
Naturvårdsverket har fortfarande inte definierat vad som anses ”onödigt lidande” därför förblir 

jägares egen tolkning av jaktlagen subjektiv och inkonsekvent. Att 2-3 hundar som är specialtränade, 

välfödda och utvilade släpps att jaga rovdjur som dessutom riskerar åtföljas av ungar eller halvvuxna 

är ett spektakulärt grymt skådespel som aldrig borde ha återuppstått efter gladiatorspelens slut. 

Detta är dålig jaktmoral och djurplågeri. 

 

Att ett känsligt och ensamlevande kattdjur som lodjuret tillåts jagas under sin parningstid tillhör 

Naturvårdsverkets mörkaste garderob. Dit hör även tillåtelse för användning av fällor, som sedan 

länge borde vara förbjudet i Sverige. Här misshushållar Naturvårdsverket med sitt förtroendekapital 

som vårdare av naturen. 

 

Formuleringar om lodjurs liv beskrivs instrumentellt och distanserat. Den så viktiga tiden för lodjur 

när de exponerar sig på ett annat sätt än under resten av året för att hitta en partner, när årsungar 

fortfarande följer sin mamma och när de lyckats överleva den svåraste årstiden – utsätts lodjuren för 

förföljelse, inringning, spårning och brutal löshundsjakt och dödande.  

Att normalt bildade människor väljer att utfärda upprepade licensjakter under parningstid på lodjur, 

som dessutom tillåtits utvecklats till spektakulär troféjakt i Sverige, är en svårlöst gåta för den 

majoritet som betraktar lodjuret som Sveriges mest magiska och älskade vilda kattdjur.  

 

Allvarligast är att jakttiden på lodjur brister i genomförandet av bestämmelser om störning under 

parningssäsong m.m. Enligt Art- och habitatdirektivet Art. 12.1 a) är det förbjudet att störa skyddade 

arter, särskilt under parningsperioden. Parningstiden infaller i början av mars, och ungarna föds i 

månadsskiftet maj-juni. Enligt artikeln är medlemsländerna skyldiga att införa ett strikt skyddssystem 

för att försäkra sig om dessa reglers genomslag. Artikeln har införts i svenska Artskyddsförordningen 

4 §. Vad i jaktlagstiftningen medger undantag för bestämmelsen om störning av skyddade arter, som 

kan medge licensjakt under parningstid?  

Jaktkritikerna vill veta hur anser Naturvårdsverket att licensjakt, därtill med skarpa drivande hundar 

INTE stör lodjuren under den viktigaste parningstiden?      

 

 


