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Förord 
Sedan fyra år har lodjur ynglat i Stockholms län. Varg och björn före-
kommer som tillfälliga gäster så gott som varje år i länet. Närvaron av 
rovdjur påverkar människor på olika sätt. Många av länets innevånare 
uppfattar återkomsten av rovdjur som positiv, medan andra upplever 
tveksamhet och oro inför förändringen. Dessa frågor, liksom konsekvenser 
och konflikter som finns och som kan komma att uppstå, tas upp i den 
förvaltningsplan, Rovdjur i Stockholms län, som Länsstyrelsen här 
presenterar. 

Förvaltningsplanen avser att vara ett policydokument för förvaltningen av 
rovdjur i länet. Syftet och målen i förvaltningsplanen utgör riktlinjer för de 
insatser av olika slag som krävs för en väl fungerande och förutsägbar 
rovdjursförvaltning i länet.  

Förvaltningsplanen behandlar i första hand lodjur, eftersom det är det enda 
rovdjuret som förekommer i fast stam i länet. Övriga arter behandlas 
översiktligt. Planen redogör för rovdjurens förekomst och geografiska 
utbredning, samt var biologiska och ekologiska förutsättningar för lodjur 
finns i länet. Förutsättningarna för etablering av rovdjur i Stockholms län 
skiljer sig något från övriga delar av landet genom att länet har hög 
befolkningstäthet och tät infrastruktur. De nationella målen för antal 
lodjursföryngringar har omsatts i regionala delmål i planen. 

Den regionala rovdjursgruppen i Stockholms län, där företrädare för olika 
intressen finns representerade, har deltagit i arbetet med att ta fram denna 
plan. Planen har remitterats till samtliga kommuner i länet, berörda myndig-
heter, ideella föreningar samt de näringar som kan antas bli berörda. 
Inkomna remissvar finns bilagda i planen. 

 

 

Stockholm, september 2007 

 

 

 

 

 

Per Unckel 

Landshövding  
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Sammanfattning 

Den nationella rovdjurspolitiken 
Riksdagen antog i mars 2001 en nationell rovdjurspolitik, som omfattar de 
fyra däggdjursarterna björn, järv, lodjur och varg samt kungsörn. I rovdjurs-
politiken anges tydliga mål för hur många rovdjur det ska finnas i landet och 
var de ska få finnas. Länsstyrelserna ges ett uttalat ansvar för delar av 
rovdjursförvaltningen. 

Länsstyrelsens ansvar omfattar inventeringar, skadeförebyggande åtgärder, 
information och insatser för att förebygga jaktbrott. Särskilda medel har 
tillförts länen för rovdjursinventeringar, bidrag och ersättningar för skador 
har ökat. Lagar, förordningar och föreskrifter har ändrats eller tillkommit 
och straffsatserna för grova jaktbrott har höjts. 

Målet med rovdjurspolitiken är att de fem rovdjursarterna långsiktigt ska 
finnas kvar i den svenska faunan samt ska kunna sprida sig till sina naturliga 
utbredningsområden.  

Rovdjuren i landet och nationella mål 
Varg återfinns huvudsakligen i ett bälte från södra Norrland genom 
Svealand till nordvästra Götaland. Under inventeringssäsongen 2006/07 har 
13 föryngringar av varg konstaterats i Sverige. Två föryngringar har även 
konstaterats i Norge (Viltskadecenter 2007).  

Etappmålet enligt rovdjurspolitiken för vargstammen i Sverige är 20 för-
yngringar per år, vilket motsvarar cirka 200 individer. Målet för varg-
stammens utbredning ska vara att stammen på naturlig väg sprider sig över 
landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till 
områden utanför renskötselns åretruntmarker. 

Björn förekommer i norra Sverige ner till Dalarna och nordligaste Värmland. 
En beräkning av den svenska björnstammen 2005 visade att den då uppgick 
till cirka 2550 djur.  

Miniminivån för björnstammen i Sverige ska enligt rovdjurspolitiken vara 
100 föryngringar per år, vilket motsvarar ett totalt antal av cirka 1000 
individer. Målet för björnstammens utbredning bör vara att den fyller ut 
områdena mellan de nuvarande reproduktionsområdena och att stammens 
spridning söderut tillåts fortsätta. 

Lodjurets utbredningsområde är större delen av norra Sverige och ner till 
Mälardalen, Vänern och Vättern. Mindre stammar av lodjur finns även 
söder om det huvudsakliga utbredningsområdet. Vintern 2005/06 
konstaterades totalt 260 föryngringar i landet.  
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Miniminivån för lodjursstammen i Sverige ska enligt rovdjurspolitiken vara 
300 föryngringar per år, vilket motsvarar cirka 1500 individer. Målet för 
lodjursstammens utbredning ska vara att arten ska finnas såväl inom som 
utanför renskötselområdet, men att huvuddelen av stammen ska finnas 
utanför renskötselområdet. Lodjuret bör ges möjlighet att i ökad omfattning 
sprida sig söderut och där återkolonisera lämpliga biotoper i Svealands och 
Götalands skogsbygder.  

Kungsörnens utbredningsområde har fortfarande sin tyngdpunkt i landets 
norra delar, från nordligaste Värmland, norra Dalarna och norrut. Dessutom 
finns en livskraftig stam på Gotland, samt ett ökande antal enstaka par i 
olika delar av Sydsverige. Totalt beräknas det svenska kungsörnsbeståndet 
uppgå till maximalt 600 par, varav cirka 400 par häckar årligen.  

Miniminivån för kungsörnsstammen ska vara 600 årliga häckningar enligt 
rovdjurspolitiken. Kungsörnens utbredning bör inte påverkas av människan. 

Järv har på grund av sin nordliga utbredning helt utelämnats i denna rapport. 

Förutsättningar för rovdjur i länet 
Lodjur är det enda av rovdjuren som kan anses förekomma i fast stam inom 
Stockholms län. Därför kommer lodjur att ägnas ett betydligt större utrym-
me än övriga arter i denna förvaltningsplan. 

I samband med de senaste fyra årens inventeringar har lodjursföryngring 
kunnat konstateras i länet. Utöver föryngringarna har även ensamma djur 
spårats. I länet trafikdödades två lodjur 2006 och ett 2004. Lodjuren i länet 
finns företrädesvis i de västra eller nordvästra delarna av Norrtälje kommun. 
I de södra delarna av länet har ännu ingen områdesinventering genomförts i 
Länsstyrelsens regi.  

Förutsättningar för lodjur i länet 
När man uppskattar de ekologiska förutsättningarna för lodjur är den 
viktigaste faktorn normalt bytestätheten. Med hjälp av bytestätheten kan den 
maximala bärkraften för lodjur inom ett område beräknas. En sådan beräk-
ning visar att den maximala bärkraften för lodjur i Stockholms län bör vara 
nio familjegrupper. Den maximala bärkraften säger inget om var lodjur kan 
tänkas uppträda. Bytestätheterna i länet tillhör de högsta i landet och bytes-
djuren finner både föda, mildare klimat och skydd från jakt och rovdjur i 
trädgårdar och parker. Det är samtidigt troligare att andra faktorer, som 
störningar av människor eller fragmentering av habitat, sätter begränsningar 
för hur många familjegrupper som kan tänkas etablera sig i Stockholm. Det 
är därför av intresse att använda kompletterande metoder för att finna 
potentiella områden som lodjur kan tänkas nyttja rent fysiskt med hänsyn till 
landskapets struktur, störningar och liknande. 

Länsstyrelsen har under arbetet med förvaltningsplanen, uppdragit åt 
Andreas Zetterberg, KTH, att utreda de ekologiska förutsättningarna för  
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Figur 1  Spårlöpor av lodjur. Foto: Johan Månsson. 

 

lodjur i länet. Metoden som Zetterberg använt kallas GIS-baserade expert-
modeller. Expertmodellen använder data om landskapsstruktur, störningar 
och lodjurets ekologi och beteende. Modellen räknar fram potentiella hem-
områden för lodjur. I slutresultatet visas var dessa potentiella hemområden 
återfinns och hur de hänger ihop geografiskt i ett så kallat habitatnätverk. 

Modelleringen visar att det i länet finns förutsättningar för fem till åtta 
familjegrupper i Stockholms län där några delas med grannlänen. Under 
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förvaltningsperioden (2007 – 2010), bör det vara realistiskt att sammanlagt 
tre till fyra familjegrupper besätter potentiella habitat i länet. Kolonisationen 
av övriga lämpliga habitat försvåras sannolikt av närheten till storstaden och 
av landskapets struktur. Särskilt tydligt är detta när det gäller kolonisationen 
av Södertörn, som försvåras på grund av att det nästan helt saknas fastlands-
förbindelse. Isen är mycket sällan helt frusen i farleden mot Södertälje 
kanal, vilket gör det mycket svårt för ett lodjur att ta sig till Södertörn. 

Syfte och mål med rovdjursförvaltningen 
Förvaltningsplanen avser att vara ett policydokument för förvaltningen av 
rovdjur i länet. Syftet och målen i förvaltningsplanen utgör riktlinjer för de 
insatser av olika slag som krävs för en väl fungerande och förutsägbar 
rovdjursförvaltning i länet.  

Syftet med förvaltningen av rovdjur inom Stockholms län under perioden 
2007 – 2010 bör vara att  

 skapa och utveckla en god kommunikation med länsinnevånarna om 
rovdjursfrågor  

 upprätthålla en god och aktuell kunskap om rovdjurens utbredning i 
länet 

 bereda plats för och ta regionalt ansvar för att de nationella målen 
för antalet rovdjur nås 

 minimera konflikter mellan rovdjur och enskilda verksamheter 
genom att stimulera skadeförebyggande åtgärder  

Förvaltningens syfte ska uppnås genom följande mål. Avsikten är att nå 
målen inom förvaltningsperioden. 

Mål för kommunikation 
Ett viktigt mål för Länsstyrelsen är att upprätthålla och utveckla en god 
kommunikation med länets innevånare om rovdjursfrågor. Länsstyrelsens 
huvudbudskap i all kommunikation bör vara att vi tar ett regionalt ansvar för 
genomförandet av den nationella politiken. Utveckling av webbsidor om 
rovdjur, arbetet inom regionala rovdjursgruppen och vissa riktade 
kommunikationsaktiviteter är andra kommunikationsmål under 
förvaltningsperioden. 

Mål för kunskap 
Årliga inventeringsinsatser ska genomföras i mån av tilldelade resurser, 
liksom löpande uppföljning av inkommande rapporter om rovdjur. 
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Mål för rovdjurens antal och utbredning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har satt upp följande mål för rovdjurens 
utbredning och antal i länet: 

De fåtal vargar som besöker länet ska om möjligt följas av Länsstyrelsens 
personal genom att dokumentera och analysera spår.  

De björnar som vandrar genom länet bör kunna leva här om de själva väljer 
att göra så, under förutsättning att de inte huvudsakligen inriktar sig på att 
söka föda i anslutning till bebyggelse eller etablerar sig i sådan närhet av 
länets infrastruktur så att de löper stor risk att trafikskadas.  

De björnar som besöker länet ska så långt möjligt följas av Länsstyrelsens 
personal genom dokumentation och analys av spår. 

Antalet familjegrupper lodjur bör på sikt uppgå till mellan fyra och sex i länet. 
Då spridning kommer att ske enbart genom djurens egna spontana koloni-
sation av lämpliga habitat, är att det är svårt att säga inom vilken tidsperiod 
målet kan uppfyllas. Länsstyrelsen bedömer att antalet familjegrupper under 
tiden denna förvaltningsplan gäller, sannolikt kommer att uppgå till högst en i 
södra delen av länet och två till tre i norra delen av länet.  

Förvaltning av lodjur genom jakt bör endast komma ifråga då antalet 
familjegrupper överstiger fyra till sex familjegrupper. Undantag för särskilt 
skadegörande individer bör kunna göras.  

De fåtal kungsörnar som besöker länet ska om möjligt följas av 
Länsstyrelsens personal. Störning av det fåtal individer som kan tänkas 
förekomma i länet bör undvikas. Häckningar ska dokumenteras.  

Mål för att minimera konflikter 
Vid skador på tamdjur som misstänks orsakade av rovdjur, ska arbets-
ordning vid besiktning av rovdjursangripna tamdjur tillämpas. 

Länsstyrelsen har för avsikt att under förvaltningsperioden förstärka 
beredskapen vid hantering av skador på tamdjur, genom att förordna 
ytterligare en besiktningsman, samt att köpa in akutstängsel och lapptyg. 

Fortsatt och fördjupad kommunikation med jägarkåren om anpassning av 
jaktuttag i områden med lodjursetablering bör ske under förvaltnings-
perioden. Behovet av riktade informationsinsatser mot framför allt fårägare 
bör bevakas. Tamdjursägares egna initiativ till förebyggande åtgärder bör 
särskilt uppmuntras och stödjas.  

Mål för att motverka illegal jakt 
Länsstyrelsen har för avsikt att under förvaltningsperioden adjungera 
representanter från polis och åklagare till regionala rovdjursgruppen. 
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Nationella förutsättningar 

Den nationella rovdjurspolitiken 
Riksdagen antog i mars 2001 en nationell rovdjurspolitik (prop. 2000/01:57, 
bet. 2000/01: MJU9, rskr 2000/01:174). Den omfattar de fyra däggdjurs-
arterna björn, järv, lodjur och varg samt kungsörn. Till grund för 
propositionen ligger bland annat den statliga utredningen ”Sammanhållen 
rovdjurspolitik” (SOU 1999:146). Den av riksdagen antagna rovdjurs-
politiken tillsammans med tillämplig lagstiftning på området, utgör grunden 
för Länsstyrelsens arbete med rovdjursfrågorna. I detta dokument avses med 
benämningen rovdjurspolitik regeringens proposition 2000/01:57. I rov-
djurspolitiken anges tydliga mål för hur många rovdjur det ska finnas i 
landet och var de ska få finnas. Länsstyrelserna ges ett uttalat ansvar för 
delar av rovdjursförvaltningen. 

Ansvaret omfattar inventeringar, skadeförebyggande åtgärder, information, 
viss skyddsjakt och insatser för att förebygga jaktbrott. Särskilda medel har 
tillförts länen för rovdjursinventeringar, bidrag och ersättningar för skador 
har ökat. Lagar, förordningar och föreskrifter har ändrats eller tillkommit 
och straffsatserna för grova jaktbrott har höjts. 

Målet med rovdjurspolitiken är att de fem rovdjursarterna långsiktigt ska 
finnas kvar i den svenska faunan samt ska kunna sprida sig till sina naturliga 
utbredningsområden. För björn, lo och kungsörn anges miniminivåer för 
stammarna, för varg och järv fastställs i stället etappmål. För rovdjurens 
utbredning och spridning anges vissa riktlinjer för förvaltningen. Från och 
med 2002 ansvarar länsstyrelserna i hela landet för att rovdjursinventeringar 
genomförs. Inventeringsverksamheten ska bedrivas i samarbete mellan 
Länsstyrelsen och de ideella organisationerna och utföras i enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av 
rovdjursförekomst i samebyar (NFS 2004:17) respektive utanför samebyar 
(NFS 2004:18). 

Sextonde miljömålet om biologisk mångfald 
Regeringen har enligt prop. 2004/05:150, Svenska miljömål – ett gemen-
samt uppdrag, beslutat att införa ett nytt miljömål för biologisk mångfald, 
utöver de 15 miljömål som finns sedan tidigare. Naturvårdsverket har i 
arbetet med att ta fram förslag till målet, föreslagit att rovdjursmålen ska 
lyftas in under det nya miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Av 
propositionen framgår dock att regeringen anser att nuvarande ordning med 
en sammanhållen rovdjurspolitik är mer ändamålsenlig. 
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Lagar och förordningar, EU-direktiv m.m. 
Rovdjursförvaltningen berörs bland annat av följande dokument: 

 

Nationella 

 Jaktlagen (1987:259) 

 Jaktförordningen (1987:905) 

 Viltskadeförordningen (2001:724) 

 Viltskadekungörelsen (NFS 2002:13) 

 Artskyddsförordningen (1998:179) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration 
av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur m.m. (NFS 2002:19) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering samt 
bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (NFS 
2004:17) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av 
rovdjursförekomst utanför samebyar (NFS 2004:18) 

 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens 
vilt (NFS 2002:18) 

 

Internationella 

 Bernkonventionen. Samtliga arter som förekommer i Stockholms län 
finns upptagna i bilaga II i konventionen. 

 EU: s art och habitatdirektiv (92/43/EEG). Bestämmelser som bland 
annat rör art och områdesskydd och jaktutövning. Lo, björn och varg 
finns upptagen i bilaga 4 bland de arter som kräver noggrant skydd. 

 EU: s fågeldirektiv (79/409EEG). Bestämmelser som reglerar 
bevarande av fågelarter som naturligt förekommer inom medlems-
staterna. Direktivet gäller inte bara för fåglarna som sådana utan 
också deras ägg, bon och livsmiljöer. Beträffande de arter, bland 
annat kungsörn, som är uppräknade i bilaga 1 skall särskilda åtgärder 
vidtas. Bland annat skall enligt artikel 4 särskilda skyddsområden 
avsättas. 

 Rådets förordning nr 338/97, om skyddet av arter av vilda djur och 
växter genom kontroll av handeln med dem. Samtliga arter som före-
kommer i Stockholms län finns upptagna i bilaga A till förordningen. 
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Ansvarsfördelning 
Enligt rovdjurspolitiken fördelar sig ansvaret för rovdjursfrågorna på 
följande sätt. 

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen på 
nationell nivå och ansvarar för fördelning av viltskademedlen samt för 
skyddsjakten. Naturvårdsverket har även det generella ansvaret för 
information om stora rovdjur. 

Länsstyrelserna ansvarar för delar av rovdjursförvaltningen på regional nivå. 
Man ansvarar för att regelbundna inventeringar genomförs, för användandet 
av de tilldelade viltskademedlen, spridning av information samt utbildning 
och fortbildning av besiktningsmän och fältpersonal. 

Den regionala rovdjursgruppen är sammansatt av representanter från olika 
organisationer och myndigheter och har en viktig roll att föra fram informa-
tion och synpunkter till Länsstyrelsen samt för informationsspridning utåt. 

Viltskadecenter samlar in kunskap om viltskador och förmedlar den genom 
information och utbildning. Man arbetar med att utveckla metoder som kan 
användas för att förebygga viltskador och är sammanhållande för bestånds-
övervakningen av de stora rovdjuren utanför renskötselområdet. 

Polisen ansvarar för att utreda jaktbrott, medan det förebyggande arbetet 
delas med Länsstyrelsen. Polismyndigheten ansvarar för skadade och 
dödade djur av de arter som är statens vilt. Myndigheten fattar också beslut 
om skrämselinsatser mot oskygga rovdjur. 

Ideella organisationer deltar vid rovdjursinventeringar. Rovdjurscentra och 
intresseorganisationer deltar i informationsspridning om stora rovdjur. 

Rovdjursforum 
Rovdjursforum är en nationell databas och ska vara ett handläggningsstöd 
för länsstyrelserna och Naturvårdsverket. I nuläget kan viltskador samt rov-
djursinventeringar registreras. I en senare version kommer rovdjursforum 
även att innehålla information om de rovdjur som fälls eller dödas (statens 
vilt). Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten. De som har tillgång 
till rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, hand-
läggare av viltskador, besiktningsmän för tamdjur och gröda, företrädare för 
kungsörnsgrupperna samt Naturvårdsverket och Viltskadecenter. 
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Rovdjurens ekologi, utbredning och nationella mål 

Varg 

Vargens ekologi 
Vargarna lever normalt i familjegrupper (flockar) som oftast består av fem 
till åtta djur. Flocken, som leds av det så kallade alfaparet, försvarar ett revir 
som i Skandinavien kan vara 600 – 1 000 km2 (SOU 1999:146). I samband 
med parningstiden i februari till mars upplöses flockarna delvis. Vargen blir 
könsmogen vid knappt två års ålder, men fortplantar sig inte förrän den är 
tre år. Det är bara alfatiken i en flock som får valpar. Antalet valpar varierar 
stort, bland annat med tillgången till föda men det normala medelvärdet 
ligger nära sex. Tiken stannar normalt hos valparna de första två månaderna 
och under den tiden är det hanen, ibland med hjälp av någon annan flock-
medlem, som bär hem mat (Persson & Sand 1998). Skandinaviska vargen 
har dock en besvärlig genetisk situation och studier av Liberg m.fl. 2005 har 
visat att antalet valpar per kull minskar och är nere i cirka fyra. Andra 
alarmerande genetiska defekter har också konstaterats som till exempel 
medfödda defekter i ryggraden (Räikkönen m.fl.). DNA-analyser visar att 
släktskapet mellan de svenska vargarna i snitt är något mer släkt med 
varandra än genom helsyskonparning (Liberg 2004). 

Någon gång före två års ålder lämnar de flesta unga vargar sin flock och 
vandrar ut för att försöka hitta en partner och etablera ett eget revir. Vargen 
är känd för att kunna vandra mycket långa sträckor och vandringar på flera 
hundratals kilometer är vanliga. I en gles population som den svenska kan 
det finnas svårigheter för könsmogna individer att finna en lämplig partner. 
Små populationer kan också möta problem av genetisk karaktär. På kort sikt 
kan de få problem med inavelsdepression som minskad kullstorlek och på 
längre sikt genom minskad genetisk variation som försämrar artens potential 
att klara förändringar i omgivningen. Det är därför viktigt för små popula-
tioner att de har genetiskt utbyte med andra populationer av samma art 
genom in- och utvandring. 

Vargen har god förmåga att anpassa sig till skilda miljöer, men är beroende 
av en relativt rik fauna med inslag av större bytesdjur. Bland de svenska 
arterna utgör hjortdjur (älg, ren, rådjur) de viktigaste bytesdjuren för varg.  

De viktigaste dödsorsakerna hos varg är illegal jakt, jakt, trafik (bil och tåg), 
samt sjukdomar. Andra dödsorsaker kan vara svält, att vargar dödas av 
andra djurarter samt att vargar dödar vargar. Skandulvprojektet har 
sammanställt dödsorsakerna hos 42 radiomärkta individer. Då kunde 
konstateras att 21 av individerna dödats illegalt eller sannolikt dödats 
illegalt, sju dödats genom legal jakt, fem i samband med trafikincidenter, 
sex dog av naturliga orsaker (svält, sjukdomar med mera) och tre genom 
möjlig illegal jakt. Den i särklass vanligaste dödsorsaken (50 procent) bland 
vargar i Sverige är således konstaterad illegal jakt eller sannolik illegal jakt. 
I populationer där det inte förekommer jakt, kan överlevnaden hos valpar 
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fram till första vintern ligga mellan sex och 43 procent och från första till 
andra vintern på omkring 55 procent. Därefter ligger överlevnaden runt 80 
procent. Vilda vargar blir sällan mer än tio år gamla. 

Historisk utbredning i landet 
I Sverige fanns vargen ursprungligen över hela landet utom på Öland och 
Gotland. Vargen orsakade mycket skada genom att tamdjur dödades sam-
tidigt som samhället inte ersatte sådana förluster. Arten var därför tidigt 
föremål för hård förföljelse och staten betalade ut skottpengar för avlivade 
vargar fram till fridlysningen 1965. Från 1827 finns officiell avskjutnings-
statistik och den totala bilden visar att vargen mer eller mindre utrotades i 
Syd- och Mellansverige under 1800-talets senare hälft. Nedgången fortsatte 
under den första hälften av 1900-talet. Det sista årtiondet före fredningen 
1965 låg avskjutningen aldrig över tio vargar per år. Officiellt bestod den 
svenska vargstammen då av omkring tio individer. Någon föryngring 
förekom inte. Sommaren 1978 fortplantade sig ett vargpar i skogslandet 
öster om Kiruna och samma höst fanns där en flock på åtta vargar. Detta är 
den första kända föryngringen av varg i Skandinavien efter fridlysningen. 
Under senare delen av 1970-talet började det komma rapporter om varg från 
Nordvärmland med omgivningar. Från vintern 1980/81 har vargarna i dessa 
delar av Skandinavien följts. Vintern 1982/83 hade ett par etablerats och 
sommaren 1983 inträffade i Nordvärmland den första kända föryngringen i 
Sydskandinavien sedan 1918. 

Nuvarande utbredning  
Vargreviren återfinns i ett bälte från södra Norrland genom Svealand till 
nordvästra Götaland. Vargstammen ökade fram till vintern 2002-2003 då en 
minskning kunde påvisas, därefter har stammen åter varit i tillväxt. Under 
inventeringssäsongen 2006/07 har 13 föryngringar av varg konstaterats i 
Sverige. Två föryngringar har även konstaterats i Norge (Viltskadecenter 
2007). Vargstammens utbredning i landet framgår av figur 2 nedan.  

Nationella mål, antal 
Etappmålet enligt rovdjurspolitiken för vargstammen i Sverige är 20 för-
yngringar per år, vilket motsvarar cirka 200 individer. Med etappmål avses 
delmål för stammens tillväxt mot en nivå där artens fortsatta existens i 
Sverige kan anses långsiktigt säkrad. Då detta etappmål uppnås bör en grund-
lig genomgång av konsekvenserna av vargförekomsten genomföras. Då ska 
prövas om ett nytt etappmål ska fastställas eller om en miniminivå bör anges. 

Nationella mål, utbredning 
Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg 
sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvud-
sak begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där de gör 
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minst skada. Det långsiktiga målet är att vargstammen ska växa till en nivå 
som säkerställer att den långsiktigt finns kvar i den svenska faunan. 

 

 

 
 

 

Figur 2 Av kartan framgår att av de stationära vargarna befinner sig en ensam 
individ i Uppland (40), vilket är den varg som befinner sig närmast Stockholms län. 
Närmaste familjegruppen återfinns i Uttersberg (12) (Viltskadecenter 2007). 

Familjegrupper
1. Gräsmark 
2. Dals Ed 
3. Voxna 
4. Amungen 
5. Siljansringen 
6. Långsjön 
7. Nyskoga 
8. Lövsjön 
9. Halgån 
10. Jangen 
11. Ulriksberg 
12. Uttersberg 
13. Kilsbergen 
14. Hasselfors 
15. Kroppefjäll 
 
Revirmarkerande par 
16. Juvberget 
17. Rotna 
18. Naggen 
19. Skrälldalen 
20. Tenskog 
21. Våmhus 
22. Ockelbo 
23. Görsjön 
24. Korsån 
25. Acksjön 
26. Aamäck 
27. Loka 
28. Edsleskog 
29. Tiveden 
 
Övriga stationära vargar 
30. Römskog/Djurskog 
31. Överkalix 
32. Bullmark 
33. Haverö 
34. N Hassela 
35. Ö Fulufjället 
36. Öje 
37. Ö Görsjön 
38. Kloten 
39. Forshyttan 
40. Vittinge 
41. Finnspång 
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Björn 

Björnens ekologi 
Björnarna ligger normalt i ide under hela snöperioden. Idet grävs ofta ut i en 
myrstack, men andra naturliga håligheter under klippblock eller i klippskrevor 
utnyttjas också. Det förekommer även att idet läggs direkt på marken under 
till exempel en tät gran på en enkel bädd av ris och mossa. De en till fyra 
ungarna föds i idet. En björnhona med årsungar har ett hemområde på  
100 - 600 km2 medan björnhanar rör sig över 500 - 5 000 km2 och områden 
upp till 28 000 km2 är kända. 

Det Skandinaviska björnprojektet har studerat björnar i bland annat Dalarna 
– Hälsingland sedan 1985. I en sammanfattning av projektets resultat, som 
publicerades år 2000, drogs bland annat följande slutsatser: 

Den skandinaviska brunbjörnen skiljer sig från den nordamerikanska i 
många viktiga avseenden. Den har en högre reproduktionstakt, utvandrar 
längre, är mindre benägen att ta vuxna älgar, äter mindre kött och mer myror 
och är mindre farlig för människor. 

Om en vuxen etablerad hane dödas leder detta inte sällan till ökad ung-
dödlighet. Detta beror på att en ny hane som tar över ett revir ofta dödar den 
ursprungliga hanens ungar (så kallad sexuellt selekterad infanticid). 

Den skandinaviska brunbjörnen har en hög reproduktionstakt om man jäm-
för med andra brunbjörnstammar, men är ändå känslig för överbeskattning 
eftersom tillväxttakten lätt minskar om vuxendödligheten ökar.  

Historisk utbredning i landet 
Björnen förekom ursprungligen över hela Sverige utom på Gotland, men 
försvann före 1700-talet från större delen av Sydsverige. Omkring 1850 
beräknades populationen till 1600 - 1700 björnar och utbredningen täckte de 
centrala och norra delarna av Sverige. 1913 fredades björnen på kronans 
mark. Björnstammen var 1930 sannolikt vid dess lägsta nivå någonsin – 
omkring 130 djur. Sedan dess har populationen ökat både till antal och 
utbredning. 

Nuvarande utbredning 
Björnen förekommer i norra Sverige ner till Dalarna och nordligaste 
Värmland (figur 3). Björnarnas reproduktion (föryngring) är idag i huvud-
sak koncentrerade till tre områden. Björnstammens expansion har skett från 
dessa fyra områden och de flesta björnar som påträffas utanför dessa 
områden är hanar.  

Kindberg och Swenson (2006) beräknar att den svenska björnstammen 2005 
uppgår till cirka 2550 djur. Bedömningen baseras på spillningsinventering 
av björn samt på jägarnas observationer av björn under de första sju dagarna 
av älgjakten.  
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Nationella mål, antal 
Miniminivån för björnstammen i Sverige ska enligt rovdjurspolitiken vara 
100 föryngringar per år, vilket motsvarar ett totalt antal av cirka 1000 
individer. 

Nationella mål, utbredning 
Målet för björnstammens utbredning bör vara att den fyller ut områdena 
mellan de nuvarande reproduktionsområdena och att stammens spridning 
söderut tillåts fortsätta. 
 

 

Figur 3  Av kartan framgår utbrednings- och reproduktionsområden för björn i 
landet (Naturvårdsverket).  
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Lodjur 

Lodjurets ekologi 
Lodjuret är ursprungligen ett skogsdjur men kan sägas vara en habitat-
generalist så länge det får vara ostört. De lever inom så kallade hemområden 
som, för närvarande i Bergslagen är runt 300 km2

 för honor med ungar och 
600 km2

 för hanar. Storleken på hemområdet varierar dock beroende på bytes-
tätheten. I områden där det finns fler bytesdjur blir hemområden mindre än i 
områden med färre bytesdjur (Liberg 1998, Herfindal m.fl. 2005). 

Lodjuret är främst en predator på mindre klövvilt, i Sverige rådjur i söder 
och ren i norr. Hare och skogsfågel kommer i andra hand. Även smågnagare 
och räv förekommer på menyn. Honor med ungar kan stanna vid ett slaget 
större byte i några dagar och tillgodogöra sig större delen av köttmängden, 
medan ensamma djur i högre grad verkar äta en mindre del för att sedan 
vandra vidare. Tillgång på föda är den viktigaste begränsande faktorn för 
populationen. När bytestillgången börjar minska sjunker reproduktionen och 
dödligheten ökar. Andra begränsande faktorer kan vara sjukdom och 
predation. Även jakt kan påverka lodjursstammen. I renskötselområdet är 
det för närvarande jakten snarare än födotillgången som begränsar lodjuret 
(Liberg & Andrén 2004). 

Parningssäsongen för lodjuren infaller mellan slutet av februari och början av 
april. Dräktighetstiden är 70 dagar och ungarna föds i maj eller juni. Kull-
storleken varierar mellan en till fyra ungar. Oftast sker separationen mellan 
hona och fjolårets ungar när honan brunstar. Efter separationen utvandrar en 
stor andel av ungarna från sitt uppväxtområde för att etablera sig på en ny 
plats, men några stannar inom eller strax i närheten av moderns område. 
Hanar ger sig oftast i väg längre än honorna. Med undantag för familje-
grupperna och under brunsten lever lodjuret solitärt. De flesta honor blir 
könsmogna som ettåringar och man har visat på en genomsnittlig ung-
produktion för vuxna honor på 2,0 ungar per år. Vid tiden strax före 
separation från honan är genomsnittsantalet dock nere på 1,5 ungar per hona. 

Dödligheten hos ungarna är tämligen hög det första året. Den vanligaste 
dödsorsaken hos små lodjursungar är svält. Den naturliga dödligheten som 
inkluderar trafikdödlighet men inte jakt är cirka 40 procent under det första 
levnadsåret. Jakt (legal och illegal) är den främsta dödsorsaken hos vuxna 
lodjur, men även skabb kan vara en viktig dödsorsak. 

Historisk utbredning i landet 
Under första halvan av 1800-talet var lodjuret vanligt förekommande i hela 
landet med undantag för de nordligaste områdena. Lodjuret försvann dock 
från hela södra Sverige under 1800-talets lopp, och det skulle komma att 
dröja minst 100 år innan lodjuret åter visade sig i Sydsverige. Förloppet har 
beskrivits av Olof Liberg i hans bok ”Lodjuret Viltet, ekologin och 
människan”: I början av 1900-talet fanns bara en spillra av stammen kvar 
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uppe i övre Norrland, färre än 100 stycken. 1928 fridlystes lodjuret i hela 
landet och stammen ökade så pass att allmän jakt tilläts igen 1943. I början 
av 1980-talet började dock lostammen åter att minska. Orsakerna till ned-
gången under 1980-talet är oklara. Den vanligaste gissningen är en kombi-
nation av hård avskjutning och ökad dödlighet genom rävskabb. 1986 frid-
lystes lodjuret söder om renskötselområdet, år 1991 kom slutligen en total 
fridlysning i hela landet. 

Under 1990-talet skedde så en kraftig ökning av lostammen, framför allt i 
södra Norrland och delar av Svealand. 1997 uppskattades den svenska 
stammen till 1000 - 1500 djur. Av intresse för södra Sverige är att stammen 
därefter successivt förtätades söderut i ett bälte genom Värmland och 
Bergslagen, samtidigt som stammen minskade i täthet i Norrlandslänen. 
Utvecklingen kan till stor del förklaras av ökad bytestillgången i form av 
rådjur. Stora förhoppningar ställdes nu på en kraftfull utvandring av lo till 
Götalands vilt- och rådjursrika skogsbygder. Denna utvandring har dock till 
stora delar uteblivit. 

Nuvarande utbredning 
Lodjurets utbredningsområde är i dagsläget större delen av norra Sverige 
och ner till Mälardalen, Vänern och Vättern. Det finns också mindre 
stammar av lodjur söder om det huvudsakliga utbredningsområdet. 
Länsstyrelserna har i samband med inventeringar vintern 2005/06 kunnat 
konstatera 106 föryngringar inom renskötselområdet respektive 154 utanför 
renskötselområdet. Kartan nedan (figur 4) visar de föryngringar som 
länsstyrelserna rapporterat in i databasen rovdjursforum. Stammen är 
fortsatt glesare i renskötselområdet i enlighet med riksdagens mål. I de 
tidigare starka tillväxtområdena i Bergslagen, Dalarna och Gävleborgs län 
återfinns ännu de starkaste stammarna. 

Nationella mål, antal 
Miniminivån för lodjursstammen i Sverige ska enligt rovdjurspolitiken vara 
300 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt cirka 1500 individer. Målet 
ska vara att antalet lodjur i landet som helhet inte ska minska. Miniminivån 
anger vilken förvaltningsstrategi som bör tillämpas och är inte ett mått på 
vilket antal individer som är önskvärt av arten. Viss hänsyn till motstående 
intressen bör kunna tas i förvaltningen av lodjursstammen. I ett historiskt 
perspektiv har lodjursstammen visat stor känslighet för jakt och beståndet 
har fluktuerat kraftigt. Därför bör tillstånd till skyddsjakt endast ges om det 
är förenligt med målet om minst 300 föryngringar. 

Nationella mål, utbredning 
Målet för lodjursstammens utbredning ska enligt rovdjurspolitiken vara att 
arten ska finnas såväl inom som utanför renskötselområdet, men att huvud-
delen av stammen ska finnas utanför renskötselområdet. Lodjuret bör ges 
möjlighet att i ökad omfattning sprida sig söderut och där återkolonisera 
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lämpliga biotoper i södra Svealands och Götalands skogsbygder. Skyddsjakt 
på lodjur bör därför inte tillåtas i sådan omfattning eller på sådana platser att 
dess spridning söderut förhindras. 

 

 
 
 

 

 

Figur 4  Kartan visar 260 föryngringar (familjegrupper) av lodjur som hittades 
under inventeringen 2005/06 i Sverige, samt två misslyckade föryngringar. 
Kartan visar även två föryngringar som hittats inom svenska samebyars 
renbetesområden i Norge (konventionsbetesområden). Kartan bygger på 
uppgifter registrerade av länsstyrelserna i Rovdjursforum och visar endast 
föryngringar som kvalitetssäkrats av länsstyrelsernas personal enligt NFS 
2004:17 eller NFS 2004:18. Eftersom inventeringen 2005/06 inte var 
heltäckande inom lodjurets utbredningsområde och arbetsinsatsen varierade 
geografiskt ska kartan inte betraktas som en täthets- eller utbredningskarta 
(Viltskadecenter 2006). 
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Kungsörn 

Kungsörnens ekologi 
Kungsörnen häckar i skogs- och fjällområden. I marker med god bytes-
tillgång är avståndet mellan etablerade par under naturliga förhållanden i 
genomsnitt cirka tio kilometer. I mer fattiga norrlandsskogar är medel-
avståndet mellan paren cirka 17 kilometer. Kungsörnen bygger stora risbon 
(cirka en och en halv meter i diameter och upp till fem meter höga) i 
kraftiga tallar eller i klippstup, ofta med utsikt över terrängen. Varje par har 
vanligen flera alternativa boplatser inom sitt revir och dessa kan ligga 
åtskilliga kilometer från varandra (upp till sex och en halv kilometer 
konstaterat i Norge). Bon i träd placeras oftast på två tredjedels höjd, mera 
sällan i eller nära toppen. 

En kull om ett till två ägg läggs i mars eller början av april. Äggen kläcks 
efter 43 - 45 dygns ruvning, normalt under inledande hälften av maj. 
Ruvningen startar redan vid värpning av det första ägget. I tvåkullar är det 
därför en tydlig storleksskillnad mellan ungarna. Ungen (oftast blir endast 
en fullvuxen) blir flygfärdig efter 65 - 90 dygn, som regel i mitten till slutet 
av juli.  

Den genomsnittliga årsreproduktionen i Sverige, liksom i Finland, ligger 
runt 0,5 flygfärdiga ungar per par och år. Reproduktionen kan emellertid 
variera kraftigt mellan olika år och mellan olika områden, bland annat 
beroende på variationer i bytestillgång. Dödligheten hos ungfåglar är 
normalt hög, vilket bland annat kan förklaras av en väsentligt sämre jakt-
framgång jämfört med äldre fåglars. Kungsörnar blir könsmogna vid tre till 
fem års ålder och kan uppnå hög ålder. Den äldsta frilevande kungsörnen i 
Sverige blev bevisligen minst 32 år.  

Kungsörnen uppträder vintertid i Syd- och Mellansverige, men ytterst få 
kungsörnar lämnar numera landet mot kontinenten. Kungsörnar från Finland 
flyttar regelbundet över Ålands hav under oktober till december, numera 
dock i betydligt mindre omfattning än under 1970-talet.  

Födan utgörs av små och medelstora däggdjur och fåglar, i Norrland framför 
allt av skogshare, tjäder, orre och ripa. Kungsörnen lever i viss utsträckning 
även på kadaver. Renkalvar, i första hand döda men även levande, är en 
viktig födoresurs för vissa par under en viss del av året.  

Historisk utbredning  
I södra Sverige saknas det källor som säkert anger kungsörnen som häck-
fågel på 1700- och 1800-talen. Enda undantaget är Gotland där den häckade, 
om än sparsamt. På grund av förföljelse utrotades den på storön omkring 
1850 för att inte återkomma förrän 1952 (Svensson m.fl. 1999). På Gotska 
Sandön fanns den kvar till 1920. Även dit har den sedermera kommit 
tillbaka som regelbunden häckfågel. Från övriga Syd- och Mellansverige 
finns från 1800-talet trovärdiga uppgifter från Värmland, och sannolikt 
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fanns även enstaka par i Dalsland, Kolmården (Östergötland/Södermanland) 
och möjligen på Sydsvenska höglandet.  

I södra Sverige har kungsörnen främst varit en vintergäst, och det har i 
första hand varit unga fåglar från häckningsområden i den norra halvan av 
Fennoskandia som övervintrat här.  

Nuvarande utbredning 
Kungsörnens utbredningsområde har fortfarande sin tyngdpunkt i landets 
norra delar, från nordligaste Värmland, norra Dalarna och norrut. Den före-
kommer främst i fjälltrakterna och i Norrlands skogsland men har under 
senare decennier även spridit sig ut mot den norrländska kusten. Dessutom 
finns en livskraftig stam på Gotland, en ökande stam enstaka par i Skåne 
Halland, Småland och Uppland samt troligen även i Östergötland och 
Närke.  

Totalt beräknas det svenska kungsörnsbeståndet uppgå till maximalt 600 
par, varav cirka 400 par häckar årligen. Sannolikt har beståndet ökat något 
under senare år, men det kan inte uteslutas att ökningen är en chimär och att 
det i stället handlar om ökad kunskap om arten. I Ångermanland, där man 
kände till fem revir 1990, hade man exempelvis efter några år med intensiva 
inventeringar lokaliserat 30 par 1998.  

Nationella mål, antal 
Miniminivån för kungsörnsstammen ska vara 600 årliga häckningar enligt 
rovdjurspolitiken. 

Nationella mål, utbredning 
Kungsörnens utbredning bör enligt rovdjurspolitiken inte påverkas av 
människan. 
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Rovdjur och människor i  
Stockholms län 

Stockholms län är ett län med hög befolkningstäthet. Länet har drygt  
1,9 miljoner innevånare (december 2006). I länet finns samtliga organisa-
tioner av betydelse i sammanhanget representerade och medlemsantalet i 
respektive länsförening är högt jämfört med andra län. Som exempel kan 
nämnas att Friluftsfrämjandet har drygt 26 000 medlemmar i länet 
(september 2006), Naturskyddsföreningen i Stockholms län cirka  
41 500 medlemmar (årsskiftet 2006/2007), Jägarförbundet Stockholms län 
cirka 16 700 medlemmar och Jägarnas riksförbunds Stockholmsdistrikt har  
2 300 medlemmar (juni 2007). Stockholms kennelklubb har cirka  
18 500 medlemmar och det finns cirka 50 000 hundar registrerade i länet 
hos Svenska kennelklubben. Det rörliga friluftslivet är omfattande. 2003 
genomförde Länsstyrelsen en enkätundersökning till 1000 slumpvist utvalda 
personer i länet, för att undersöka hur intresserad man var av att vistas i 
naturen. Undersökningen visade bland annat att 78 procent av dem som 
svarade hade varit ute i ett större naturområde de senaste tolv månaderna. 
Efterfrågan på jaktmark och jakttillfällen i Stockholms län är också stor.  

Länet utmärker sig genom att väg- och järnvägsnätet är tätt. Andelen större 
sammanhängande, relativt störningsfria områden är lägre än i många andra 
delar av landet. Dessa faktorer bidrar till att arbetet med rovdjur i länet 
sannolikt ter sig något annorlunda än i övriga delar av landet.  

Allmänhetens observationer av rovdjur, framför allt vargliknande djur, som 
rapporteras in till Länsstyrelsen eller polisen är mycket högt i förhållande 
till antalet konstaterade rovdjur i länet. En typisk arbetsvecka kan det röra 
sig om en till tre rapporter om ”varg”, någon eller ett par rapporter om lo 
och i undantagsfall rapporter om björn. Under perioder med snö ökar antalet 
rapporter tidvis dramatiskt, framför allt beträffande varglika spår. Det stora 
flertalet av dessa rapporter är antingen av sådan kvalitet att de inte ska följas 
upp (gamla observationer, uppenbart felaktiga eller liknande) eller inte 
möjliga att följa upp på grund av att det inte finns förutsättningar att åstad-
komma en kvalitetssäkrad observation. Det täta vägnätet försvårar genom-
förandet av tillräckligt långa spårningar, då djuren snabbt kommer ut på 
plogade vägar och vidare spårning försvåras eller omöjliggörs. 

Av inkommande rapporter görs försök till kvalitetssäkring i uppskattnings-
vis några enstaka procent av fallen. Erfarenheten visar att det även i dessa 
fall är en mycket hög andel som visar sig vara andra djur än lo eller varg.  

Den ovan beskrivna situationen är naturligtvis resurskrävande, utan att det 
ger något påtagligt resultat. Länsstyrelsen anser dock att det trots allt finns 
ett värde i att ha dessa personliga kontakter med länets innevånare om 
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rovdjur, då det ofta innebär en möjlighet att kommunicera kring rovdjurs-
frågorna. En övervägande majoritet av de som Länsstyrelsen har kontakt 
med, upplever rovdjurens närvaro i länet som något positivt och berikande.  

Rovdjur i närheten av tätorter 
Rovdjur som siktas av allmänheten i närheten av tät bebyggelse i länet 
skapar alltid en viss uppståndelse, särskilt om uppgifterna når media, vilket 
de ofta gör. Det beror sannolikt på det spektakulära i att rovdjur rör sig i 
närheten av områden med hög befolkningstäthet och att invånarna inte är 
vana vid rovdjur. I många av dessa fall har Länsstyrelsen inte kunnat 
bekräfta att det rört sig om någon individ av de nu aktuella arterna. I vissa 
fall har Länsstyrelsen dock kunnat belägga att det rört sig om vargliknande 
hundar, vildsvin, räv osv. I enstaka fall har Länsstyrelsen kunnat bekräfta att 
det rört sig om till exempel varg.  

Det kan bli problem när media rapporterar om rovdjursliknande djur. Ofta är 
det i ett skede där Länsstyrelsen ännu inte kunnat bekräfta vilken art det 
handlar om. Exempel på privata initiativ som förekommit och som orsakar 
eller skulle kunna orsaka problem är en ökad frekvens av besökare i om-
råden där rovdjur rapporterats, genomsökning av områden med bil eller till 
fots, ibland med lösa hundar.  

De problem som sådana initiativ kan orsaka är flera. Det kan innebära att 
Länsstyrelsens arbete med att säkerställa spår i området försvåras. Det kan 
också innebära uppenbara säkerhetsrisker i de fall det verkligen rör sig om 
rovdjur, både för de som tar sådana initiativ, men också för människor i 
omgivningen. Ett redan stressat rovdjur i närheten av tät bebyggelse som 
stressas ytterligare, är naturligtvis ingen önskvärd situation. Även om det 
inte rör sig om ett rovdjur, innebär exempelvis sökning i områden med lösa 
hundar naturligtvis en ökad stress för allt vilt i området, särskilt under 
ynglingsperioden.  

Människors rädsla och oro 
Majoriteten av de personer som Länsstyrelsen kommer i kontakt med i 
arbetet med rovdjursförvaltningen, beskriver närvaron av rovdjur i länet 
som en positiv företeelse. I de flesta fall någon sett ett rovdjur i länet, har 
denne inte uppfattat situationen som skrämmande eller hotfull. Det före-
kommer dock även i Stockholms län hos vissa innevånare en uttalad rädsla 
och oro för rovdjur. Även om denna oro sannolikt inte är lika spridd som i 
län med betydande rovdjurspopulationer, förekommer den hos en liten andel 
av befolkningen. Eftersom länet hyser närmare två miljoner invånare, kan 
även en mycket liten andel av befolkningen innebära ett ganska stort antal 
människor. Dessa personer kontaktar ibland Länsstyrelsen för att ventilera 
sin oro och få råd om hur de bör förfara med sina husdjur, barn med mera 
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för att känna sig trygga i sin närmiljö. Antalet samtal av denna karaktär rör 
sig om uppskattningsvis något tiotal årligen. 

Kommunikation och information 
Mycket av det informations- och kommunikationsarbete som idag sker vid 
Länsstyrelsen i Stockholm, sker genom personliga samtal om rovdjur med 
länets invånare. Länsstyrelsens hemsida nyttjas också för spridande av 
information, till exempel då rovdjur rapporteras i närheten av tätorter. 
Informationen läggs ut antingen som pressmeddelande eller på hemsidans 
löpsedel. Nyligen har även mer allmän bakgrundsinformation om rovdjur 
lagts ut på hemsidan.  

Regionala rovdjursgruppen utgör en viktig länk i arbetet med information 
och kommunikation om rovdjur i länet. 

Rovdjursfrågor är naturligt nog av ganska litet intresse i en storstadsregion 
som Stockholms län, dels för att antalet rovdjur är litet, men även för att 
många andra frågor konkurrerar om utrymmet på människors agenda. En 
liten fråga ges litet utrymme, till exempel i media. Om utrymme skapas, 
gäller det oftast de mest spektakulära fallen, till exempel varg på Västerbron 
och liknande. 

De främsta målgrupperna för Länsstyrelsens kommunikations- och 
informationsarbete är jägarkåren, tamdjursägare och intresserad allmänhet i 
länet. En stor del av länets jägarkår jagar sannolikt i andra delar av landet än 
inom det egna länet, vilket man bör ha i åtanke.  

Regionala rovdjursgruppen 
Länsstyrelsen beslutade den 22 april 2004 att bilda en regional rovdjursgrupp. 
I gruppen ingick då representanter för Jägarnas riksförbund – Landsbygdens 
jägare, Svenska jägareförbundet, Svenska Rovdjursföreningen, LRF, 
Naturskyddsföreningen och Stockholm Uppsala Fåravelsförening, samt från 
Länsstyrelsen naturvårdschefen, ansvarig jurist för jakt- och viltvårdsfrågor 
och rovdjursansvarige. Gruppen sammankallas minst två gånger per år eller 
vid behov. Sedan bildandet av gruppen har Stockholm Uppsala Fåravels-
förening valt att inte längre ingå. Skälet för detta är tidsbrist. 

Samarbetet i gruppen har fungerat väl. De frågor som framför allt har 
diskuterats har rört inventeringar, observationer av rovdjur, information med 
mera. Gruppen har fått en mer aktiv och viktig roll under framtagandet och 
förankringen av detta dokument. 
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Rovdjurens utbredning och 
förutsättningar i länet 

Stockholms län kan delas in i två väl avgränsade förvaltningsområden, dels 
norr om staden, dels söder om staden. Områdena separeras effektivt av tät 
bebyggelse, infrastruktur och Mälaren. Eventuella rovdjursstammar inom 
länet påverkas givetvis av dessa barriärer, olika starkt beroende på art.  

Inventeringar 
Länsstyrelserna fick 2002 ansvaret för genomförandet av inventeringar av 
rovdjur. Syftet med inventeringarna är att dokumentera eventuell förekomst 
och utbredning av rovdjur inom respektive län. Anvisningar för hur 
inventeringsarbetet ska bedrivas framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd, om inventering av rovdjursförekomst utanför samebyar, 
NFS 2004:18. Länsstyrelsen erhåller varje år medel från Naturvårdsverket 
för att genomföra inventeringarna.  
Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört inventeringar i delar av länet de 
senaste tre åren. Dessförinnan har inventeringar genomförts i Uppsala län 
som bland annat under vintern 2003/04 visade på förekomst av lodjur även i 
Stockholms län. De inventeringar som genomförts i länet har huvudsakligen 
inriktas på lodjur, men i förekommande fall har även spår av andra rovdjur 
dokumenteras och följts upp. Detta görs även kontinuerligt under året 
beträffande inkommande rapporter om varg och björn.  
Den 17 och 18 februari 2005 genomfördes en områdesinventering av lodjur 
i länets norra delar. Under inventeringssäsongen 2005/06 har riktade 
inventeringsinsatser genomförts i de delar av länet som året innan hyste 
föryngring av lodjur. Inför inventeringssäsongen 2006/07 planerades en 
områdesinventering i de södra delarna av länet, men denna kunde aldrig 
genomföras på grund av bristfälliga snöförhållanden. Under samma säsong 
genomfördes riktade inventeringsinsatser i de norra delarna av länet. 
Kontinuerlig uppföljning av inkommande rapporter om rovdjur har också 
skett i hela länet under dessa år. 
Inventeringarna och uppföljning av rapporter från allmänheten visar att 
Stockholms län för närvarande enbart hyser fast stam av lodjur. Arterna 
varg, björn och sannolikt även kungsörn förekommer i stort sett varje år som 
tillfälliga besökare. Förutsättningar i form av lämpliga habitat och tillgång 
på bytesdjur finns i länet för samtliga dessa arter. Länets geografiska läge i 
förhållande till kärnområdena och den stora andelen urbaniserad mark och 
därtill hörande störningar, gör att spridningen av varg, björn och kungsörn 
ännu inte nått hit i någon omfattning. Arterna varg, björn och kungsörn 
kommer därför fortsättningsvis endast att behandlas mycket översiktligt i 
förvaltningsplanen. 
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Varg 
Stockholms län ligger idag utanför vargens reproduktionsområde, men 
enstaka vargar vandrar genom länet så gott som varje år. Forskarna är 
överens om att bytestillgången är tillräckligt god i hela landet och att en 
mycket stor del av Sverige är lämplig biotop för varg. Den absolut 
vanligaste dödsorsaken för vargar i Stockholms län är trafikdöd, en faktor 
som även i framtiden kommer att vara starkt begränsande för vargetablering 
i länet. De senaste tre kända vargarna i länet har dödats på detta sätt (två 
vargar under vintern 2005/06 i södra delen av länet och en varg i Täby 
hösten 2004). 

Björn 
Rapporter om björnar i Stockholms län förekommer men det är ovanligt.  
I samtliga fall har det rört sig om enstaka individer, oftast på vandring 
genom länet. Situationen kommer sannolikt att vara liknande de närmaste 
åren. För närvarande och sannolikt sedan några år tillbaka finns en björn i 
gränstrakterna mellan Uppsala och Stockholms län.  

Lodjur 
Lodjur är det enda av rovdjuren som kan anses förekomma i fast stam inom 
Stockholms län. Därför kommer lodjur att ägnas ett betydligt större 
utrymme än övriga arter i denna förvaltningsplan. 

Nuvarande utbredning av lodjur i länet 
I samband med de senaste fyra årens inventeringar har lodjursföryngring 
kunnat konstateras i länet. Varje år har en hona med avkomma spårats i de 
nordvästra delarna av länet, helt eller delvis inom Stockholms län. Sannolikt 
rör det sig inte om samma hona varje år, men det har inte med säkerhet 
kunnat utredas vidare. Utöver dessa föryngringar har en handfull ensamma 
djur spårats i samma delar av länet i samband med inventeringarna. I länet 
trafikdödades två lodjur 2006 och ett 2004.  

Det ter sig inte meningsfullt att visa förekomsten på karta, då det endast rör 
sig om ett mycket litet antal rörliga djur. Lodjuren i länet finns dock före-
trädesvis i de västra eller nordvästra delarna av Norrtälje kommun. 

Det bör noteras att utbredningen av lodjur i norra delarna av länet samman-
vägt med utbredningen av lodjur i Uppsala län visar att spridningsfronten 
för arten i hög grad sammanfaller med gränsen mellan de två länen.  

I de södra delarna av länet har ännu ingen områdesinventering genomförts i 
Länsstyrelsens regi. Ett stort antal rapporter inkommer dock varje år, fram-
för allt från områdena Södertörn och östra Värmdölandet. Under de senaste 
inventeringssäsongerna har uppföljning av inkommande rapporter från dessa 
områden prioriterats. Trots detta har inga lodjursobservationer kunnat  
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Figur 5  Lodjur är det enda av de stora rovdjuren som förekommer i fast stam i 
Stockholms län. Foto: Jonas Hägglund. Fotot taget på Skansen. 

 

kvalitetssäkras inom området, undantaget ett djur som fotograferades i maj 
2007 vid gränsen mot Södermanlands län. I de fall spårningar genomförts, 
har det i de flesta fall rört sig om räv. Sporadiska rapporter från skärgården 
förekommer också, men inte heller dessa har varit möjliga att bekräfta. 

Biologiska och ekologiska förutsättningar för lodjur i länet, lämpliga 
habitat med mera 
Länsstyrelsen har under arbetet med förvaltningsplanen, uppdragit åt 
Andreas Zetterberg vid forskargruppen för miljöbedömning och –
förvaltning, på institutionen för mark- och vattenteknik, KTH, att utreda de 
ekologiska förutsättningarna för lodjur i länet. Innan uppdraget lämnades 
har detta förankrats med regionala rovdjursgruppen. Resterande delar av 
detta avsnitt är till övervägande del hämtade ur Zetterbergs rapport. 

Tidigare skattningar av förutsättningar för lodjur 
När man uppskattar de ekologiska förutsättningarna för lodjur är den 
viktigaste faktorn normalt bytestätheten (Liberg 1998). Med hjälp av 
bytestätheten i kombination med bland annat bytesdjurens produktion och 
dödlighet kan nettoproduktionen av bytesdjur uppskattas. Ur denna går det 
att i sin tur beräkna den maximala bärkraften för lodjur inom ett område. 
Liberg & Andrén (2004) har gjort detta bland annat baserat på mängden 
lämpligt rådjurshabitat och kommit fram till att den maximala bärkraften för 
lodjur i Stockholms län bör vara nio familjegrupper. Man har då fokuserat 
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på rådjur som bytesval och försökt ta hänsyn till samtliga kända dödsorsaker 
för dessa utom uttag från människor och andra stora rovdjur. Detta för att få 
fram det maximala antalet familjegrupper som området kan stödja utan 
hänsyn till jakt eller konkurrens med exempelvis varg. 

Fördelen med denna metod är att man kan uppskatta var den övre gränsen 
för lodjurstäthet med avseende på bytestäthet ligger och ställa detta i 
relation till exempelvis jaktuttaget. Nackdelen är att det just är bytestätheten 
som är utgångspunkten och resultatet säger mindre om den faktiska 
potentiella lodjurspopulationen i området. I Stockholms län finns det 
exempelvis gott om områden med så pass mycket mänsklig aktivitet att 
lodjur skulle känna sig störda men inte rådjur. Det kan innebära att rådjurs-
tätheten överstiger den bärkraft som krävs för att upprätthålla rimliga 
lodjurstätheter i denna typ av miljö (Zetterberg 2006). Dessutom finns det i 
Stockholms län en mängd områden som förvisso hyser lämpliga lohabitat 
men som realistiskt inte kan koloniseras rent fysiskt inom rimlig tid på 
grund av landskapets struktur (Zetterberg 2006). Det är därför av intresse att 
använda kompletterande metoder för att finna potentiella områden som 
lodjur kan tänkas nyttja rent fysiskt med hänsyn till landskapets struktur, 
störningar och liknande. 

Kompletterande analyser 
Vid sidan av ovannämnda totalskattningar av maximal bärkraft i länet finns 
ett behov av att veta var lodjur kan tänkas uppträda, bland annat för att 
utreda eventuella konsekvenser för tamdjursbesättningar och jakt. I tät-
bebyggda eller tätortsnära områden som Storstockholm, är troligen inte 
födotillgången den starkast begränsande faktorn. Bytestätheterna här tillhör 
de högsta i landet (Liberg 2006) och bytesdjuren finner både föda, mildare 
klimat och skydd från jakt och rovdjur i trädgårdar och parker. Det är 
samtidigt troligare att andra faktorer, som störningar av människor eller 
fragmentering av habitat, sätter begränsningar för hur många familjegrupper 
som kan tänkas etablera sig i Stockholm (Liberg 2006, Danell 2006 och 
Karlsson 2006). Lodjur tillhör habitatgeneralisterna och påverkas mindre av 
fragmentering än många andra arter (Liberg 2006) men det finns situationer 
då påverkan är betydande. Exempelvis är vägar och järnvägar sällan ett 
problem att ta sig över (eller under) för ett lodjur (Karlsson 2006, 
Banverket/Vägverket 2005) men sannolikheten minskar påtagligt om 
trafikintensiteten är tillräckligt omfattande (Karlsson 2006) även om det då 
krävs en mycket hög sådan. Allt detta kan innebära att områden som till 
synes har mycket bra förutsättningar för lodjursetablering i själva verket kan 
vara störda eller avskurna av bebyggelse, vatten eller infrastruktur och av 
den anledningen inte lämpar sig, se figur 6 nedan. 
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Figur 6  Karta över störningar i Stockholms län. Ju ljusare färg desto högre störning. Notera att det 
inte är knivskarpa gränser till störningskällorna utan störningen klingar successivt av från källan 
(Zetterberg 2006). 
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Sammantaget kan sägas att det därför är värdefullt att först uppskatta 
potentiella utbredningsområden med avseende på dessa andra faktorer och 
därefter använda bärkraften för dessa lämpliga områden i den fortsatta 
analysen. Metoden som använts här (se Zetterberg 2006) utgår ifrån en 
matematisk modell baserad på geografisk information (i detta fall GIS). 
Modellen använder data om landskapets struktur och sammansättning för att 
förutsäga var det kan tänkas finnas goda förutsättningar för lodjur att etablera 
hemområden. Denna typ av modeller kallas normalt GIS-baserade habitat-
modeller och dessa kan vara expertbaserade eller empiriska. I detta fall har en 
expertmodell använts, som bygger på kunskap om lodjurens beteende i land-
skapet och man använder sedan verkliga observationer för att verifiera resul-
taten. Empiriska modeller, å andra sidan, söker matcha verkliga observationer 
direkt mot landskapsdata med hjälp av statistik. Expertmodellen använder här 
data om landskapsstruktur, störningar (till exempel trafik och friluftstryck) 
och lodjurs ekologi och beteende. Modellen räknar därefter fram potentiella 
hemområden. I slutresultatet visas var dessa potentiella hemområden återfinns 
och hur de hänger ihop geografiskt i ett så kallat habitatnätverk. 

Fördelen med GIS-baserade habitatmodeller är att de, förutom att försöka ta 
hänsyn till hur lodjuren nyttjar landskapet, även presenterar resultatet i kart-
form vilket gör att potentiella områden och svaga förbindelser mellan olika 
områden framgår tydligt. Kartorna kan sedan användas för att närmare 
studera konfliktsituationer med tamdjursbesättningar eller jakt samt för att 
bättre planera användandet av resurser vid inventeringar eller vid förstärk-
ning av svaga förbindelser till lämpliga områden. 

Exempel på egenskaper hos landskapet som expertmodellen i detta fall tagit 
hänsyn till är om det finns ett tillräckligt ostört område för en hona att våga 
yngla i (ett så kallat kärnområde), hur omgivningen påverkas av mänsklig 
störning, vilken typ av vegetation som erbjuder lodjuren bäst resurser (föda, 
skydd och reproduktion) och hur långt lodjur kan tänkas röra sig mellan 
olika landskapselement. Modellen tar även hänsyn till att ett lodjur kan röra 
sig olika långt mellan olika områden beroende på hur landskapet ser ut 
däremellan och man fångar därmed även upp fragmenterings- och barriär-
effekter. Lodjur har exempelvis här antagits röra sig lättare över större 
öppna områden om det finns mindre skogsområden för jakt och daglega 
”inom synhåll” på andra sidan. Modellen har alltså utgått ifrån att ett 
landskap med stora åkerarealer och en mängd mindre skogsområden inom 
räckhåll mycket väl kan utgöra en stor del av ett lodjurs hemområde så 
länge det finns ett tillräckligt ostört så kallat kärnområde. Modellen har även 
tagit hänsyn till känd kunskap om vägars och järnvägars påverkan. 

Parametervärdena för modellen (till exempel hur litet ett kärnområde kan 
vara, hur långt det kan vara mellan mindre skogsområden i odlingsland-
skapet) valdes initialt genom litteraturstudier och intervjuer med artexpertis. 
Därefter fintrimmades värdena med hjälp av 370 verkliga observationer 
hämtade från Rovdjursforum i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län 
mellan åren 2000 och 2006. Parametrarnas värden varierades slutligen något  
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Figur 7  Utbredning av möjliga hemområden sommartid. De olika färgerna svarar mot olika samman-
hängande områden i habitatnätverket. Inom ett dylikt sammanhängande område kan ett eller flera 
hemområden tänkas finnas och de har god kommunikation sinsemellan. De gula linjerna visar vilt-
stängsel som minskar möjligheterna att röra sig inom ett område vid hög trafik (Zetterberg 2006). 
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Figur 8  Utbredning av möjliga hemområden vid is. De olika färgerna svarar mot olika sammanhängande 
områden i habitatnätverket. De gula linjerna visar viltstängsel som minskar möjligheterna att röra sig inom ett 
område vid hög trafik. De röda visar farleder med isrännor (Zetterberg 2006). 
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för att kontrollera att resultaten inte ändrades drastiskt. Modellen kördes för 
både sommarförhållanden och vinterförhållanden då vattnet är fruset och 
lodjuren lätt kan ta sig över sjöar och vattendrag. De slutliga habitat-
nätverken presenteras i figur 7 och 8.  

Den totala arealen för habitatnätverket som enligt modellen kan nyttjas rent 
fysiskt av lodjur sommartid (se figur 7) är 30 kvadratmil. Den totala arealen 
för habitatnätverket som enligt modellen kan nyttjas rent fysiskt av lodjur då 
isen ligger (se figur 8) är 44 kvadratmil. Dock bör nämnas i sammanhanget 
att de två områdena i skärgården inte är realistiska habitat eftersom de 
fragmenteras fullständigt så fort det inte ligger is i området. Intressant att 
notera är dock att de stora områdena i Uppsala län och Sörmlands län har 
förbindelse över Mälaren under kalla nätter då inte isrännan är öppen. 
Vidare kan nämnas att Botkyrka/Nynäshamns och Haninge/Tyresös 
områden får förbindelse med Sörmlandsområdet över vattnet mellan 
Södertälje och Järna de nätter isrännan är frusen. Området i Upplands-Bro 
får då också mycket bättre förbindelse med såväl Uppsala län i nordväst 
som Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla i sydost. Den totala arealen 
för realistiska hemområden om man räknar bort de två områdena i 
skärgården är då snarare cirka 35 kvadratmil. 

Anpassning till och effekter av störningar 
Stockholms län utmärker sig jämfört med andra län bland annat genom att 
länet i hög grad är påverkat av olika störningar. Detta har naturligtvis 
påverkan på lodjurens förmåga att röra sig och kolonisera länet. Effekter av 
och anpassningar till störningar hos lodjur är ofullständigt kända, men nedan 
förs i alla fall ett resonemang kring frågan, för att belysa tänkbara 
konsekvenser av de givna förutsättningarna i Stockholms län. 

Ett möjligt scenario är att lodjurens beteende anpassas till en högre grad av 
störningar och att lodjuren därmed på några generationers sikt ställer lägre 
krav på miljön (Liberg 2006). Detta skulle i så fall innebära att områden som i 
analysen filtrerats bort på grund av för hög störningsnivå kan komma att bli 
aktuella för etablering i framtiden. De ovanligt höga rådjurstätheterna som vi 
har i regionen kan också innebära att lodjuren väljer att etablera sig i tätheter 
en bra bit över 1 lodjur/kvadratmil. Även om lodjur anpassar sig till stör-
ningar och väljer att etablera sig i mer störda områden än vad som antagits i 
den nu aktuella modelleringen, kan själva överlevnaden påverkas. Studier 
visar att andelen väg i ett lodjurs hemområde påverkar överlevnaden så att ju 
mera väg desto större är risken att lodjuret dör (Banverket/Vägverket 2005). 

Omvänt kan effekten av störningarna ha större negativ påverkan än vad som 
här antagits i modellerna. Ett exempel är friluftstrycket, som troligtvis är en 
stor källa till störning för lodjur, men som är mycket svårt att modellera. 
Strukturen av stigar och vandringsleder ser likadan ut i flera av regionerna 
och säger egentligen ingenting om själva användandet. Besöksstatistik eller 
andra mått på friluftstryck finns å andra sidan bara över ett fåtal områden. 
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Tillgång till denna information skulle kunna påverka resultaten negativt i 
områden som exempelvis Bogesund och Tyresta men troligtvis är områdena 
så pass stora att friluftstrycket inte påverkar. Störningarna i dessa områden 
är, trots den stora mängden besökare, oftast väldigt lokala och en anpassning 
till störningarna är sannolik. Högre störning kan också innebära att lodjurs-
tätheten blir betydligt lägre än vad som annars skulle vara normalt samt att 
antalet lyckade föryngringar blir färre.  

Isoleringseffekter samt skillnad mellan vinter och sommar 
En relativt stor andel av de lämpliga habitaten ligger på Södertörn, i 
Nynäshamn, Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Haninge. Södertörn är en 
avskuren halvö och dessa områden har endast landförbindelse med övriga 
områden via Södertäljebron och ett antal broar rakt genom Stockholm stad. 
Trots detta har flera fall av varg konstaterats i dessa områden men det finns 
hittills inga kvalitetssäkrade uppgifter om lodjur där, vilket i och för sig inte 
utesluter att lodjur ändå kan finnas. Enligt Andrén (2006) har varken varg 
eller björn problem med att simma men lodjur undviker troligen att simma 
in i det längsta. Vintertid finns dock en teoretisk möjlighet att ta sig över 
Södertäljekanalen till exempel mellan Södertälje och Järna men kanalen 
hålls för det mesta isfri (se figur 8). Under väldigt kalla perioder torde dock 
isrännan ligga frusen nattetid (Gullne 2006) och under långhelger då 
farleden inte bryts har djur möjlighet att ta sig över Södertäljekanalen under 
något dygn (Gullne 2006). Detta innebär att det finns möjligheter för lodjur 
att ta sig till dessa områden i södra Stockholm men även om det finns gott 
om lämpliga habitat i exempelvis Nynäshamn och Haninge är sannolikheten 
mycket liten att dessa ska koloniseras inom en nära framtid. Det innebär att 
det troligtvis kommer att ta tid innan vi eventuellt ser fasta populationer av 
lodjur i dessa områden.  

En jämförelse mellan figur 7 och figur 8 visar på en del andra intressanta 
skillnader mellan habitatnätverken då isen ligger jämfört med när det är 
öppet vatten. Som nämnts ovan får områdena i Södertälje tidvis förbindelse 
med Nynäshamn. Även farleden mellan Stockholm/Södertälje och Västerås 
hålls öppen tvärs över Mälaren (se figur 7) men denna är inte alls lika 
trafikerad och kan ibland ligga frusen i flera dagar (Gullne 2006). När detta 
sker har Sörmlandspopulationerna i Eskilstuna och Strängnäs god kontakt 
med Västmanlands- och Upplandspopulationerna i Västerås, Enköping och 
Håbo. I Stockholms län får de lämpliga områdena i Upplands Bro kommun 
mycket bättre kontakt med såväl Sigtuna kommun som Uppsala och 
Enköping. Frusna sjöar och vattendrag mellan Åkersberga och Brottby gör 
också att det annars relativt uppsplittrade hemområdet runt Bogesund får 
bättre förbindelse med stora områden norr därom. 

I såväl figur 7 som figur 8 visas även viltstängslens placering i länet. Lodjur 
har generellt inga problem att klättra över viltstängsel (Liberg 2006, 
Karlsson 2006) men sannolikheten att detta ska ske minskar troligen avse-
värt om det dessutom är hög trafik och ont om gömställen längs vägkanten 
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(Andrén 2006). Det innebär exempelvis att de annars mycket lämpliga 
områdena öster om E18 mellan Stockholm och Norrtälje är lite svårare att 
nå och det kan därför ta lite längre tid innan dessa eventuellt koloniseras. 
När väl vägarna till och från detta område är kända (exempelvis under-
gångar under motorvägen och landskapsbron norr om Söderhall) kommer 
eventuella lodjur troligtvis att röra sig mycket hemtamt i området. 

Möjligt antal familjegrupper i länet 
Mot bakgrund av resultaten ovan samt med hänsyn taget till var det finns 
ynglande honor i dagsläget är en trolig gissning att vi, under denna 
förvaltningsperiod, kan ha två till tre familjegrupper i norra Stockholms län, 
delvis delade med Uppsala län samt möjligen en familjegrupp i Södertälje 
kommun, delvis delad med Sörmlands län. När det gäller det långsiktiga 
antalet lodjur i Stockholms län är det betydligt svårare att uttala sig om när 
och var etablering kan komma att ske. Normala lodjurstätheter i Mälardals-
regionen är 1 - 1,5 lodjur per kvadratmil. Det skulle, med de 30 kvadrat-
milen lämpliga områden, innebära 30 - 45 lodjursindivider, vilket i sin tur 
innebär fem till åtta familjegrupper. Det finns dock i dagsläget inga data på 
vilka tätheter eller hemområdesstorlekar som kan tänkas vara rimliga i 
områden så pass nära en storstad med förorter och tillhörande infrastruktur, 
friluftstryck med mera. Det är dock inte orimligt att anta att det på lång sikt 
bör finnas ekologiska förutsättningar för fem till åtta familjegrupper i 
Stockholms län där några delas med grannlän. Notera dock att en till två av 
dessa familjegrupper då är placerade på Södertörn dit det är mycket svårt för 
ett lodjur att ta sig. 

Kungsörn 
Enstaka kungsörnar (sannolikt unga fåglar) observeras då och då i de norra 
delarna av länet. Enstaka par har etablerat sig och häckar nu i våra 
angränsande län Södermanland och Uppland. Därför bör man bevaka en 
eventuell etablering även i Stockholms län.  
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Konsekvenser och konflikter  

I områden där rovdjur uppträder uppstår naturligt konsekvenser av deras 
närvaro. I vissa fall kan dessa konsekvenser utlösa konflikter om livs-
utrymmet. Några av de mer viktiga konsekvenserna och konflikterna 
belyses mer ingående nedan.  

Ökande rovdjursstammar i länet kan även innebära konsekvenser för andra 
än tamdjursägare och jägare i länet, se vidare under avsnittet om människors 
rädsla och oro. 

Fårnäringen i länet 
Alla fårbesättningar ska sedan 2005 registreras i Jordbruksverkets så kallade 
produktionsplatsregister. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om 
geografiskt läge för produktionsplatsen och antal djur i besättningen. 

För att studera möjliga konfliktområden med fårnäringen i länet har upp-
gifter ur Jordbruksverkets produktionsplatsregister (efter viss bearbetning) 
använts. För att få fram ett rimligt, representativt område för geografisk 
utbredning av möjliga betesmarker räknades ett buffertområde fram med 
utgångspunkt från besättningen uppgivna storlek. 

Fårbesättningarnas läge och utbredning i relation till de möjliga lodjurs-
habitaten redovisas i figur 9 på nästa sida. Av länets 316 fårbesättningarna 
överlappar 179 helt eller delvis områden med framräknade sommarhabitat. 
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Figur 9  Möjliga utbredningsområden för lodjur sommartid samt fårbesättningarna i länet. Storleken på 
prickarna är proportionell mot antalet djur i besättningen. Röda prickar är besättningar som helt ligger 
utanför sommarhabitat medan gula prickar är belägna helt eller delvis inom framräknade sommarhabitat 
(Zetterberg 2006). 
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Skador på tamdjur 
Skador på tamdjur har hittills varit sällsynta i länet. Med en ökande lodjurs-
stam kan man förvänta sig en viss ökning av antalet skador orsakade av lo. 
Lo torde dock inte vara den art som potentiellt kan orsaka de mest om-
fattande skadorna på tamboskap, särskilt inte sett till enskilda fårbesätt-
ningar. Lodjuret tar sig lättare genom stängsel än vargen, men tar oftast 
enstaka djur. Vargen har svårare att komma in i väl stängslade hagar, men 
kan i gengäld skada och döda ett stort antal djur i besättningen vid samma 
angreppstillfälle. Dessa skillnader i beteende gör att risken för skador på 
tamdjur bör bedömas med utgångspunkt från vilken art det angripande 
djuret tillhör. En ökande vargstam i landet som helhet, kan komma att 
medföra att antalet kringströvande ensamma vargar som besöker länet ökar, 
med ökande risk för mer omfattande skador som följd. 

Befolkningstätheten i länet medför också en hög förekomst av hundar. Med 
ökande rovdjursstammar finns det en risk för att skador på hundar kan 
komma att öka i länet i framtiden. 

Skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras 
genom förebyggande åtgärder. Länsstyrelserna disponerar sedan 1996 
medel, så kallade viltskademedel, för sådana åtgärder. I Stockholms län är 
skador på tamdjur för närvarande få till antalet. Under åren 1997 - 2005 
konstaterade Länsstyrelsens besiktningsmän totalt nio sannolikt rovdjurs-
angripna tamdjur i länet. De angripna djuren ersattes med totalt 13 900 
kronor under perioden.  

Länsstyrelsen har för närvarande förordnat en besiktningsman för besikt-
ningar av skador på tamdjur orsakade av rovdjur. Besiktningsmannen finns 
söder om staden. Vid eventuella besiktningar i de norra länsdelarna har 
besiktningsman ibland lånats in från Uppsala län.  

Vid rapporter om misstänkta skador gör Länsstyrelsen i samråd med 
besiktningsmannen en bedömning om besiktning ska ske. Om besiktning 
ska ske, genomförs en sådan så snabbt som möjligt. Besiktningsmannen 
informerar i samband med besiktningen tamdjursägaren om möjligheten att 
söka ersättning för skadade eller dödade djur. Länsstyrelsen har fortsätt-
ningsvis för avsikt att följa den generella arbetsordning som finns beskriven 
i Viltskadecenters PM ”Rovdjur, tamdjur, hundar och människor” vid 
angrepp på tamdjur. Arbetsordningen beskriver ett antal steg som man ska 
ta ställning till i samband med besiktning av skada. Arbetsordningen kan 
också användas i andra sammanhang, till exempel om rovdjur uppträder 
oskyggt i närheten av bebyggelse. 

Arbetsordning vid besiktning av rovdjursangripna tamdjur 
Följande arbetsordning bör följas vid bland annat besiktning av skador på 
tamdjur som misstänks orsakade av rovdjur: 
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1. Dokumentera - Endast förstahanduppgifter. Vilka observationer har 
gjorts? Av vem? Vilka går att kvalitetssäkra? 

2. Identifiera - Besvara på basis av dokumentationen frågorna: Vad är 
det som lockar rovdjuret till området? Finns det platser som 
rovdjuret besökt vid upprepade tillfällen? 

3. Informera - Redogör för boende i området vad som dokumenterats. 

4. Kommunicera - Hur kan det som lockade rovdjuret till platsen göras 
otillgängligt för rovdjuret? Vad kan boende i området göra själva 
och vilken hjälp kan de få av länsstyrelsen. Redogör för de olika 
stegen i arbetsordningen. 

5. Genomför åtgärder för att göra det som lockade rovdjuret 
otillgängligt. 

6. Om problemen ändå inte upphör överväg skrämselåtgärder. Ställer 
stora krav på att dokumentationen är väl genomförd, så att det går att 
identifiera platser som rovdjuret återvänder till. Att genomföra 
skrämselförsök över flera kvadratmil har små utsikter att lyckas. 

7. Om skrämselåtgärder bedöms omöjliga eller verkningslösa, upplys 
om möjlighet att ansöka om skyddsjakt hos Naturvårdsverket. 

Konkurrens om det jaktbara viltet, främst rådjur 
En eventuell vidareetablering av rovdjur i länet kommer att innebära ökad 
konkurrens om det jaktbara viltet. Under förvaltningsperioden kommer i så 
fall framför allt ökad konkurrens om rådjursstammarna orsakad av lodjur att 
märkas för jägarkåren. Eventuella vargars och björnars konkurrens med 
jägare om klövviltet anses vara försumbar i sammanhanget, då dessa arter 
endast uppträder mycket sporadiskt i länet. Dessa arter har därför inte tagits 
med i det fortsatta resonemanget i denna fråga. 

Såväl Haglund (1966) som Liberg (1998) och Andrén & Liberg (2004) har 
visat att rådjuret är det i särklass vanligaste bytesdjuret för lodjur i södra 
Sverige. Uttaget av rådjur varierar lokalt, exempelvis beroende på om 
lodjuret i fråga är en ensam hona, ensam hane eller en hona med ungar 
(Zetterberg, 2006). I genomsnitt, utslaget över större områden, rör det sig 
dock om drygt 50 rådjur per år för varje lodjursindivid (Zetterberg, 2006 
baserat på grunddata ur Liberg & Andrén, 2006). Den långsiktigt hållbara 
nettoproduktionen av rådjur (före jakt och rovdjursuttag) i Stockholms län 
ligger idag på cirka 150 - 200 rådjur per kvadratmil och år (Andrén & 
Liberg, 2004). Födotillgången för lodjur är därmed bättre i Stockholms län 
än till exempel i Västmanlands eller Värmlands län. Det innebär att det bör 
finnas goda möjligheter att förvalta såväl rådjurs- som lodjursstammarna 
utan allt för stora viltvårdsinsatser.  

Med en lodjurstäthet om ett lodjur per kvadratmil (det vill säga ett 
”lodjursuttag” om 50 rådjur/kvadratmil) kan det exempelvis möjligen räcka 



43 

att sänka jaktuttaget med 25 till 30 procent inom dessa områden för att 
rådjursstammarna inte ska överutnyttjas och kollapsa (Zetterberg, 2006). 
Utan en justering av det jaktliga uttaget av rådjur eller en decimering av 
lodjursstammen, skulle troligen lodjurstätheterna öka tills rådjursstammarna 
började vika kraftigt (vid tre till fyra lodjur per kvadratmil utan jakt) men 
ingen vet i dagsläget hur tätt lodjur kan tänkas våga etablera sig i urbana och 
peri-urbana regioner som Stockholms län utgör (Zetterberg 2006). Genom 
att kontinuerligt följa rådjursstammarna (till exempel genom spillnings-
inventering), lodjurens eventuella etableringar samt i berörda områden 
justera ned jakten, finns goda möjligheter att bibehålla den höga rådjurs-
produktionen i länet. Det är svårt att förutsäga med hur mycket jakten i så 
fall skulle behöva anpassas eftersom lodjurens uttag varierar lokalt beroende 
på om det är en hona med ungar eller ett ensamt lodjur som har etablerat sig 
i området. Tillförlitliga data om rådjurstammen saknas också i stor 
utsträckning idag, vilket är ett problem vid analyser av detta slag. 

Samtidigt finns det, enligt såväl Kindberg (2006) som Karlsson (2006) och 
Andrén (2006), en teoretisk möjlighet att rådjursuttaget kompenseras 
snabbare från källor i tätortsnära grönområden. Födotillgången för rådjuren 
är högre och stabilare, klimatet är mildare, predationen är troligen lägre och 
det finns ingen eller begränsad jakt i dessa områden. Det finns dock idag 
inga data på hur rådjurspopulationernas dynamik fungerar i våra urbana 
närområden och det finns därför all anledning att följa vad som sker vid  

 

 

Figur 10  Rådjur är det i särklass vanligaste bytesdjuret för lodjur. Foto: Mattias 
Jansson. 
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etablering av lodjur i ett område. En rekommendation kan vara att justera 
ned jaktuttaget av rådjur lokalt med 20 till 30 procent så snart bofasta lodjur 
har konstaterats, för att inte äventyra rådjurspopulationen. En noggrannare 
uppföljning av rådjursstammarnas dynamik bör därefter följa för att hitta 
rätt långsiktig nivå på jaktuttaget. 

I tabell 1 nedan illustreras lodjurens effekt på jaktuttaget genom att beräkna 
den jaktbara återstoden vid fyra olika kombinationer av lodjurs- och 
rådjurstätheter (två lodjurstätheter i kombination med två rådjurstätheter). 
Den jaktbara återstoden ska tolkas som en indikation på genomsnittliga 
jaktbara återstoden över större områden (med 2,5 lodjur per familjegrupp 
samt tre ensamma lodjur) men det finns alltså relativt stora lokala 
variationer. En lodjurstäthet om ett djur per kvadratmil anses rimligt enligt 
Liberg (2006). I Uppsala län är lodjurstätheten för närvarande cirka ett och 
ett halvt djur per kvadratmil (Månsson 2006). Rådjurstätheterna är hämtade 
ur Liberg & Andrén (2004) där rådjursstammen i norra Stockholms län 
anses vara långsiktigt hållbar kring 600 rådjur per kvadratmil och i södra 
Stockholms län kring 800 rådjur per kvadratmil, samt att nettoproduktionen 
anses vara 25 procent (medräknat trafik, predation av räv med mera, men 
inte jaktuttag eller uttag av stora rovdjur). 

 
Scenario Rådjursstam Netto-

produktion 
Nettoproduktion i 
antal rådjur 

Lotäthet Lopredation 
på rådjur 

Jaktbar 
återstod 

A 600 25% 150 1 50 100 

B 600 25% 150 1.5 75 75 

C 800 25% 200 1 50 150 

D 800 25% 200 1.5 75 125 

 
Tabell 1 Beräkningar av jaktbar återstod för fyra olika kombinationer av lodjurs- 
och rådjurstätheter [antal/kvadratmil]. Enligt Liberg&Andrén (2004) bör den lång-
siktigt hållbara rådjursstammen vara cirka 600/kvadratmil norr om Stockholms stad 
(A&B) och 800/kvadratmil söder om Stockholms stad (C&D). 

 

Som en jämförelse kan nämnas att avskjutningsstatistik från Svenska 
Jägareförbundets viltövervakning visar att man redan idag ligger i närheten 
eller i vissa fall till och med över den beräknade långsiktigt hållbara 
nettoproduktionen av rådjur (se figur 11 och 12 nedan).  
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Rådjursavskjutning i norra Stockholms län
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Figur 11  Rådjursavskjutning i de norra jaktvårdskretsarna mellan 1997 och 2004 
(Jägareförbundet 2006) 

 

 

 

Rådjursavskjutning i södra Stockholms län
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Figur 12  Rådjursavskjutning i de södra jaktvårdskretsarna mellan 1997 och 2004 
(Jägareförbundet 2006) 
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Illegal jakt och jaktbrott 
Länsstyrelsen bedömer att problem med illegal jakt och jaktbrott i dagsläget 
är mycket litet eller obefintligt i länet, då rovdjur förekommer så sparsamt. 
Problemet kan dock komma att öka under förvaltningsperioden, då antalet 
rovdjur i länet sannolikt kommer att öka under samma period. Acceptansen 
för rovdjur på landsbygden i länet är sannolikt likartad som på landsbygden 
i övriga landet.  

I områden i nära anslutning till tät bebyggelse är sannolikt acceptansen och 
förståelsen för etablering av rovdjur i närområdet lägre än i landet som 
helhet, vilket skulle kunna innebära en ökad risk för illegal jakt och jakt-
brott. Länsstyrelsen bedömer dock inte att eventuell illegal jakt och jaktbrott 
riktade mot rovdjur i tätortsnära områden utgör någon begränsande faktor av 
vikt i sammanhanget. I första hand är det andra faktorer som spelar in för att 
motverka etablering av rovdjur i tätortsnära områden, till exempel trafik, 
störning från mänsklig aktivitet och så vidare. 

En fråga som bör belysas särskilt i sammanhanget är de senaste årens trafik-
dödade vargar i länet. Med en växande vargstam i landet kommer antalet 
vargar som dödas av trafik i länet sannolikt att öka. Idag görs ingen särskild 
utredning kring frågan om dessa händelser i själva verket kan betraktas som 
illegal jakt, det vill säga om föraren av ett fordon avsiktligt kört på vargen i 
syfte att döda den. Sannolikt har de senaste årens trafikdödade vargar inte 
heller varit att betrakta som illegal jakt, utan är rena olyckshändelser. Även i 
framtiden kommer ett antal vargar att dödas av trafik genom rena 
olyckshändelser. 

Fungerande samverkan mellan polis och åklagare kring dessa frågor är 
viktig för att ha en beredskap i de fall frågor om illegal jakt och jaktbrott 
aktualiseras i länet. Samverkan med polis och miljöåklagare finns redan 
etablerad genom arbetet med artskydds- och CITES-frågor. I den sam-
verkansgruppen tas även rovdjursfrågor upp.  
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Kostnader 

De totala kostnaderna för rovdjursförvaltningen i länet är mycket svåra att 
uppskatta, om man ska räkna in annat än Länsstyrelsens kostnader. En 
kostnadsanalys som tar upp till exempel samband mellan ökat antal rovdjur i 
länet och samhällsekonomisk kostnad för minskade möjligheter till jakt på 
rådjur låter sig knappast göras. Det finns idag inga allmänt vedertagna sätt 
att uppskatta till exempel det ekonomiska värdet av jakten som rekreations-
källa eller det rekreativa värdet för naturintresserade av att ha rovdjur i sin 
närhet. Exempel på andra ekonomiska samband som skulle kunna vara 
värda att analysera är den ekonomiska betydelsen för skogsbruket av 
minskade klövviltstammar som en följd av ökat predationstryck från rov-
djur, minskade samhällskostnader för viltolyckor på grund av minskade 
klövviltstammar med mera. Det finns en rad komplexa samband av liknande 
karaktär, som tyvärr inte kan utredas vidare inom ramen för detta arbete. 

Länsstyrelsens kostnader för arbetet med de stora rovdjuren finansieras 
delvis med medel som regeringen beslutar och Naturvårdsverket fördelar. 
Medel betalas ut till länsstyrelserna för arbete med inventering och för 
ersättning vid skada på tamdjur och förebyggande åtgärder, information och 
utbildning, så kallade viltskademedel. Länsstyrelsen har därutöver kostnader 
för lön för den personal som arbetar med frågorna, för närvarande cirka  
75 procent av ett årsarbete. 

Inventeringsmedel 
Länsstyrelsen har sedan 2002 varje år erhållit medel från Naturvårdsverket 
för inventeringsarbetet i länet, se tabell 2 nedan. Vid årsskiftet 2006/07 
fanns sammanlagt cirka 284 000 kronor för att finansiera inventeringsarbetet 
under vintern 2007/08.  

 
År Tilldelade inventeringsmedel Förbrukat under året  

(avrundat till närmaste tkr) 
2002 30 000 9 000 

2003 50 000 36 000 

2004 80 000 28 000 

2005 80 000 105 000 

2006 160 000 98 000 

2007 160 000  

 

Tabell 2 Erhållna och förbrukade inventeringsmedel under perioden 2002 – 2007. 



48 

Effekter av utbetalda inventeringsmedel 
Den huvudsakliga effekten av utbetalda medel kan sammanfattas med att 
Länsstyrelsen kan arbeta med rovdjursfrågorna på ett strukturerat sätt. 
Arbetet har framför allt gett två konkreta resultat för Länsstyrelsens 
nuvarande och framtida arbete med rovdjursfrågor.  

Länsstyrelsen har genom medelstilldelningen aktivt kunnat verka för att 
bygga upp en organisation kring inventeringsarbetet i länet, med fält-
personal, kontakter med jägare och så vidare.  

Länsstyrelsen har genomfört inventeringar på eget initiativ, vilket sannolikt 
inte hade kunnat göras utan tilldelade medel. Inventeringsarbetet har 
resulterat i ett väsentligt bättre kunskapsläge än tidigare.  

Rapporter om rovdjur i länet förekom långt innan inventeringsarbetet satte 
igång för några år sedan, men Länsstyrelsen hade vid den tiden inte den 
organisation som krävdes för att hantera dessa uppgifter på ett strukturerat 
och genomtänkt sätt. Genom tilldelade medel kan Länsstyrelsen idag klara 
av att leva upp till de krav som ställs i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:18) om inventering av rovdjuren. Effekterna av erhållna medel är 
sammanfattningsvis mycket tydliga. 

 

 

 

 

 

Figur 13  Enstaka vargar vandrar genom länet någon gång per år. Foto: Jonas 
Hägglund. Fotot taget på Skansen. 
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Viltskademedel 
Skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras 
genom förebyggande åtgärder. Länsstyrelserna disponerar sedan 1996 medel, 
så kallade viltskademedel, för sådana åtgärder. Naturvårdsverket fördelar 
dessa medel till länsstyrelserna. Totalt fördelar Naturvårdsverket år 2007 nära 
87,5 miljoner kronor till ersättning för rovdjursskador. Merparten, 48,5 
miljoner kronor, fördelas till landets 51 samebyar av Sametinget, eftersom de 
flesta tamdjur som dödas av rovdjur är renar. Tamdjursägare kan söka bidrag 
för förebyggande åtgärder och ersättning för skador hos Länsstyrelsen.  

I Stockholms län är skadorna på tamdjur få till antalet. Under åren  
1997 - 2005 konstaterade Länsstyrelsens besiktningsmän totalt nio sannolikt 
rovdjursangripna tamdjur i länet. De angripna djuren ersattes med totalt  
13 900 kronor under perioden. Under åren 1997 - 2005 utbetalades 
sammanlagt 113 226 kronor i bidrag för skadeförebyggande åtgärder. 

Effekter av utbetalda viltskademedel 
Skador på tamdjur är sällsynta i länet. Tillgången på medel för skadeföre-
byggande åtgärder är därmed också liten. Mot bakgrund av detta går det inte 
att dra några slutsatser om utbetalda viltskademedel haft någon särskild 
effekt eller inte. Den effekt som kan konstateras är att i de fall tamdjur rivits 
av rovdjur och detta har bekräftats av Länsstyrelsens besiktningsmän, har 
utbetalning skett i enlighet med gällande regler. 
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Figur 14   Diagram över utbetalda viltskademedel i länet under åren 2001 – 2005. 
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Förvaltningens syfte och  
regionala mål 

Förvaltningsplanen avser att vara ett policydokument för förvaltningen av 
rovdjur i länet. Syftet och målen i förvaltningsplanen utgör riktlinjer för de 
insatser av olika slag som krävs för en väl fungerande och förutsägbar 
rovdjursförvaltning i länet.  

Syftet med förvaltningen av rovdjur inom Stockholms län under perioden 
2007 – 2010 bör vara att  

 skapa och utveckla en god kommunikation med länsinnevånarna om 
rovdjursfrågor  

 upprätthålla en god och aktuell kunskap om rovdjurens utbredning i 
länet 

 bereda plats för och ta regionalt ansvar för att de nationella målen 
för antalet rovdjur nås 

 minimera konflikter mellan rovdjur och enskilda verksamheter 
genom att stimulera skadeförebyggande åtgärder  

 

För att nå syftena bör ett antal mål ställas upp. Avsikten är att nå målen 
inom förvaltningsperioden. I god tid innan förvaltningsperiodens slut, bör 
arbetet med revidering av planen för nästa förvaltningsperiod inledas. 

Mål för kommunikation 
Länsstyrelsen tar idag emot ett relativt stort antal enskilda samtal från länets 
innevånare, till exempel i samband med rapportering av rovdjur i länet. 
Länsstyrelsen anser att denna arbetsuppgift är ett viktigt led i att upprätthålla 
och utveckla en god kommunikation med länets innevånare om rovdjurs-
frågor. I takt med att framför allt lo- och vargstammarna ökar i landet, 
kommer denna arbetsuppgift att öka. Länsstyrelsen har för avsikt att 
prioritera detta arbete under förvaltningsperioden. 

Arbetet med att utveckla Länsstyrelsens webbsidor om rovdjur bör ske 
löpande under förvaltningsperioden. Om behov uppstår (vid aktuella eller 
akuta händelser) ska information gå ut i form av pressmeddelanden eller 
artiklar på Länsstyrelsens webblöpsedel. 

Arbetet inom regionala rovdjursgruppen bör fortgå och fördjupas vid behov. 
Om behov uppstår bör fler knytas till gruppen.  
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Länsstyrelsens huvudbudskap i all kommunikation bör vara att Länsstyrelsen 
i Stockholms län tar ett regionalt ansvar för genomförandet av den nationella 
politiken.  

Riktade kommunikationsaktiviteter exempelvis till tamdjursägare om före-
byggande åtgärder, bör genomföras i mån av resurser och behov. 

Att utöver ovanstående precisera särskilda kommunikationsaktiviteter med 
budget, uppföljning och så vidare, ter sig ganska meningslöst i ett län där 
den totala budgeten för bidrag, ersättningar och information under de 
senaste åren varit varierat mellan 15 000 och 100 000 årligen. Merparten av 
medlen förbrukas för bidrag och ersättningar samt för besiktningsmännens 
kostnader. 

Mål för kunskap 
Årliga inventeringsinsatser ska genomföras i mån av tilldelade resurser. 
Inventeringsinsatser bör i första hand ske i områden som pekats ut som 
möjliga hemområden för lodjur, se avsnittet om biologiska och ekologiska 
förutsättningar för lodjur i länet. Ett prioriterat område är Nykvarn och 
Södertälje kommun, som ännu inte inventerats av Länsstyrelsen men där 
inventering planeras för vintern 2007/08.  

Uppföljning av inkommande rapporter om rovdjur ska ske kontinuerligt. 

Länsstyrelsen personal bör löpande under förvaltningsperioden delta i 
fortbildningar och liknande inom ämnesområdet. 

Mål för rovdjurens antal och utbredning 
Enligt åtgärdsprogrammen för lodjur, varg och björn bör de nationella 
målen omsättas i regionala delmål. Detta bör ske genom att länen tar fram 
förslag till regionala delmål som anger vilka miniminivåer (angett som antal 
årliga föryngringar), som accepteras inom respektive län. De regionala 
målen har diskuterats och förankrats i de regionala rovdjursgrupperna. De 
regionala delmålen bör därefter fastställas av Naturvårdsverket så att de 
sammantaget uppfyller de av riksdagen fastlagda nationella målen.  

Varg 
Vargpopulationen ska i enlighet med den beslutade rovdjurspolitiken få 
sprida sig på naturlig väg i landet utanför renbetesområdets åretruntmarker. 
Detta innebär att i samtliga län i detta område bör vargar kunna få etablera sig 
på naturligt sätt. Möjlighet till begränsning i form av skyddsjakt kan endast 
komma ifråga på enskilda särskilt skadegörande individer på initiativ från 
Naturvårdsverket eller direkt vid skadetillfället enligt § 28 Jaktförordningen. 

De fåtal vargar som besöker länet ska om möjligt följas av Länsstyrelsens 
personal genom att dokumentera och analysera spår. Störning av det fåtal 
individer som kan tänkas förekomma i länet bör undvikas.  
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Björn  
Enligt rovdjurspolitiken är björnen det av rovdjuren som kan utgöra den 
mest påtagliga risken för människor. Trafikskadade björnar liksom björnar 
som lär sig söka föda i anslutning till bebyggelse innebär ökad risk för 
människor. Länsstyrelsen anser därför att björnetablering i de delar av länet 
som ligger i anslutning till tätbebyggda områden är tveksam, särskilt mot 
bakgrund av erfarenheten av trafikdödade vargar i länet. 

Det regionala målet för Stockholms län bör vara att låta de björnar som 
vandrar genom länet leva här om de själva väljer att göra så, under förutsätt-
ning att de inte huvudsakligen inriktar sig på att söka föda i anslutning till 
bebyggelse eller etablerar sig i sådan närhet av länets infrastruktur så att de 
löper stor risk att trafikskadas. I de fall björn söker föda i anslutning till 
bebyggelse, bör i första hand det som lockar björnen avlägsnas eller 
skyddas. Skyddsjakt på individer med oönskat beteende bör kunna tillåtas, 
liksom om individer förirrar sig in i områden där de löper stor risk att bli 
trafikskadade.  

 

 

 

 

 
Figur 15  Spår av den björn som sedan några år upphåller sig i gränstrakten 
mellan Stockholm och Uppsala län. Foto: Johan Månsson.  
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De björnar som besöker länet ska så långt möjligt följas av Länsstyrelsens 
personal genom dokumentation och analys av spår. Störning av det fåtal 
individer som kan tänkas förekomma i länet bör undvikas.  

Lodjur 
Länsstyrelsen har valt att uttrycka målen som ett intervall beroende bland 
annat på att vissa familjegrupper kan komma att delas med Södermanlands 
och Uppsala län.  

Länsstyrelsen anser att antalet familjegrupper i länet på sikt bör uppgå till 
mellan fyra och sex, varav en till två i södra delen av länet samt tre till fyra i 
norra delen av länet. Även på Södertörn finns lämpliga lodjurshabitat för en 
till två familjegrupper. Det är dock mycket osäkert om lodjur kan etablera 
sig till denna del av länet på grund av barriäreffekter och belägenhet. Då 
spridning kommer att ske enbart genom djurens egna spontana kolonisation 
av lämpliga habitat, är att det är svårt att säga inom vilken tidsperiod målet 
kan uppfyllas.  

Länsstyrelsen bedömer att antalet familjegrupper under tiden denna 
förvaltningsplan gäller, sannolikt kommer att uppgå till högst en i södra 
delen av länet och två till tre i norra delen av länet.  

Förvaltning genom jakt bör endast komma ifråga då antalet familjegrupper 
överstiger fyra till sex familjegrupper. Undantag för särskilt skadegörande 
individer bör kunna göras. 

Kungsörn 
Kungsörnspopulationens utbredning ska i enlighet med den fastställda 
rovdjurspolitiken inte påverkas av människan. Detta innebär att kungsörn 
ska kunna få etablera sig på naturligt sätt. Möjlighet till begränsning i form 
av skyddsjakt kan inte komma ifråga.  

De fåtal kungsörnar som besöker länet ska om möjligt följas av 
Länsstyrelsens personal. Störning av det fåtal individer som kan tänkas 
förekomma i länet bör undvikas. Häckningar ska dokumenteras.  

Mål för att minimera konflikter 
Vid skador på tamdjur som misstänks orsakade av rovdjur, ska arbets-
ordning vid besiktning av rovdjursangripna tamdjur tillämpas, se avsnittet 
om skador på tamdjur. 

Länsstyrelsen har för avsikt att under förvaltningsperioden förstärka bered-
skapen vid hantering av skador på tamdjur. De insatser som planeras under 
perioden är: 
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 Utbildning och förordnande av en besiktningsman i den norra delen 
av länet 

 Inköp av ett så kallat akutstängsel 

 Inköp av så kallat lapptyg 

För att hantera och minimera konflikter bör en fortsatt och fördjupad 
kommunikation med jägarkåren om anpassning av jaktuttag i områden med 
lodjursetablering ske under förvaltningsperioden. 

Behovet av ökade informationsinsatser riktade mot framför allt fårägare bör 
bevakas under förvaltningsperioden. Tamdjursägares egna initiativ till 
förebyggande åtgärder bör särskilt uppmuntras och stödjas. 

Mål för att motverka illegal jakt 
Länsstyrelsen har för avsikt att under förvaltningsperioden adjungera 
representanter från polis och åklagare till regionala rovdjursgruppen.  

 

 

 

 

Figur 16  Uppsättning av 
lapptyg är ett sätt att 
minska risken för angrepp 
av framför allt varg. 
Metoden fungerar under 
en begränsad tid och är 
därför lämplig att använda 
i akuta lägen då man 
befarar återkommande 
angrepp. Metoden kan inte 
användas permanent, då 
rovdjur sannolikt vänjer sig 
vid lapptyget efter en tid. 
Foto: Jens Karlsson, 
Viltskadecenter. 
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2006,	socialavdelningen.
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Adress
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Miljö- och  planeringsavdelningen
Hantverkargatan 29
Box 22 067
104 22 Stockholm, Sverige
Tel:  08- 785 40 00 (vxl)
 

Mer information kan du få av Länsstyrelsens
Miljö- och planeringsavdelning, tel:  08- 785 40 00
Rapporten finns också som pdf på vår hemsida 
www.ab.lst.se/publikationer 
ISBN 978-91-7281-272-9

Riksdagen antog i mars 2001 en nationell rovdjurspolitik, som omfattar de fyra 
däggdjursarterna björn, järv, lodjur och varg samt kungsörn. I rovdjurspoliti-
ken anges tydliga mål för hur många rovdjur det ska finnas i landet och var 

de ska få finnas. Länsstyrelserna ges ett uttalat ansvar för delar av rovdjursförvalt-
ningen. Länsstyrelsens ansvar omfattar inventeringar, skadeförebyggande åtgärder, 
information och insatser för att förebygga jaktbrott. Målet med rovdjurspolitiken är 
att de fem rovdjursarterna långsiktigt ska finnas kvar i den svenska faunan samt ska 
kunna sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. 

Sedan några år finns lodjur i Stockholms län.  Varg och björn förekommer som till-
fälliga gäster så gott som varje år i länet. Närvaron av rovdjur påverkar människor 
på olika sätt. Många av länets innevånare uppfattar återkomsten av rovdjur som 
positiv, medan andra upplever tveksamhet och oro inför förändringen. Dessa frågor 
tas upp i planen, liksom konsekvenser och konflikter som finns och som kan komma 
att uppstå.

Förvaltningsplanen avser att vara ett policydokument för förvaltningen av rovdjur 
i länet. Syftet och målen i förvaltningsplanen utgör riktlinjer för de insatser av olika 
slag som krävs för en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning i länet. 

Förvaltningsplanen behandlar i första hand lodjur, eftersom det är det enda rov-
djuret som förekommer i fast stam i länet. Övriga arter behandlas översiktligt. 
Planen redogör för rovdjurens förekomst och geografiska utbredning, samt var 
biologiska och ekologiska förutsättningar för lodjur finns i länet. Förutsättningarna 
för etablering av rovdjur i Stockholms län skiljer sig något från övriga delar av lan-
det genom att länet har hög befolkningstäthet och tät infrastruktur. De nationella 
målen för antal lodjursföryngringar har omsatts i regionala delmål i planen.




