till
en sådan lösning.


Länsstyrelsen ser problem med förslaget om förvaltningsjakt vad gäller
arter som har gynnsam bevarandestatus och där det idag kan beslutas
om licensjakt. De två jaktformerna kan komma att konkurrera med
varandra, vilket riskerar att bli konfliktfyllt och svårhanterat. Möjligheter
att styra licensjakter för att till exempel ha högre jaktuttag i vissa
områden finns redan idag. Länsstyrelsen anser att det är sannolikt att
förslaget om förvaltningsjakt leder till krav på ytterligare jaktuttag utöver
licensjakten, vilket i förlängningen bör påverka jaktkvoten i licensjakten
på ett reducerande sätt.



Länsstyrelsen är positiv till att förslaget ger myndigheten en möjlighet
att hantera problematiken med närgångna björnar effektivare genom att
myndigheten kan besluta om avlivning i de fall detta bedöms
nödvändigt och då det inte faller under polisens ansvar.



Länsstyrelsen vill påpeka att det är viktigt att en särskild kvot på varg
ska tilldelas den norra förvaltningsregionen om förslaget om
förvaltningsjakt går igenom. På detta sätt stärks de
rovdjursförvaltningsregioner som regeringen beslutat om och ger varje
region möjlighet att använda förvaltningsutrymmet utifrån regionens
behov. Skulle en gemensam kvot gälla för alla län som delegerats
rätten till beslut om förvaltningsjakt riskerar regionernas olika
förvaltningsbehov att skapa konkurrens om utrymmet för jakt. I det
norra rovdjursförvaltningsområdet är det främst renskötselns behov
som står i centrum vad gäller förvaltning av varg.
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Länsstyrelsen bedömer att förslaget definitivt innebär ökade kostnader
och kan skapa svårbedömda och konfliktfyllda ärenden, vilket också
delvis beskrivs i rapporten. Vidare finns det anledning att se över
ansvarsfrågan om de föreslagna ändringarna om skyddsjakt på
myndighets initiativ går igenom, i fråga om genomförande av sådana
beslut.



Under punkten 4.2.2 vill länsstyrelsen påpeka att enligt gällande
regelverk är det möjligt för fäbodbrukare att hägna in sitt bete. Det kan
dock vara både dyrt och kostsamt vilket man får beakta om det ska
vara möjligt att få ersättning för denna kostnad.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Britt Bohlin efter
föredragning av enhetschef Helena Eriksson. I den slutliga handläggningen
deltog även länsråd Susanna Löfgren och rovdjursförvaltare Linda Ersson och
Johan Nyqvist.

Britt Bohlin
Landshövdning
Helena Eriksson
Enhetschef
Naturvårdsenheten

