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Sammanfattning 
Riksdagen antog i mars 2001 rovdjurspolitiken (prop. 2000/01:57, bet. 2000/01: MJU9, 
rskr 2000/01:174). Den omfattar de fyra däggdjursarterna björn, järv, lodjur och varg 
samt kungsörn. I rovdjurspolitiken anges tydliga mål för hur många rovdjur det minst 
ska finnas i landet och var de ska få finnas. 
 
Länsstyrelserna ansvarar för rovdjursförvaltningen på regional nivå. Man ansvarar bland 
annat för att regelbundna inventeringar genomförs, för användandet av de tilldelade vilt-
skademedlen, spridning av information samt utbildning och fortbildning av besikt-
ningsmän och fältpersonal. 
 
Föreliggande förvaltningsplan för Hallands län ger riktlinjer för de förvaltningsinsatser 
av olika slag som erfordras och har förankrats i den regionala rovdjursgruppen där före-
trädare för olika intressen finns representerade. 
 
Miniminivån för lodjursstammen i Sverige ska vara 300 föryngringar per år, vilket mot-
svarar totalt cirka 1500 individer. Målet ska vara att antalet lodjur i landet som helhet 
inte ska minska. 
 
Den svenska lodjursstammen har nyligen av forskare uppskattats till 265 familjegrupper 
(föryngringar) 2003. Prognosen för 2004 är 254 familjegrupper. I Halland kan lostam-
men 2003-2004 grovt skattas till 15-30 individer och 3-5 familjegrupper. Föryngringar-
na i Halland jämte angränsande län antas vara Sveriges sydligaste föryngringsområde 
för lodjur. 
 
Som delmål år 2010 för förvaltning av lodjursstammen i Hallands län föreslås en mini-
minivå av 6-7 föryngringar, vilket motsvarar ca 35 lodjur. Delmålet ska förstås som en 
regional delnivå av den nationella miniminivån för lodjur i rovdjurspolitiken. Målet för 
lodjursstammens utbredning föreslås vara att arten förekommer i hela länet där naturliga 
förutsättningar finns.  
 
Miniminivån för kungsörnsstammen i Sverige ska vara 600 årliga häckningar. Kungsör-
nens utbredning bör inte påverkas av människan. 
 
Totalt beräknas det svenska kungsörnsbeståndet uppgå till maximalt 600 par, varav ca 
400 par häckar årligen. I Halland finns tre kända revirhävdande par. 
 
Som delmål år 2010 för förvaltning av kungsörnsstammen i Hallands län föreslås att ar-
ten ska förekomma i hela länet där naturliga förutsättningar finns. Delmålet ska förstås 
som en regional delnivå av den nationella miniminivån för kungsörn i rovdjurspolitiken. 
 
Problem och konflikter kan uppstå framför allt i trakter med fårhållning. Skador på tam-
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djur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras genom förebyggande åt-
gärder. Länsstyrelserna disponerar sedan 1996 medel för sådana åtgärder. Skador orsa-
kade av lodjur och kungsörn är få i länet. Konflikter mellan jägare och lodjur består 
främst i att lodjuret till stor del livnär sig på rådjur.  
 
För att öka acceptansen för och förebygga skador av stora rovdjur bör kunskap spridas 
om hur de stora rovdjuren lever. Ökad information om förebyggande åtgärder kan un-
derlätta samexistens med rovdjur och hindra att nya konflikter och skador uppstår. 
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1. Inledning 
Med den nya rovdjurspolitik som riksdagen antog 2001 gavs länsstyrelserna ett utökat 
ansvar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Bland annat ska en regional förvaltnings-
plan upprättas av länsstyrelsen. 
 
Föreliggande förvaltningsplan för Hallands län är framtagen i enlighet med länsstyrelser-
nas ansvar enligt 3 § NFS 2002:13 (Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd) att 
kartlägga fredade, skadegörande viltarter i länen. Förvaltningsplanen redogör bland annat 
för rovdjurens förekomst och geografiska utbredning, var biologiska och ekologiska för-
utsättningar finns i länet, förekomst av vilda bytesdjur samt vilka konflikter som finns 
och som kan komma att uppstå. Vidare har de nationella delmålen för antal rovdjursför-
yngringar omsatts i regionala delmål, för att senare fastställas av Naturvårdsverket. 
 
Förvaltningsplanen ger riktlinjer för de förvaltningsinsatser av olika slag som erfordras 
och har förankrats i den regionala rovdjursgruppen där företrädare för olika intressen 
finns representerade. Planen har dessutom varit föremål för en omfattande remiss. För-
valtningsplanen behandlar i första hand de båda arter, lodjur och kungsörn, som före-
kommer i reproducerande stammar i länet. Varg och björn som bara påträffas som tillfäl-
liga besökare i länet behandlas mindre utförligt. Järven, det femte stora rovdjuret i den 
svenska faunan, har på grund av sin nordliga utbredning helt utelämnats.  
 
Rovdjursförvaltningen bör ske över länsgränserna och ett samarbete finns mellan länssty-
relserna i Götaland. 
 
Förvaltningsplanen bör samordnas med de 15 miljökvalitetsmålens regionala delmål, vil-
ket innebär att planen gäller fram till år 2010. En revidering av planen bör ske vart femte 
år. 
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2. Nationella förutsättningar 

2.1  Den statliga rovdjurspolitiken 
Riksdagen antog i mars 2001 rovdjurspolitiken (prop. 2000/01:57, bet. 2000/01: MJU9, 
rskr 2000/01:174) (1). Den omfattar de fyra däggdjursarterna björn, järv, lodjur och varg 
samt kungsörn. Till grund för propositionen ligger bland annat den statliga utredningen 
”Sammanhållen rovdjurspolitik” (SOU 1999:146) (2) . 
 
I rovdjurspolitiken 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. 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 för-
valtningen. 
 
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) (3) respek-
tive utanför samebyar (NFS 2004:18) (4).  
 

2.2  Sextonde miljömålet om biologisk mångfald 
För att komplettera de befintliga femton miljökvalitetsmålen har Naturvårdsverket på 
uppdrag av regeringen tagit fram förslag till ett sextonde miljömål för biologisk mångfald 
(5). Syftet är att bevara livskraftiga populationer av naturligt förekommande arter i Sveri-
ge. Arternas livsmiljöer och ekosystemets funktioner och processer ska värnas.  
Naturvårdsverket föreslår att de mål för rovdjurspolitiken som riksdagen tidigare tagit 
ställning till infogas i miljömålsstrukturen och läggs under det sextonde miljömålet för 
biologisk mångfald. Skälet är att de stora rovdjuren är viktiga beståndsdelar av den biolo-
giska mångfalden. De har också ett stort symbolvärde genom att de är allmänt kända.  
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2.3  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 er-

sättning för rovdjursförekomst i samebyar (NFS 2004:17). 
• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av rovdjursföre-

komst utanför samebyar (NFS 2004:18). 
• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 

2002:18). 
 

Internationella 
• Bernkonventionen. Lodjuret finns upptaget i bilaga 3 som omfattar djurarter som 

kräver särskilt skydd för strängt skyddade arter. 
• EU: s art och habitatdirektiv (92/43/EEG). Bestämmelser som bland annat rör art- 

och områdesskydd och jaktutövning. Lodjuret finns upptagen i bilaga 4 bland de ar-
ter som kräver noggrant skydd. 

• EU: s fågeldirektiv (79/409EEG). Bestämmelser som reglerar bevarande av fågelar-
ter som naturligt förekommer inom medlemsstaterna. Direktivet gäller inte bara för 
fåglarna som sådana utan också deras ägg, bon och livsmiljöer. Beträffande de ar-
ter, bl a kungsörnen, 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. Lodjuret återfinns i bilaga A.  

 

2.4  Ansvarsfördelning 
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen på nationell 
nivå och ansvarar för fördelning av viltskademedlen samt för skyddsjakten. Naturvårds-
verket har även det generella ansvaret för information om stora rovdjur (1). 
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Länsstyrelserna ansvarar för delar av rovdjursförvaltningen på regional nivå. Man ansva-
rar för att regelbundna inventeringar genomförs, för användandet av de tilldelade viltska-
demedlen, spridning av information samt utbildning och fortbildning av besiktningsmän 
och fältpersonal (1). 
 
Den regionala rovdjursgruppen är sammansatt av representanter från olika organisationer 
och myndigheter och har en viktig roll att föra fram information och synpunkter till läns-
styrelsen samt för informationsspridning utåt (1). 
 
Viltskadecenter samlar in kunskap om viltskador och förmedlar den genom information 
och utbildning. Man arbetar med att utveckla metoder som kan användas för att förebyg-
ga viltskador och är sammanhållande för beståndsövervakningen av de stora rovdjuren 
utanför renskötselområdet (1). 
 
Polisen ansvarar för att utreda jaktbrott, medan det förebyggande arbetet delas med läns-
styrelsen. Polismyndigheten tar hand om statens vilt (1) och fattar också beslut om 
skrämselinsatser mot oskygga rovdjur. 
 
Ideella organisationer deltar vid rovdjursinventeringar. Rovdjurscentra och intresseorga-
nisationer deltar i informationsspridning om stora rovdjur (1). 
 

2.5  Rovdjursforum 
Rovdjursforum är en nationell databas (4) och ska vara ett handläggningsstöd för länssty-
relserna och Naturvårdsverket. I nuläget kan viltskador samt rovdjursinventeringar regi-
streras. I en senare version kommer Rovdjursforum även att innehålla information om de 
rovdjur som fälls eller dödas (statens vilt).  Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmän-
heten. De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fält-
personal, handläggare av viltskador, besiktningsmän för tamdjur och gröda, företrädare 
för kungsörnsgrupperna samt Naturvårdsverket och Viltskadecenter. 
 

2.6 Nationella mål för de stora rovdjuren 
I likhet med vad som gäller för  de 15 miljökvalitetsmålen är ambitionen att målen upp-
nås inom en generation. 
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2.6.1  Lodjur 

Miniminivå 
Miniminivån för lodjursstammen i Sverige ska vara 300 föryngringar per år, vilket mot-
svarar 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 (1). 
 
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 (1). 
 

Utbredning 
Målet för lodjursstammens utbredning ska vara att arten ska finnas såväl inom som utan-
för renskötselområdet, men att huvuddelen av stammen ska finnas utanför renskötselom-
rådet (1). Lodjuret bör ges möjlighet att i ökad omfattning sprida sig söderut och där åter-
kolonisera lämpliga biotoper i södra Svealands och Götalands skogsbygder. Skyddsjakt 
på lodjur bör därför inte tillåtas i sådan omfattning eller på sådana platser att dess sprid-
ning söderut förhindras (1). 
 

2.6.2  Varg 

Etappmål 
Etappmålet för vargstammen i Sverige är 20 föryngringar 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 
grundlig genomgång av konsekvenserna av vargförekomsten genomföras. Då ska prövas 
om ett nytt etappmål ska fastställas eller om en miniminivå bör anges (1). 
 

Utbredning 
Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig 
över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de om-
råden utanför renskötselns åretruntmarker där de gör minst skada (1). Det långsiktiga må-
let är att vargstammen ska växa till en nivå som säkerställer att den långsiktigt finns kvar 
i den svenska faunan. 
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2.6.3  Björn 

Miniminivå 
Miniminivån för björnstammen i Sverige ska vara 100 föryngringar per år, vilket motsva-
rar ett totalt antal av ca 1000 individer (1).  
 

Utbredning 
Målet för björnstammens utbredning bör vara att den fyller ut områdena mellan de nuva-
rande reproduktionsområdena och att stammens spridning söderut tillåts fortsätta (1). 
 

2.6.4  Kungsörn 

Miniminivå 
Miniminivån för kungsörnsstammen ska vara 600 årliga häckningar (1).  
 

Utbredning 
Kungsörnens utbredning bör inte påverkas av människan (1). 
 

2.7  De stora rovdjurens utbredning i landet 

2.7.1  Lodjur 

Historisk utbredning i landet med perspektiv på Sydsverige 
Under första halvan av 1800-talet var lodjuret vanligt förekommande i hela landet med 
undantag för de nordligaste områdena (6). 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 södra Sverige var befolkningstrycket hårdast och uppodlingen längst gången, varför 
nedgången började där. Från Skåne hade lon försvunnit redan före 1827, när statistiken 
tar sin början. Halland hade inte heller någon fast lostam vid denna tid, men fick oregel-
bundna besök av strödjur. I resten av södra och östra Götaland, dvs. Blekinge, Smålands-
länen, Skaraborg och Östergötland, fanns det då fortfarande relativt goda lodjursstam-
mar. De var dock redan vikande. Nedgången var i början snabb, men fasade sedan ut 
något så att de sista loarna försvann först 1865. Utvecklingen i Sörmland var likartad. 
    I nordvästra Götalands skogsbygder, dvs. Älvsborgs län och Bohuslän och i södra 
Svealand utom Sörmland, höll sig lon kvar längre, men omkring 1845 började nedgången 
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även här. Slutfasen var dock utdragen, och först omkring 1890 var de sista loarna borta 
från denna region.” (7). 
 
Sedan dess har lodjurspopulationen fluktuerat kraftigt på grund av förföljelse och jakt 
samt genom sjukdomar och nedgång i bytespopulationerna. I början av 1900-talet fanns 
bara en spillra av stammen kvar uppe i övre Norrland, färre än 100 stycken. 1928 fridlys-
tes lodjuret i hela landet och stammen ökade så pass att allmän jakt tilläts igen 1943. 
 
”När fridlysningen hävdes år 1943 hade stammen återhämtat sig något. Denna åter-
hämtning hade dock huvudsakligen skett inom det norrländska renskötselområdet. Endast 
en mycket blygsam spridning söderut hade skett. 
    Vid denna tid inträffade emellertid något som fick en avgörande betydelse för lostam-
mens vidare utveckling i Sverige. Någon eller några enstaka lodjurshonor, som vandrat 
ner till Bergslagen, kom omkring 1950 i kontakt med den söderifrån expanderande rå-
djursstammen. För första gången på över hundra år kom nu fasta stammar av dessa två 
arter i kontakt med varandra. För rådjuren var det kanske mindre lyckligt, för lodjuren 
betydde det en revolution. På ett par årtionden återtog lodjuren nu nästan hela sitt forna 
utbredningsområde ända ner till Skåne. Föryngringar var visserligen relativt ovanliga i 
Sydsverige, men förekom ändå regelbundet.” (7).  
 
Under dessa decennier var det allmän jakt på lodjur i hela landet under minst en månad 
varje år. Redan i början av 1980-talet började dock lostammen åter att minska. Orsakerna 
till denna nedgång under 1980-talet är oklara. Den vanligaste gissningen är en kombina-
tion av hård avskjutning och ökad dödlighet genom rävskabb. 1986 fridlystes lodjuret sö-
der 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 Sydsverige var att stammen därefter successivt förtätades söderut i ett bälte 
genom Värmland och Bergslagen, samtidigt som stammen minskade i täthet i Norrlands-
länen. Utvecklingen var en respons på bytestillgången i form av rådjur. Stora förhopp-
ningar ställdes nu på en kraftfull utvandring av lo till Götalands vilt- och rådjursrika 
skogsbygder. Denna utvandring har dock till stora delar uteblivit. 
 

Aktuell utbredning i landet 
Lodjurets utbredningsområde (se karta figur 1) är i dagsläget större delen av norra Sveri-
ge och ner till Mälardalen, Vänern och Vättern (6). Det finns också mindre stammar av 
lodjur söder om det huvudsakliga utbredningsområdet. 
 
I en färsk preliminär bedömning uppskattar forskare vid Grimsö den svenska lodjurs-
stammen till 265 familjegrupper 2003. Prognosen för 2004 är 254 familjegrupper. Stam-
men fortsätter att minska kraftigt i renskötselområdet i enlighet med riksdagens mål. I de 
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tidigare starka tillväxtområdena i Bergslagen, Dalarna och Gävleborgs län återfinns ännu 
de starkaste stammarna, men de ökar inte längre (8). 
 

 
Figur 1. Lodjurets utbredning i Sverige 2003. 
 
 

Lodjurets ekologi 

Reproduktion  
Parningssäsongen för lodjuren infaller mellan slutet av februari och början av april. Dräk-
tighetstiden är 70 dagar och ungarna föds i maj-juni. Kullstorleken 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 eta-
blera sig på en ny plats, men några stannar inom eller strax i närheten av moderns områ-
de. Hanar ger sig oftast i väg längre än honorna (7). Med undantag för familjegrupperna 
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och under brunsten lever lodjuret solitärt (6). De flesta honor blir könsmogna som 
ettåringar (7) och man har visat på en genomsnittlig ungproduktion för vuxna honor på 
2,0 ungar/år (6). Vid tiden strax före separation från honan är genomsnittsantalet dock 
nere på 1,5 ungar. 
 

Dödsorsaker 
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 ca 40 % under det första levnadsåret. Jakt (legal och illegal) är den främsta 
dödsorsaken hos vuxna lodjur (6,7), men även skabb kan vara en viktig dödsorsak. 
 

Hemområden 
Lodjuret är ursprungligen ett skogsdjur och trivs särskilt väl i bergig, brant terräng (7). 
Hemområden för honor med ungar är runt 300 km2 och 600 km2 för hanar. Honornas 
hemområden överlappar i stort sett inte varandra (9). Storleken på hemområdet varierar 
beroende på bytestätheten. I områden där det finns fler bytesdjur blir hemområden mindre 
än i områden med färre bytesdjur (7). 
 

Bytesdjur 
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 (6,7). Honor med ungar kan stanna vid ett slaget större byte i några dagar och till-
godogöra sig större delen av köttmängden, medan ensamma djur i högre grad verkar äta 
en mindre del för att sedan vandra vidare (6). Tillgång på föda är den viktigaste begrän-
sande faktorn för populationen. När bytestillgången börjar minska sjunker reproduktionen 
och dödligheten ökar. Andra begränsande faktorer kan vara sjukdom och predation (7). 
Även jakt kan påverka lodjursstammen. I renskötselområdet är det för närvarande jakten 
snarare än födotillgången som begränsar lodjuret (27).  
 

2.7.2  Varg 

Historisk utbredning i landet 
I Sverige fanns vargen ursprungligen över hela landet utom på Öland och Gotland. Var-
gen orsakade mycket skada genom att tamdjur dödades samtidigt som samhället inte er-
satte sådana förluster. Arten var därför tidigt föremål för hård förföljelse och staten beta-
lade ut skottpengar för avlivade vargar fram till fridlysningen 1965 (10).  
 
Från 1827 finns officiell avskjutningsstatistik och den totala bilden visar att vargen mer 
eller mindre utrotades i Syd- och Mellansverige under 1800-talets senare hälft. I många 
sydsvenska landskap sköts den ”sista vargen” under 1860- eller 1870-talet. Nedgången 
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fortsatte under den första hälften av 1900-talet. Det sista årtiondet före fredningen 1965 
låg avskjutningen aldrig över 10 vargar per år. Officiellt bestod den svenska vargstam-
men då av omkring 10 individer. Någon föryngring förekom inte (10). 
 
Sommaren 1978 fortplantade sig ett vargpar i skogslandet öster om Kiruna och samma 
höst fanns där en flock på 8 vargar. Detta är den första kända föryngringen av varg i 
Skandinavien efter fridlysningen (10). 
 
Under senare delen av 1970-talet började det komma rapporter om varg från Nordvärm-
land 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 Nordvärm-
land den första kända föryngringen i Sydskandinavien sedan 1918 (10). 
 
 

 
Figur 2. Vargens utbredning i Sverige och Norge 2004. 
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Aktuell utbredning i landet 
Vargreviren återfinns i ett bälte från södra Norrland genom Svealand till norra Götaland. 
Vargstammen ökade fram till vintern 2002-2003 då en minskning kunde påvisas (10),  
därefter har stammen åter varit i tillväxt. Under inventeringssäsongen 2004/5 konstatera-
des 14 familjegrupper och 12-16 vargpar i Skandinavien (11). 
 

2.7.3 Björn 

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  
 

Figur 3. Björnens utbredning i Sverige 2004. 
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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 (13). 
 

Aktuell utbredning i landet 
Björnen förekommer i norra Sverige ner till Dalarna och nordligaste Värmland (figur 3). 
Björnarnas reproduktion (föryngring) är idag i huvudsak koncentrerade till fyra områden. 
Björnstammens expansion har skett från dessa fyra områden och de flesta björnar som på-
träffas utanför dessa områden är hanar (13). Björnforskarna bedömer att det numera (juni 
2004) finns mellan 1 635 och 2 840 björnar i Sverige, vilket kan jämföras med tidigare 
bedömning på cirka 1 000 djur (år 1996). Bedömningen baseras på spillningsinventering 
av björn samt på jägarnas observationer av björn under de första sju dagarna av älgjakten 
(14). 
 

2.7.4  Kungsörn 
Historisk utbredning med perspektiv på Sydsverige 
Vi vet inte säkert idag om kungsörnen häckade i södra Sverige innan storskalig skogs-
skövling och rovdjursförföljelser väsentligt förändrade landskapet respektive förutsätt-
ningarna för stora rovfåglars förekomst här. Rimligtvis bör den ha gjort det eftersom 
kungsörnen historiskt sett varit spridd över stora delar av Europa. Det skall dock noteras 
att varken Pehr Osbeck på 1700-talet eller Sven Nilsson i början av 1800-talet omnämner 
kungsörnen som häckfågel i Halland. 
 
Pehr Osbeck, linnélärjunge och präst i södra Halland, (15) beskriver kungsörnen så väl 
till utseendet att det inte föreligger någon risk för förväxling med havsörn och fortsätter 
därefter: ”Jag har sedt honom i Januarii, Febr. och Mars, utom annan tid på året.” Detta 
bör rimligtvis tolkas som att det var främst under vintern som kungsörnen höll till på då-
tidens vidsträckta halländska ljunghedar där den enligt Osbeck gjorde ”så mycken skada 
på fåren”. 
 
När den sedermera berömde zoologen Sven Nilsson år 1814 arbetade som informator på 
Fröllinge förde han noggrann dagbok över sina iakttagelser i naturen (16). Kungsörnen 
omnämns därvidlag som ”mycket sällsynt”. 
 
Även i övriga södra Sverige saknas det källor som säkert anger kungsörnen som häckfå-
gel på 1700- och 1800-talen. Enda undantaget är Gotland där den häckade, om än spar-
samt. På grund av förföljelse utrotades den på storön omkring 1850 för att inte återkom-
ma förrän 1952 (17). På Gotska Sandön fanns den kvar till 1920. Även dit har den seder-
mera kommit tillbaka som regelbunden häckfågel. Från övriga Syd- och Mellansverige 
finns från 1800-talet trovärdiga uppgifter från Värmland, och sannolikt fanns även ensta-
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ka par i Dalsland, Kolmården (Östergötland/Södermanland) och möjligen på Sydsvenska 
höglandet (18). I det sistnämnda fallet avses en äggkull från trakten av Bolmen som enligt 
äldre litteraturuppgifter (C.A. Westerlund 1867) skall ha funnits i Lund. Det finns även 
en uppgift om en häckning på Dumme mosse på 1860-talet. 
 
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 Fennoskandien som övervintrat 
här. En uppgift från Skåne anger att av 300 örnar som under ett antal år på 1800-talet be-
handlades av en konservator var endast 14 individer adulta, dvs. gamla fåglar (19). I 
Halmstads Ornitologiska Förenings rapportmaterial, som sträcker sig tillbaka till 1961, är 
adulta kungsörnar mycket fåtaliga och inte ens årliga förrän en bit in på 1990-talet (20).  
 
Att kungsörnen hade svårt att etablera sig i det sydsvenska landskapet berodde sannolikt 
delvis på avsaknaden av stora boträd och skyddade häckningsplatser, men ännu större be-
tydelse hade förmodligen förföljelsen av rovdjur och rovfåglar. Just förföljelsen av 
kungsörn var synnerligen omfattande under 1800-talet. På många större gårdar i södra 
Sverige fanns särskilda örnjägare som vid s.k. ”luderkojor” eller ”luderplatser” fångade 
eller sköt örnar. I en notis i Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift 1863 omtalas att det 
den vintern hade fällts nära 40 örnar vid en luderkoja i Sölvesborg, och vid Börringe hade 
det samma vinter skjutits 20 örnar ”i träd vid månsken”. De flesta skall ha varit kungsör-
nar (21). I samma tidskrift 1897 omnämns en enskild jägare som under en period på 10–
15 år skjutit mer än 200 örnar, av vilka ungefär två tredjedelar var kungsörnar (22). 
 

Aktuell utbredning i landet 
Kungsörnens utbredningsområde har fortfarande sin tyngdpunkt i landets norra delar, från 
nordligaste Värmland, norra Dalarna och norrut (17). Den förekommer främst i fjälltrak-
terna 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 i 
Skåne, de halländska paren samt enstaka par som oregelbundet häckat i Småland och 
Uppland samt troligen även i Östergötland och Närke. På Gotland gjordes det första 
häckningsfyndet i ”modern tid” 1952. Möjligen hade kungsörnen då redan häckat några 
år i detta landskap. Därefter har stammen ökat sakta men säkert så att den numera omfat-
tar 20–30 par. I Skåne konstaterades den första säkra häckningen 1989, men även där kan 
etableringen ha skett något tidigare. Under de 15 år som förflutit sedan dess har antalet 
kända par ökat stadigt och den skånska stammen uppgår numera till ca tio häckande par 
(17). 
 
Vi vet inte idag varifrån de halländska kungsörnarna kommit. Den sentida etableringen på 
Gotland tros ha skett genom utvandring från Baltikum. När det gäller det skånska bestån-
det har det funnits teorier om ursprunget är såväl kvarstannande nordliga övervintrare 
som att stammen åtminstone delvis består av utsläppta ungfåglar. Ett burhållet (och ska-
dat) kungsörnspar i Fritsla i Västergötland producerade under en lång följd av år på 1980- 
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och 1990-talet ca 25 ungar som alla fick friheten när de var självständiga. Några av dessa 
fåglar kan ha bidragit till uppbyggnaden av stammarna i såväl Skåne som Halland.  
 
Eftersom ungörnar strövar vida omkring under sina första vintrar bör det förekomma ett 
utbyte mellan de halländska örnarna och fåglarna i Skåne och Småland. Det är kanske 
inte heller omöjligt att en ung kungsörnshanne med ett attraktivt häckningsrevir kan locka 
en övervintrande kungsörnshona med nordligt ursprung att stanna kvar. 
 
Totalt beräknas det svenska kungsörnsbeståndet uppgå till maximalt 600 par, varav ca 
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. 
 
 

 
Figur 4. Kungsörnens utbredning i Sverige 2003. 
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Under vintern nås Sverige även i viss mån av yngre norska och finska örnar, men samti-
digt torde en del svenska örnar flytta söderut för att övervintra på den europeiska konti-
nenten. De övervintrande yngre örnarna söker sig främst till öppna slättmarker men kon-
centreras även till områden med s.k. åtelutläggning, dvs. där självdöda tamkreatur läggs 
ut under kontrollerade former. 
 

Kungsörnens ekologi 

Reproduktion  
Kungsörnen lever ofta i långa parförhållanden även om fåglarna normalt inte uppträder 
parvis under vinterhalvåret. Den börjar häcka vid tre–fyra års ålder. Enligt dräktkaraktä-
rer hos de tre kända halländska paren är hannarna i samtliga fall äldre än honorna. När 
paren sågs första gången hade alla tre honorna rester av ungfågeldräkter, bl.a. vita fält vid 
handpennornas bas, medan hannarna bar utfärgad adult dräkt. 
 
Häckningssäsongen inleds tidigt. Redan i slutet av januari kan hannen ses spelflyga i när-
heten av boplatsen och i februari–mars drar fåglarna nya grenar till boet. Att döma av den 
hittills enda något så när väl studerade häckningen i Halland (Revir 1, 2004) läggs ägget 
eller äggen runt månadsskiftet mars/april. Ungen/ungarna kläcks under första halvan av 
maj och blir kvar i boet till in i juli månad. Den/de är därefter beroende av föräldrarna i 
ytterligare flera veckor. Den unge som paret i Revir 2 fick sommaren 2001 följde f.ö. 
fortfarande tiggande föräldrafåglarna i månadsskiftet augusti/september.  
 
I Skåne inleds uppenbart häckningen ett par veckor tidigare än i Halland, medan häck-
ningarna i norra Sverige ligger något senare. 
 
Kungsörnen har låg reproduktionstakt. Studier av häckningsframgången i norra Sverige 
har visat på en reproduktion som varierat mellan 0,27 och 1,24 ungar per år och etablerat 
revir (23). Även väl etablerade par avstår vissa år från att häcka, sannolikt på grund av 
dålig tillgång på föda eller besvärliga väderförhållanden på våren. 
 
Den kända häckningsframgången har hittills varit tydligt större i Skåne än i Halland. 
Bland annat har det där förekommit flera kullar med två flygfärdiga ungar och några kul-
lar med tre ungar, vilket är mycket ovanligt hos kungsörnar. De få kända lyckade hal-
ländska häckningarna har enbart resulterat i en unge. 
 

Dödsorsaker 
Dödligheten är som hos alla andra fågelarter ganska hög under det första levnadsåret. En 
vanlig dödsorsak är svält, men även kollisioner med kraftledningar förekommer regel-
bundet liksom att kungsörnar dödas av tåg. Det sistnämnda förekommer främst i Norrland 
när örnar söker sig till banvallar för att äta på tågdödade större däggdjur. Illegal jakt sy-
nes ha minskat under senare år, men fortfrande händer det att skjutna kungsörnar påträf-
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fas i landet. Kungsörnar som överlevt de första åren kan bli långlivade. Det svenska ål-
dersrekordet är 32 år. 
 

Häckningsrevir 
Kungsörnen förekommer i Sverige i snart sagt alla naturtyper. På Gotland finns par som 
häckar och livnär sig invid kusten, i Skåne par som lever i utpräglad jordbruksbygd. Mer-
parten av de svenska paren häckar i det norrländska skogs- och myrlandskapet eller i 
fjällvärlden. De par som hittills etablerat sig i Halland har också valt skogs- och myrom-
råden även om de regelbundet jagar över intilliggande jordbruksmark. 
 
I fjällnära områden är avstånden mellan reviren i snitt inte mer än 10 km, medan det ge-
nomsnittliga avståndet i det norrländska skogslandet är betydligt längre. I Skåne finns ex-
empel på par som häckar mindre än 10 km från varandra. När det gäller de halländska pa-
ren, torde avståndet mellan boplatserna för Revir 1 och Revir 2 vara omkring 10 km. Det 
som avgör storleken på reviren är i första hand bytestillgången, men möjligen spelar även 
tillgången på lämpliga boplatser in. 
 

Bytesdjur 
Kungsörnen är en opportunist när det gäller val av bytesdjur. Den är vår kraftfullaste rov-
fågel och kan ta allt mellan en åkersork och en tjädertupp i storlek (23). Det finns även 
exempel på att kungsörnar slagit vuxna rävar. Undersökningar av bytesrester i Norrland 
har visat på en klar dominans av fåglar framför däggdjur (66 resp. 34%). Även i finska 
undersökningar dominerar fåglarna (54–64%) framför däggdjuren (36–46%). Det vanli-
gaste bytesdjuret i Norrland är tjäder, följd av skogshare, ripa, renkalv och orre. Andra 
regelbundet förekommande bytesdjur är korp, kråka, räv och mård. 
 
På Gotland dominerar i stället däggdjuren (68%) framför fåglarna (31%). Det vanligaste 
bytesdjuret där är vildkanin följd av igelkott. Även vid de skånska bona har det främst på-
träffats rester av bytesdjur som varit talrika i omgivningarna, t.ex. brun råtta, vildkanin, 
fälthare, gräsand, fasan och rådjur (24). I det sistnämnda fallet handlar det i regel om kid 
som dödats i trafiken eller i samband med slåtter. De halländska örnarnas bytesval be-
skrivs i kapitel 3.3.4. 
 
De kungsörnar som uppehåller sig i Hallands slättbygder vintertid har framför allt setts 
slå fältharar och katter. Än viktigare som födokälla torde dock utlagda åtlar resp. trafik-
dödat vilt vara. 
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3.  Förutsättningar i länet  

3.1  Rovdjursstammarna 

3.1.1  Lodjur 

Hallands län under senare decennier 
Åtminstone från och med 1970 och framåt har lodjur regelbundet påträffats i Halland. 
Även enstaka föryngringar anses ha förekommit under denna period, varför man på sina 
håll spekulerat i att det hela tiden funnits en fast stam i Götaland. Till allra största delen 
torde det dock vara norrifrån utvandrade, ensamma hanar som påträffats. Uppenbarligen 
har lohonorna under lång tid inte nått fram till våra trakter och/eller så har de som even-
tuellt nått fram inte lyckats att etablera sig långsiktigt.  
 
Trendbrottet för Hallands del inträffade först de allra sista åren på 1990-talet då alltfler 
rapporter om lodjur började strömma in. Två unga lodjurshonor etablerade sig också vid 
denna tid i centrala Hallands gränstrakter till Västra Götaland och Jönköpings län, något 
som snart skulle visa sig betydelsefullt för den lokala lostammen i sydvästra Sverige.  
 
Först på plan var en hona som etablerade ett hemområde mellan Mjöbäck och Älvsered, i 
Svenljunga och Falkenbergs kommuner. Varifrån hon kom vet vi inte, men hennes första 
säkra föryngring (tre ungar) noterades redan år 2000 i trakten av Mjöbäck (25). Därefter 
har denna framgångsrika hona under ytterligare tre år i följd lyckats lotsa fram ungar till 
åtminstone halvvuxen ålder. Tyvärr finns också en del rykten i svang om att ett flertal 
loar skulle ha skjutits i dessa trakter under de senaste åren. 
 
Nästa hona lät inte vänta på sig. Bara ett år senare (2001) konstaterades en föryngring vid 
Kinnared som ligger ca 30 km från föregående hemområde. En unge fotograferades i au-
gusti detta år (26). Nya kullar från denna produktiva hona har därefter konstaterats såväl 
2002 som 2003. 
 
Ett annat av lokalpressen omskrivet lodjur i Halland var lohanen Aron. Aron föddes i 
Värmland år 2000 och radiomärktes av forskare inom lodjursprojektet vid Grimsö forsk-
ningsstation, SLU. Han utvandrade och etablerade så småningom ett hemområde på 5 à 6 
mil2 som omfattade stora delar av Hylte kommun. Dessvärre tystnade sändaren vintern 
2003 av okända orsaker. Kanske föll Aron offer för någon tjuvjägare. Möjligen hann han 
dessförinnan lämna sitt bidrag till den sydsvenska lostammens fortbestånd… 
 
Härutöver har många synobservationer av lodjur har strömmat in under de allra senaste 
åren, liksom uppgifter om slagna rådjur och spårobservationer. Spridningen över länet på 
inkomna lodjursobsar av olika slag är god, rapporter har kommit in från alla länets kom-
muner (Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka). Dessutom har 
ett antal besiktningar av rovdjursslagna tamdjur utfallit med mer eller mindre tydlig indi-
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kation på lodjur. Det är dock svårt att avgöra i vilken utsträckning som observationerna i 
länet verkligen ökat i antal (länsstyrelsens regionala ansvar för rovdjursinventering är ju 
nytt), men det mesta tyder på att observationerna nu är betydligt fler samt att en lokal lo-
djursstam i tillväxt är orsaken till detta. 
  
Rapporter från jägarhåll att rådjursstammarna minskat betydligt i vissa trakter där lodjur 
bevisligen förekommer kan också vara ett tecken på att lodjuren ökat. Här är det natur-
ligtvis svårt att veta vad som lodjuren orsakat och vad som är en följd av att rådjursstam-
men uppnått födotaket, en ökad rävpredation eller eventuellt ökat jakttryck. Troligast är 
en kombination av flera faktorer som bidrar olika mycket. Från jägarkretsar anser man 
dock att jaktutbytet minskat under senare år och att detta beror på att tillgången på rådjur 
minskat. Att minskningen till en del skulle kunna bero på ökad predation från lodjur är ju 
inte alls orimligt med tanke på de erfarenheter man har från södra Norrland och norra 
Bergslagen. Visserligen är viltboniteten generellt avsevärt högre i Halland och rådjurs-
stammen betydligt tätare, men i länets inre delar är förhållandena annorlunda med en stor 
andel myrmark och överlag fattigare viltbeten. 
 

Aktuell utbredning 2003 - 2005 
Först och främst ska det konstateras att kunskapsunderlaget är bräckligt för att bedöma 
lostammens storlek i Halland (samt angränsande delar av grannlänen). Ingen yttäckande 
rovdjursinventering har ännu kommit till stånd i länet. Kunskaperna bygger i stället på 
inkomna rapporter från intresserade människor på landsbygden. Det handlar då om syn-
observationer av lodjur, spårtecken, viltkadaver och slagna tamdjur. Spårobservationer 
som indikerat att föryngring är trolig eller möjlig har följts upp i fält av Länsstyrelsens 
fältpersonal.  
 
Med detta sagt kan det ändå konstateras att trenden fortsätter att vara positiv. Minst tre 
föryngringar har ägt rum under 2003, samtliga i mellersta Hallands gränsbygder, se karta 
figur 5. Endast två av föryngringarna har dock kunnat kvalitetssäkras (enligt Naturvårds-
verkets föreskrifter). Den ena är ovan nämnda Mjöbäck-Älvsered (hemområde 1 på kar-
tan), kvalitetssäkrad i Västra Götaland. Den andra kvalitetssäkrades i Gunnarps socken 
och har bedömts vara samma familjegrupp som kvalitetssäkrats i närliggande Mårdaklev i 
Västra Götaland. Vi kallar denna nya föryngring Gunnarp, hemområdet är nr 2 på kartan. 
Den tredje föryngringen (hemområde 3 på kartan) är ovan beskrivna Kinnared som ob-
serverats av ett flertal personer oberoende av varandra men som inte kunde kvalitetssäk-
ras för år 2003. 
 
Synobservationer av lodjursungar kan tyda på att ytterligare någon föryngring ägde rum 
år 2003 i centrala Halland (Sibbarp, möjligt hemområde 4 på kartan). 
 
För 2004 har tre föryngringar kvalitetssäkrats (figur 5). Det handlar åter om familjegrup-
per i Mjöbäck-Älvsered, Gunnarp och Kinnared (1-3 på kartan). I Mjöbäck-Älvsered kan 
det nu vara fråga om en ny hona med ungar, kanske en dotter till den gamla Mjöbäcksho-
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nan, eftersom hemområdets tyngdpunkt nu ligger längre söderut i Halland. Utanför dessa 
tre hemområden har lodjursungar också observerats i trakten av Vessigebro och Sim-
långsdalen (möjliga hemområden 4 och 5 på kartan). 
 
I övriga delar av länet finns inga säkra indikationer på att någon föryngring skett. Vilket  
skulle innebära att hela södra Halland skogsbygder saknar ynglande honor (med Sim-
långsdalen som möjligt undantag), liksom den norra delen av länet. 
 
Föryngringarna i Halland jämte angränsande län antas vara Sveriges sydligaste föryng- 

 
Figur 5. Lodjursföryngringar i Halland 2003 - 2004. 
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ringsområde för lodjur. En grov skattning av lostammens storlek i länet 2003-2004 kan 
med nuvarande begränsade kunskaper anges till 15-30 individer. Skattningen utgår då 
från antal kända familjegrupper (3-5) med tillägg för några hanar i länets övriga delar. 
 

Förväntad populationsutveckling 
Det mesta tyder på att lodjuren nu etablerat sig på allvar i mellersta Halland med angrän-
sande kommuner i grannlänen. Förutsättningarna för en fortsatt spridning är goda framför 
allt söderut med en rådjursstam som ännu är stabil på en god nivå och en även i  
övrigt viltrik skogs- och mellanbygd. 
 

Forskarnas beräkning av långsiktig bärkraft för lodjur i länet 
Förutsättningarna för lodjur i landet har nyligen analyserats i en utredning som utmynnar 
i en beräkning av hur stor lodjursstam varje län teoretiskt kan bära. Olof Liberg och Hen-
rik Andrén, Grimsö forskningsstation, fick i juni 2004 i uppdrag av Naturvårdsverket och 
Svenska Jägareförbundet att bland annat beräkna den framtida bärkraften för lodjur i lan-
det utanför renskötselområdet. Författarna har i sin rapport (27) baserat lodjursstammens 
bärkraft på två huvudsakliga födoresurser: rådjur och småvilt.  
 
”Vad gäller rådjur har vi utnyttjat all den kunskap vi har idag om rådjurets ekologi i oli-
ka delar av landet för att bedöma vilka tätheter av rådjur som olika geografiska områden 
i vårt land kan tänkas bära långsiktigt, och vilken nettoproduktion dessa rådjursstammar 
har, när vi har räknat bort alla dödsfaktorer (även rävens predation) utom det uttag som 
människor och stora rovdjur står för. Den maximala stabila födoresursen för lodjur från 
rådjursstammen är denna nettoproduktion, om de får exklusiv tillgång till den. Vad vi be-
räknat är alltså den maximala bärkraften, vilken förutsätter att lodjuren ensamma kon-
sumerar den årliga produktionen av rådjur, utan konkurrens med jägare och varg. Detta 
innebär inte att vi rekommenderar de tätheter av lodjur som bärkraften anger, vi har en-
dast räknat fram dessa absoluta maximisiffror för att ge en utgångspunkt för de avväg-
ningar mellan olika intressen, som det faller på förvaltningens och politikernas ansvar att 
göra. Vi har även räknat med småviltet som en resurs. Det är huvudsakligen fråga om 
hare och skogshöns (orre, tjäder, järpe och dalripa).” – – För varje region har vi skattat 
en täthet av rådjur som vi på basis av tidigare kunskaper tror är den mest produktiva och 
långsiktigt hållbara tätheten, samt den årliga kvoten för nettoproduktion, varvid vi fått 
fram hur många rådjur som produceras. Vi vill betona att det alltså inte är dagens rå-
djursstam som vi baserat den långsiktiga bärkraften för lodjur på, utan en teoretiskt 
framräknad stam.” (27). 
 
För Hallands del har författarna beräknat den långsiktiga bärkraften för lodjur till 25 lo-
djursföryngringar i länet.  
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3.1.2  Varg 
Någon fast vargstam finns inte i länet. Närmaste vargrevir återfinns för närvarande vid 
Kroppefjäll i Dalsland. Halland har haft besök av genomströvande vargar vid ett flertal 
tillfällen, senast 2003 och 2004. Djur på vandring kan förväntas även i framtiden.  
 

3.1.3 Björn 
Närmaste föryngrande björnstam återfinns i Dalarna. Endast någon enstaka björn har än 
så länge utsträckt sina vandringar ända till Halland. 
 

3.1.4  Kungsörn 

Hallands län under senare decennier 
Redan i början av 1990-talet gjordes enstaka iakttagelser i Halland av adulta kungsörnar 
under häckningstid. Det skulle dock dröja till 1999 innan det kom några mera påtagliga 
uppgifter som kunde tyda på häckning. Då iakttogs parning och även flygande fåglar med 
bomaterial i ett område i östra delen av Halmstads kommun kring månadsskiftet maj–juni 
(28). Påföljande år sågs en spelflygande kungsörn i samma område under våren, men 
först i augusti 2001 kunde det med säkerhet fastställas att kungsörnen häckat i Halland. 
Då dök ett par med en mattiggande unge i släptåg upp i en dalgång i inre delen av La-
holms kommun, tämligen långt från den ovannämnda platsen (29). Det bedömdes ändå 
handla om samma par. 
 
Under 2002 visade det sig att detta antagande sannolikt var fel (30). Paret som haft en 
unge föregående höst fanns kvar långt in på våren samtidigt som åtskilliga iakttagelser 
gjordes nära den förmodade häckningslokalen i östra delen av Halmstads kommun. Hä-
danefter kallas dessa par ”Revir 2” (Laholm) och ”Revir 1” (Halmstad). Dessutom kom 
rapporter om ännu ett örnpar på en ny plats, i norra delen av Halmstads kommun ”Revir 
3”. En rapport om ett fjärde par, i västra delen av Hylte kommun, visade sig senare inte 
vara riktig. Plötsligt fanns ändå således tre par kungsörnar i Halland. Av dessa torde två 
par ha försökt häcka, men endast det ena paret lyckades och fick en unge. Sent på året hit-
tades boplatsen för paret i östra delen av Halmstads kommun ”Revir 1”. Det kunde redan 
då konstateras att boet var så pass stort att det måste ha använts några år, troligen första 
gången redan i slutet av 1990-talet. 
 
Förutom de etablerade örnparen, som stannar i närheten av sina häckningsområden, be-
söks Halland fortlöpande av övervintrande, främst yngre, kungsörnar. Dessa anländer i 
regel i november månad och lämnar trakten i februari eller mars. Med underlag i de årliga 
inventeringar av vinterrovfåglar som görs i södra halvan av länet, kan vi beräkna det tota-
la antalet övervintrande kungsörnar till mellan 30 och 40 individer. 
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Aktuell utbredning 2003 - 2005 
Våren 2003 noterades åter tre par. I Revir 1 påbörjades häckning, men av någon anled-
ning misslyckades denna relativt sent på säsongen. Även i Revir 2 blev resultatet nega-
tivt. Boplatsen för detta par var inte känd, men de gamla fåglarna dök under sensomma-
ren upp utan unge i samma dalgång som tidigare. Paret i Revir 3 hade flyttat österut, och 
fåglarna sågs regelbundet inom ett område på gränsen mellan Halmstads och Falkenbergs 
kommuner. I detta område fanns en ungfågel kvar långt in på våren 2004, vilket kan in-
nebära lyckad häckning 2003. 
 

 
 
Figur 6. Revirhävdande kungsörnspar i Halland 2003. Av sekretesskäl anges reviren 
grovt och betydligt större än vad de är. 
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Under 2004 lyckades paret i Revir 1 föda upp en unge, för övrigt den första halländska 
kungsörnsunge som blivit ringmärkt. Paret i Revir 2 misslyckades ånyo, medan resultatet 
i Revir 3 är okänt. Eventuellt kan länet under året ha fått ett fjärde par. Under senvåren 
gjordes några iakttagelser i allra sydligaste Halland, bl.a. av ett örnpar i mitten av maj 
månad. Möjligen ligger dessa fåglars hemområde i Skåne län, men det kan också röra sig 
om unga fåglar som ännu inte etablerat sig vid en boplats. 
 
Trots att kungsörnen är en stor fågel, kan den vara mycket svår att finna på häcknings-
platsen. Den uppträder nämligen mycket försiktigt i närheten av boet – exempelvis flyger 
den oftast på låg höjd i skydd av omgivande träd in mot själva boträdet.  
 
Trots ett ganska intensivt inventeringsarbete känner vi idag endast till boplatsen för ett av 
de tre par som lokaliserats i länet. Detta bo ligger inom ett område med få vägar och där 
ytterst få människor normalt rör sig. Även de båda andra paren uppehåller sig i skogsom-
råden som är förhållandevis svårtillgängliga. Icke desto mindre ses fåglarna ganska re-
gelbundet i näraliggande jordbruksmarker under häckningstid.  
 
Svårigheterna att lokalisera bona kan också innebära att det finns etablerade örnpar som 
ännu undgått upptäckt. De kända örnparens ungefärliga hemområden framgår av karta 
(figur 6). 
 
Även om den första kända häckningen genomfördes först 2001, torde kungsörnen ha för-
sökt häcka i Halland åtminstone sedan 1998. Denna bedömning grundas på storleken av 
det kända boet. Det har byggts på varje år och var vid inspektion sommaren 2004 närma-
re två meter högt med det senaste ”årslagret” på ungefär 30 cm. 
 
Det är okänt hur många ungar som hittills producerats i Halland, men uppenbart har flera 
häckningsförsök misslyckats. I Revir 1 producerades en unge 2004, medan häckningarna 
såväl 2003 som 2002 misslyckades. Revir 2 var framgångsrikt med en flygfärdig unge 
2001 och 2002 men har inte producerat några ungar 2003–2004. Som redan antytts finns 
observationer som pekar på att Revir 3 möjligen producerade en unge 2003. 
 

Förväntad populationsutveckling 
Kungsörnen ser ut att ha etablerat sig på allvar i Halland. På bara drygt fem år har länet 
fått tre etablerade par. I Skåne har stammen ökat från ett par 1989 till minst nio par 2003 
(31). Förutsättningarna för en fortsatt spridning måste bedömas som goda. Kungsörnen är 
en opportunist när det gäller födan och utnyttjar ett brett spektrum av bytesdjur, såväl 
däggdjur som fåglar. Det bör innebära att den har goda möjligheter att etablera sig på fler 
platser i Halland.  
 
Även om de tre kända halländska reviren i huvudsak omfattar tämligen öde skogsmarker 
är det inte omöjligt att det, liksom i Skåne, framöver kommer att finnas kungsörnspar i 
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ren jordbruksbygd. I Skåne häckar ett av paren i en slottspark på slätten, bara 50 meter 
från närmaste bostadshus (24). 

3.2  Naturliga förutsättningar för rovdjur 
Halland brukar traditionellt indelas i kustbygd, mellanbygd och skogsbygd. I kustbygden 
återfinns kust- och slättlandskapets mer eller mindre sammanhängande fullåkersbygd där 
de skogklädda restbergen ligger som öar i det flacka och öppna landskapet. Skogsbygden 
återfinns i öster uppe på det sydsvenska höglandet och utgörs av sammanhängande skog  
 

Område Areal km2 
  
Sverige total landareal 410 710 
Halland dito 5 530 
Sverige areal skogsmark 227 490 
Halland dito 2 950 
Halland areal skog, myr, berg, fridlyst område 
* 

3 600 

Halland ”skogs- och mellanbygd” ** 4 130 
Halland areal rovdjurshabitat 
Halland areal kungsörnshabitat 

3 000 
1 000 

 
* Arealen ”skog, myr, berg, övrig mark och fridlyst område” utgör kärnområden för rovdjuren, även om de 
också utnyttjar det egentliga kulturlandskapet. Arealen motsvarar i princip landareal minus åker och bete 
samt bebyggd mark. Arealen har räknats fram över hela länet, i siffran ingår alltså även kust- och slättbyg-
dens mer eller mindre isolerade berg och skogar. 
 
** ”Skogs- och mellanbygd” utgör en geografiskt avskild del av länet som omfattar skogsbygden/höglandet 
i öster och en skogrik övergångszon (mellanbygd) mellan slättlandskapets fullåkersbygd och skogsbygd. 
Området framgår av karta  (figur 8)  nedan. I arealen ingår även sjöar samt åker, bete och bebyggd mark. 
 
Figur 7. Några arealmått för Hallands län.  
 
och myr, här och var avbrutet av byarnas och ådalarnas odlingslandskap. Mellanbygden 
slutligen är ett oftast skogrikt men mosaikartat övergångslandskap mellan slätten och 
höglandet, ofta av stor brutenhet. 
 
Arealen av gynnsamt habitat för rovdjuren har givetvis stor betydelse för hur mycket rov-
djur som kan etablera sig i länet. Med termen rovdjurshabitat avses här de markområden 
i länet som kan förmodas ha varaktiga naturliga förutsättningar som livsrum för rovdju-
ren. Områden med hög andel skogsmark och med relativt låg befolknings- och tamdjurs-
täthet bedöms som särskilt gynnsamma rovdjurshabitat. Detta gäller framför allt de stora 
fyrfota rovdjuren. Kungsörnen har liknande krav på ostördhet men behöver också en viss 
öppenhet i landskapet.  Områden med gynnsamt habitat för kungsörnen överensstämmer 
inte alltid med rovdjurshabitatet, vi kallar därför sådana områden kungsörnshabitat. 
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Fig 8. Rovdjurshabitat i Hallands län (röd linje). 
 

3.2.1  Rovdjurshabitat 
Arealen rovdjurshabitat har här grovt beräknats motsvara länets ”skogs- och mellanbygd” 
reducerad med sjö, åker, bete och bebyggd mark (tabell figur 7). Arealen uppgår till 3 
000 km2 i länet (se karta figur 8). En avsevärd andel av länets yta, som är belägen i kust- 
och slättbygd, ingår alltså inte i arealen rovdjurshabitat så som det beräknats här. Det 
hindrar naturligtvis inte de fyrfota rovdjuren att trots detta kunna uppehålla sig i dessa 
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trakter!  
 
Livskraftiga rovdjurspopulationer är beroende av stora arealer och kan inte rymmas en-
bart inom länets gränser. Exempelvis är de nu aktuella hemområdena för lodjur  samtliga 
gränsöverskridande och delas med grannlänen.  Förekomsten av rovdjurshabitat i grann-
länen har därför en stor betydelse även för Hallands del. Vid en översiktlig analys av an-
gränsande socknar och kommuner i grannlänen så finner man i princip samma typ av 
skogsbygder som inom länets gränser, dvs en god tillgång på rovdjurshabitat. Undantag 
är i viss mån Skåne län söder om Hallandsåsen och Göteborgsregionen i norr.  
 
En annan aspekt är rovdjurshabitatets kvalitet för de olika rovdjursarterna. Kvaliteten har 
flera aspekter, t ex ett områdes tillgång på lämpliga bytesdjur. Det som här avses är snara-
re topografi och tillgång till lämpliga biotoper. Man kan t ex förmoda att mellersta och 
norra Hallands skogs- och mellanbygder är särskilt attraktiva för lon. Detta landskap är 
till stora delar småbrutet kuperat med god tillgång på berg, branter och här och var även 
blockmark, just sådana impedimentområden som lodjuret älskar att kunna dra sig tillbaka 
till i trygghet. Längre söderut i Halland minskar brutenheten successivt samtidigt som in-
slaget av myrar ökar kraftigt. Vilket möjligen kan medföra att ”lodjurs-boniteten” mins-
kar något. Å andra sidan tycks lon kunna kompensera för bristen på oländig terräng ge-
nom att gärna söka sig till de tätaste delarna av skogen, t ex granplanteringar (7, 32). Vi 
har därför inte tagit någon hänsyn till eventuell skillnad i habitatkvalitet/topografi inom 
rovdjurshabitatet. För vargen kan habitatkvalitén förmodas spela än mindre roll än för lo-
djuret. 
 
Slutligen kan en eventuell vargstam i länet komma att sätta vissa gränser för lodjuret (9) 
om inte annat så genom att bytestillgång av rådjur minskar inom vargreviren. Möjligen 
svarar lodjuret på detta genom utökade hemområden. 

3.2.2  Kungsörnshabitat 
Kungsörnen har ofta betraktats som en ödemarksfågel som endast häckar långt från plat-
ser där människor regelbundet vistas. Sedan arten återkom till Gotland på 1950-talet, och 
i än högre grad efter etableringen i Skåne 1989, har denna bild reviderats. Även om det 
fortfarande är så att merparten av Sveriges kungsörnar häckar i ödemarker, kan den eta-
blera sig nära bebyggda trakter förutsatt att den lämnas i fred. Ett av de skånska örnparen 
häckar, som redan nämnts, i en slottspark på slätten. 
 
En fingervisning om var i Halland kungsörnen möjligen kan etablera sig som häckfågel i 
framtiden får vi om vi tittar närmare på artens vinterförekomst i länet. Den ses då fram-
förallt i tre olika naturtyper: myrområdena på sydsvenska höglandet, gränsbygden mellan 
skog och slätt (den s.k. mellanbygden) och i anslutning till skogsområden ute på slätten. 
Den förekommer inte överallt i dessa miljöer, vilket antyder att det finns skillnader i kva-
litet (åtminstone sett med örnögon). Främst handlar det sannolikt om tillgången på bytes-
djur.  
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Fig 9. Kungsörnshabitat i Hallands län (svart linje). 

 
De områden där det övervintrar kungsörn i Halland omfattar en ganska stor del av 
Halland. Varje enskilt område har uppenbart såväl tillräckligt med föda som skyddade vi-
loplatser för att kunna hysa en eller flera örnar vintertid. Visserligen kräver en örnfamilj 
med ungar betydligt mera föda än en enskild övervintrare, men samtidigt är födoutbudet 
större under sommarhalvåret. Flera av de områden där kungsörnen numera häckar i Skåne 
var före etableringen kända som goda övervintringsplatser. 
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En faktor som kan vara begränsande för kungsörnen i Halland är tillgången på lämpliga 
boträd. Kungsörnens bo är stort, och det byggs dessutom på varje år. Detta ställer stora 
krav på boträdets beskaffenhet, och det förekommer att bon rasar ner i samband med hårt 
väder. Vid en undersökning av 185 kungsörnsbon i träd i norra Sverige visade det  
sig att genomsnittsåldern på träden var 335 år samt att träd yngre än 225 år nästan aldrig 
förekom som boträd. Även på Gotland föredrar kungsörnen stora och kraftiga träd med 
en genomsnittlig ålder på trädbestånden på 135 år. Flera av de skånska bona ligger i stora, 
grova och gamla bokar men även gran och lärk har förekommit som boträd. Gemensamt 
för de skånska bona är att de placerats i eller mycket nära kanten av skogsbestånd (ett till 
två träd in från brynet). Det enda kända halländska boet var placerat i en ca 100 år gam-
mal tall belägen på en holme i ett större myrlandskap. Boet låg tämligen nära toppen av 
tallen där stammen krökte på grund av en äldre skada. Boträdet fälldes inte helt oväntat 
av orkanen ”Gudrun”. 
 
Kungsörnen är opportunistisk i sitt födoval och har ett mycket brett bytesregister. De 
största förutsättningarna för kungsörnsförekomst bör därför finnas i de delar av länet som 
hyser mest småvilt av olika slag, vilket sannolikt är områden på gränsen mellan slätt- och 
skogsbygd samt i skogsområden ute på slätten. Hittills ser emellertid de halländska 
kungsörnarna även ut att kräva ostördhet när det gäller val av boplats, vilket talar mot en 
etablering på eller nära slättbygden. Får vi däremot en utveckling lik den skånska, med 
örnpar som häckar i jordbrukslandskapet, är det kanske den halländska slätt- och mellan-
bygden som hyser de bästa förutsättningarna för en expansion. 
 
Förutom lämpliga jaktområden krävs emellertid även ostörda häckningsplatser med till-
räckligt stora träd samt god tillgång på föda. Örnarna jagar huvudsakligen i öppna mar-
ker. Att döma av landskapets utseende i de tre halländska reviren, kräver örnarna tillgång 
till ganska stora öppna ytor, främst myrmark, betesmark eller vall. Detta innebär att bety-
dande delar av den halländska skogsbygden knappast lämpar sig för kungsörnen. Därtill 
är skogen alltför sluten och de insprängda öppna markerna för små. Undantagen utgörs av 
områden med större myrar uppe på Sydsvenska höglandet. Detta begränsar den tänkbara 
arealen kungsörnshabitat väsentligt. Bland annat kan stora delar av Hallands riktigt öppna 
slättbygder räknas bort, liksom de mera slutna delarna av skogsbygden. De lämpliga ha-
bitaten finner vi sannolikt i stället i den s.k. mellanbygden samt vid större skogspartier 
ute i jordbruksbygden. Ett exempel på det senare är Nyårsåsen norr om Halmstad som 
omges av stora jordbruksområden med åtminstone lokalt mycket goda viltstammar. 
 
Trots detta kvarstår avsevärda områden, men det är svårt att beräkna hur stora dessa area-
ler är. Dels vet vi inte var den kritiska gränsen vad gäller bytestillgång går, dels är 
det omöjligt att avgöra hur stor tolerans mot störningar örnarna har. I figurerna 7 och 9 
görs ett försök att avgränsa och arealberäkna kungsörnshabitaten i länet.  
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3.3  De vilda bytesdjuren 

3.3.1  Rådjur 
Lodjuret är det mest födospecialiserade av de 5 stora rovdjuren. Specialiteten består i små 
och medelstora klövdjur, även om t ex hare och skogshöns också ingår i menyn. I södra 
Sverige är rådjuret lons i särklass viktigaste bytesslag och står för mer än 80 % av födoin-
taget (7). Rådjursstammens storlek och produktivitet har därför en avgörande betydelse 
för lostammen och används av forskare för att kunna beräkna storleken på en långsiktigt 
bärkraftig lopopulation. För vargen i de mellansvenska vargreviren är rådjuret det andra 
viktigaste bytesdjuret efter älg (12). Vargen tycks dock föredra rådjur. Vid etablering i 
Götaland kan man förmoda att vargarna kommer att inrikta sig ännu mer på rådjur (12). 
 

 

      96/97       97/98       98/99       99/00       00/01       01/02       02/03      03/04
16,6 25,8 22,6 15,9 15,4 14,7 14,3

 
Figur 10. Avskjutningsstatistik för rådjur (antal fällda djur per 1000 ha) i Hallands län 
1996/97 – 2003/04. 
 
 
Några säkra siffror finns inte på rådjursstammens storlek i länet, inte heller på variationer 
för olika länsdelar eller på dödlighet i form av predatorangrepp, vinteravgång, trafik etc 
samt på reproduktionens storlek. Det alternativ som står till buds är att försöka skatta rå-
djursstammen utifrån tillgänglig avskjutningsstatistik. Jägarförbundet Halland har försett 
oss med avskjutningsstatistik för Halland under en åttaårsperiod (1996/97-2003/04), se 
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diagram och tabell i figur 10 (33). Det bör observeras att inrapporteringen av fällda rådjur 
är låg, i Halland mellan 20 och 30 %. 
 
Statistiken visar en nedåtgående trend under perioden, vilket sannolikt avspeglar en mot-
svarande minskning av rådjursstammen. Nedgången har dock mattats under de senaste 
fyra åren. Enligt den senaste beräkningen (03/04) uppgår avskjutningen i Hallands län till 
14,3 rådjur per 1000 ha (vilket motsvarar 1,43 per km2 eller 143 per mil2). Till allra störs-
ta delen torde minskningen bero på att rävstammen successivt har återhämtat sig efter 
skabbepidemin. I vissa delar av länet kan också predation av lodjur ha bidragit till att 
pressa ned rådjursstammen, framför allt i de delar där hemområden och familjegrupper av 
lo förekommer och i synnerhet i trakter där lodjuren lyckats med flera föryngringar i  
följd.  
 
Beräkningar av stort intresse för Hallands vidkommande har nyligen gjorts av Kjell Wal-
lins forskargrupp på rådjur i Kinna-trakten (Västra Götalands län, ca 20 km från Halland). 
Där har man genom spillningsräkning kommit fram till en täthet på ca 7 rådjur/km2. Ut-
ifrån denna siffra skattar Olof Liberg rådjursstammen i Hallands läns skogsbygd till 5-10 
rådjur/km2 vinterstam (32). 
 

3.3.2 Älg 
I de områden i Skandinavien där vi idag har varg är älg den viktigaste födokällan för var-
garna (12). Varg och björn är de enda rovdjuren som tar älg, men björnen är inte alls lika 
beroende av älg som vargen (12). I takt med att vargarna sprider sig söderut kan dock rå-
djuren komma att ta över rollen som det viktigaste bytesdjuret (12). 
 
Liksom i landets övriga delar har länets älgstam genomgått stora förändringar. Stammens 
storlek kan avläsas ganska väl mot älgavskjutningsstatistiken (se fig 11 (34)). Under 
1960-talet sköts årligen mellan 500 och 1000 älgar. Antalet ökade stadigt under 1970-
talet och under hela 1980-talet sköts mer än 2000 djur. Toppåret uppnåddes 1982 då 3219 
älgar fälldes. En ny men lägre toppsiffra inföll 1989 med 2514 skjutna djur, varefter av-
skjutningsnivån under 1990- och 2000-talen återigen legat mellan 1000 och 2000 älgar. 
År 2000 fälldes 1430 älgar. 
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Figur 11. Avskjutningsstatistik för älg (totalantalet fällda djur) i Hallands  län 1960 – 
2000. 
 

3.3.3 Vildsvin 
Som bytesdjur har vildsvinet betydelse främst för vargen. ”Forskning visar att predatio-
nen från björn, räv och lodjur är så obetydlig att den inte har någon effekt på vildsvins-
stammen. Vargens påverkan på stammen kan däremot bli märkbar eftersom en vargflock 
kan riva fullvuxna vildsvin på över 100 kg. Vildsvinen lyckas visserligen många gånger 
att försvara sig mot vargangrepp, inte minst suggor i grupp är bra på att tillsammans 
skapa motvärn och jaga attackerande vargar på flykten. Vildsvinens utbredning kan bli 
betydelsefull för förvaltningen av den svenska vargstammen. Vargarna söker sig mot täta 
vildsvinsstammar på samma sätt som de gärna drar sig till områden där det finns mycket 
ren. Det förmodas att vargen ställer till mindre rovdjursskador på tamboskap i områden 
där det finns gott om vildsvin.” (Markström 2002 (35)). Rovdjursutredningens betänkan-
de formulerar sig dock mer försiktigt i frågan: ”Vår vildsvinsstam är mycket produktiv 
och forskarna tror inte ens att kombinationen av lodjur och varg i ett område med vild-
svin skulle få någon påtaglig effekt” (2). 
 
Vildsvinets återkomst och spridning i Halland har ägt rum under de allra senaste decenni-
erna. Idag finns vildsvinet i en mer eller mindre stark stam främst i länets södra delar men 
spridning och förtätning av stammen fortsätter. Tillväxttakten för de svenska vildsvinen 
har uppskattats till i genomsnitt 13 % (36). Spridningshastigheten för populationer med 
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Figur 12. Avskjutningsstatistik för vildsvin (antal fällda djur per 1000 ha) i Hallands 
och Skåne län 1996/97 – 2003/04. 
 
 
 
bägge könen har beräknats till 4,8 km/år (37). Stammens tillväxt återspeglas i Jägareför-
bundets avskjutningsstatistik för Halland, se diagram figur 12 (33). I Halland fälldes un-
der jaktsäsongen 03/04 i genomsnitt 2,1 vildsvin per 1000 ha, vilket är ungefär en för-
dubbling gentemot föregående jaktsäsong. Mörkertalet är dock stort på grund av låg in-
rapportering. Hur avskjutningen fördelade sig på jaktvårdskretsarna framgår av figur 13 
(33). 
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Figur 13. Avskjutningen av vildsvin fördelad på jaktvårdskretsarna i Halland. 
 

3.3.4  Småvilt 
Tillgången på småvilt i landskapet är viktig för alla de stora rovdjuren, fyrfota som be-
vingade. Småvilt ingår i dieten för både varg och lo även om de viktigaste bytesdjuren är 
älg och rådjur. Lodjuret kompenserar avsaknad av klövvilt främst med att äta mer hare. 
Klövvilt, hare och skogsfågel utgör tillsammans bortemot 90 % av bytesdjuren för lon 
(7). Vargen dödar utöver klövvilt en hel del grävling men också en lång rad annat småvilt 
t ex bäver och hare (12). 
 
För kungsörnen är tillgången på småvilt av särskilt stor betydelse. Det finns även exem-
pel på att kungsörnar slagit vuxna rävar. Vid två tillfällen har bytesrester insamlats vid 
det kända halländska boet. Dessa har analyserats med hjälp av personal på Naturhistoris-
ka riksmuseet i Stockholm. Vardera fyra däggdjursarter och fyra fågelarter har påträffats: 
skogshare, katt, mård och rådjurs- eller dovhjortskid resp. grågås, trana, korp och orre. 
Det ben från ett kid som påträffades kunde inte säkert bestämmas men kan ha kommit 
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från ett dovhjortskid. Det finns två hjorthägn inom örnparets jaktmarker. Särskilt viktiga 
bytesdjur verkar grågåsen och tranan vara. Detta är intressant eftersom båda arterna eta-
blerat sig i det halländska skogs- och myrlandet i ganska sen tid (efter 1970) och därefter 
expanderat kraftigt. Möjligen har denna expansion bidragit även till att kungsörnen börjat 
häcka här. 
 
Även i övriga delar av Halland har grågåsen, liksom kanadagåsen, expanderat under se-
nare tid och båda arterna förekommer i lämpliga miljöer över i stort sett hela länet. Andra 
viktiga bytesdjur är skogshare och fälthare. Särskilt den sistnämnda har en god stam i 
Halland, vilket bekräftas av Svenska Jägareförbundets jaktstatistik (33). 
 

97/98 98/99 99/00 00/01 02-jan 03-feb 04-mar
Fälthare 6 8,1 9,5 8 7,3 5,5 7,4
Skogshare 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4
Kanadagås 1,9 3,1 4,7 2,8 3,7 6,2 6,6
Grågås 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8  
 
Figur 14. Avskjutningsstatistik för harar och gäss (antal fällda djur per 1000 hektar) i 
Hallands län 1997/98 - 2003/4. 
 
Skogsfågel i form av tjäder och orre har däremot tämligen svaga stammar i länet. Popula-
tionerna har långsiktigt gått kraftigt ned sen förra seklets mitt, med största sannolikhet 
missgynnade av skogslandskapets omvandling mot grandominans och av bärrismarkernas 
försvinnande. Under 1980-talet hade tjäderstammen en kortvarig men märkbar uppgång, 
gynnad av rävens frånvaro då rävskabben härjade som värst. Bäst tycks skogsfågeln bita 
sig fast söderut i den myr- och skogsrika delen av höglandet. Järpen är i Halland en säll-
synt häckfågel. 
 

3.4  Jakt 
Halland är ett viltrikt län (se kap 3.3) och förutsättningarna för jakt är därför också goda i 
länet. För de flesta jägare är jakten ett fritidsnöje. För vissa jägare ger jakten också ett 
viktigt tillskott till hushållsekonomin. Framför allt i glesbygden är jakten för många också 
en väsentlig del av livsstilen och livsföringen (2). 
  

3.5  Tamdjursbesättningar 
I synnerhet i länets kust- och mellanbygd är det inte långt mellan tamdjursbesättningarna, 
framför allt av nöt och får. I inlandets skogsbygder har däremot betesdjuren minskat kraf-
tigt under en lång följd av år, detta gäller inte minst antalet mjölkkobesättningar. 
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Förekomsten av fårbesättningar i länet 2004 (besättningar med tackbidrag ur Jordbruks-
verkets register) framgår av figur 15. Det bör dock observeras att långt ifrån alla fårbe-
sättningar finns med i statistiken, men den kan ändå ge en bild av den relativa förekoms-
ten i länet. Besättningarna är väl spridda över hela länet med en viss förtätning i kust-, 
slätt- och mellanbygd. Totalsiffran är 557 fårbesättningar, varav 6 st bestod av fler än 100 
djur, 167 st med 10-100 djur. För 368 besättningar fanns ingen uppgift på djurantalet 
(38).  
 

 
Figur 15. Fårbesättningar i Halland 2004. 
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3.6  Skadebakgrund 
Skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras genom före-
byggande åtgärder. Länsstyrelserna disponerar sedan 1996 medel för sådana åtgärder (1). 
Naturvårdsverket fördelar dessa medel till länsstyrelserna. År 2004 fördelade Natur-
vårdsverket cirka 8 miljoner kronor till länsstyrelserna för bidrag och ersättning för rov-
djursskador. Näringsidkare kan söka bidrag och ersättning hos länsstyrelsen. 
 
I Halland är skadorna på tamdjur få till antalet. Under 2003 konstaterade Länsstyrelsens 
besiktningsmän totalt 10 st sannolikt rovdjursangripna tamdjur i länet. Motsvarande siffra 
för 2004 var 23 st rovdjursangrepp (39). 
 

2003 Varg Lodjur Kungsörn Totalt
Får 1 3 4
Nöt 5 5
Hund 1 1
Totalt 6 3 1 10
Utbetald ersättning kr 19 000  

 
2004 Varg Lodjur Kungsörn Okänd Totalt

Får 22 1 23
Nöt
Hund
Totalt 22 1 23
Utbetald ersättning kr 50 000  

 
Figur 16. Rovdjursangrepp på tamdjur i Hallands län 2003 och 2004. 
 
I landet som helhet är rovdjursskador på andra tamdjur än ren relativt begränsade (2). Får 
är (förutom ren) det tamdjur som angrips i störst utsträckning. Lodjuret står för de flesta 
angreppen på får (1), men erfarenheterna från landets lodjurstäta län visar att angreppen 
är förhållandevis få. Kungsörnen kan i enstaka fall angripa lamm av får och dovhjort i 
hägn. 
 
Rovdjursangreppens geografiska fördelning i landet framgår av figur 17. Observera att 
angrepp på hund inte finns med på dessa kartor. 
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Figur 17. Rovdjursangrepp på tamdjur i Sverige 2004.  
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Rovdjursangrepp på jakthundar är ett annat problem. Det är framför allt i vargreviren som 
angreppen sker, inte sällan med dödlig utgång för hunden. Även lodjuret kan angripa 
jakthundar, vanligen med klösskador som följd. I sällsynta fall kan också kungsörn angri-
pa små hundar (vilket skedde i Halland 2003 då en tax dräptes i Simlångsdalen). 
 

Figur 18. Antal hundar angripna av fredade rovdjur i Sverige 1997-2004. 
 

3.7  Skadeförebyggande åtgärder 
Flera slag av förebyggande åtgärder mot rovdjursskador på tamdjur används i landet. Den 
metod som fungerar bäst för svenska förhållanden är elstängsel som hindrar rovdjuren att 
komma åt tamdjuren – s k rovdjursstängsel (se vidare kap 4.6.1). I Hallands län har rov-
djursangrepp på tamdjur varit relativt fåtaliga. Detta bedöms vara den främsta anledning-
en till att intresset för skadeförebyggande åtgärder främst i form av rovdjursstängsel ännu 
så länge varit lågt från djurhållare. Ännu så länge har inga bidrag lämnats för skadeföre-
byggande åtgärder i länet. 
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4  Förvaltning av rovdjur i Hallands län 

4.1 Lodjur 

4.1.1  Beräkning av miniminivå på lodjursstam i länet 
Vi har i våra beräkningar utgått från arealen rovdjurshabitat i länet på 3 000 km2 (30 mil2) 
och avsaknad av vargrevir. Vidare har vi använt oss av rådjurstätheter mellan 5 och 10 
rådjur/km2 (500 resp 1 000 per mil2). Olof Liberg har också varit oss behjälplig med data 
om rådjurets reproduktion och dödlighet (32). Slutligen har vi även varierat lodjursstam-
men mellan värdena 1 via 1,5 till 2 lodjur per mil2. 
 
Beräkningarna i tabellen (figur 19) ger oss möjlighet att skatta lons predation på rådjurs-
stammen och därmed också vad som blir den jaktbara återstoden vid de olika tätheterna 
på rådjur och lo. Som jämförelse har även aktuell avskjutning 2003/4 lagts in i tabellen. 
 
De alternativ 1-7 som framräknats är baserade på en förhållandevis låg andel av nettopro-
duktionen rådjur, (nästan) alla på ca 30 % eller därunder. Motivet är att lodjursstammen 
bör anpassas efter vad de halländska markerna och rådjursstammen långsiktigt kan bära. 
Vilket även innebär att jägarkåren kan förfoga över en rimligt stor andel av produktionen. 
Alternativen utmynnar i en långsiktigt bärkraftig lodjursstam som med olika förutsätt-
ningar kan variera mellan 30 och 60 individer, motsvarande mellan  5-6 och 11 föryng-
ringar/familjegrupper.  
 
I tabellen har vi som jämförelse (alt 8) även lagt in Henrik Andréns förslag till länsvis 
fördelning av det nationella målets miniminivå 200 lodjursföryngringar utanför rensköt-
selområdet (resterande 100 föryngringar enligt det nationella målet förlades till rensköt-
selområdet) (1, 9). Föryngringarna fördelades i förhållande till antal skjutna rådjur 2002 
(Skåne dock endast 50 %). Denna räkneoperation resulterade i 13 föryngringar i Halland.  
 
Enligt beräkningarna i alternativ 1-7 krävs det emellertid en mycket stark och produktiv 
rådjursstam för att hysa så många (13) familjegrupper. Vi bedömer det därför som mindre 
troligt att en så stor lostam i länet är långsiktigt bärkraftig med hänsyn till rådjursstam-
mens nettoproduktion och rådande avskjutning. 
 
Slutligen återfinns som alternativ 9 även forskarnas beräkning av långsiktig bärkraft för 
lodjur i länet (se kap 3.1.1). Forskarnas beräkning visar att det teoretiska utrymmet för 
lodjur är stort, 25 föryngringar (utan konkurrens från jägare och varg). Vid betydligt lägre 
lodjursnivåer blir därmed även utrymmet för rådjursjakten stort. Om ca 30 % av bärkraf-
ten utnyttjas av lodjuren kan 7,5 föryngringar rymmas i länet.  
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Räkneexempel lodjursstam N län

Rådjurs- Produk- Dödlig- Netto- Lo- Lopre-d% av Jaktbar Aktuell Areal Antal Antal 
stam tion kid het produk- stam  dation netto- åter- avskjutn. mil2 lodjur föryng-
per mil2 tion /mil2 rådjur prod. stod ringar

Alt 1 500 400 270 130 1 40 31 90 140 30 30       5-6 st

2 540 430 290 140 1 40 29 100 140 30 30       5-6 st

3 750 600 405 195 1 40 21 155 140 30 30       5-6 st

4 750 600 405 195 1,5 60 31 135 140 30 45         8 st

5 750 600 405 195 2 80 41 115 140 30 60       11 st

6 1000 800 540 260 1,5 60 23 200 140 30 45         8 st

7 1000 800 540 260 2 80 31 180 140 30 60       11 st

Alt 8 200 lodjursföryngringar utanför renskötselområdet, fördelade länsvis i förhållande till rådjurstillgång       13 st
(Andrén 2003)

Alt 9 600   Beräkning av långsiktig bärkraft för lodjur i länet (Liberg och Andrén 2004 33       25 st

Förklaring
Produktion kid : ca 80 % tillväxt av vinterstam
Dödlighet: Avgång rävpredation ca 50 % av kidproduktionen, avgång vinter, trafik mm ca 10 % av alla rådjur per 
Nettoproduktion: Återstod av tillväxten före jakt och utan lopredation
Lopredation rådjur: ca 40 rådjur per lo och år, ungarna inräknade
% av nettoproduktionen: Hur stor andel rådjur som lodjuren tar 
Jaktbar återstod: Rådjur tillgängliga för jakt
Aktuell avskjutning: Avskjutningsstatistik för rådjur i Halland 2003/4
Areal mil2: Gynnsamt rovdjurshabitat i länet
Antal lodjur: Lodjursstam /mil2 x areal mil2

 
Figur 19. Alternativa miniminivåer på lodjursstammen i Hallands län. 
 

4.1.2  Regionalt delmål för lodjur 
Som ovan nämnts är kunskaperna om rådjursstammen i Halland bristfälliga liksom om 
hur lodjuret påverkar stammen. Oklarheter finns även om hur en starkare lostam påverkar 
länets många fårbesättningar (kommenteras vidare i kap 4.6.1). Ett regionalt delmål bör 
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därför sättas med stor försiktighet. När säkrare uppgifter kommer fram kan delmålet upp-
dateras. 
 
Delmålet ska förstås som en regional delnivå av den nationella miniminivån för lodjur i 
rovdjurspolitiken.  
 

Miniminivå 
Miniminivån för lodjursstammen i Hallands län föreslås vara 6-7 föryngringar, vilket 
motsvarar ca 35 lodjur i länet. 
 
Den föreslagna nivån är resultatet av en avvägning mellan flera olika intressen. Hänsyn 
har tagits till  
1. rovdjurspolitikens målsättning att ”lodjuret bör ges möjlighet att i ökad omfattning 
sprida sig söderut och där återkolonisera lämpliga biotoper i södra Svealands och Göta-
lands skogsbygder”, citat från regeringens proposition 2000/01:57, 
2. att lodjursstammen ska vara långsiktigt bärkraftig, framför allt med avseende på rå-
djursstammen som är det viktigaste bytesdjuret, 
3. att länets jägare ska kunna förfoga över en rimligt stor andel av rådjursstammens net-
toproduktion, 
4. att skaderisken för får och andra tamdjur ska hållas på en fortsatt låg nivå.  
 

Utbredning 
Målet för lodjursstammens utbredning föreslås vara att arten förekommer i hela länet där 
naturliga förutsättningar finns.  
 

Tidsperspektiv 
Förvaltningsplanen gäller för tidsperioden 2005-2010. 
 

4.2  Varg 

4.1.2  Regional förvaltning av varg 
Hallands län har ingen fast vargstam. Halland har haft besök av genomströvande vargar 
vid ett flertal tillfällen, senast 2003 och 2004. Djur på vandring kan förväntas även i 
framtiden. Dessa djur kan orsaka skador och oro. 
 
Enligt det riksdagsbeslut som fattades 2001 (Regeringens proposition 2000/01:57) gäller 
att etappmålet 20 årliga föryngringar av varg ska uppnås och sedan ska populationens 
storlek utvärderas (1). Innan dess finns inga möjligheter för länen att begränsa eller hind-
ra etablering av varg. Orsaker som kan leda till beslut om skyddsjakt på särskilt skadegö-
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rande individer finns reglerat i § 23a, § 27 och § 28 Jaktförordningen (1987:905). Läns-
styrelsen anser att särskilt skadegörande individer skall elimineras snarast möjligt.  
 
En etablering av varg ska övervakas med hjälp av inventering och kvalitetssäkring av in-
kommande rapporter om vargförekomst. Information om bekräftad vargförekomst ska 
snarast spridas till lokalbefolkningen. De eventuella konsekvenser som en vargförekomst 
kan innebära ska utan dröjsmål hanteras av länsstyrelsens personal. 

4.3  Björn 

4.1.2  Regional förvaltning av björn 
Hallands län har ingen fast björnstam. Några enstaka djur på vandring har dock dykt upp 
i länet. 
 
Enligt det riksdagsbeslut som fattades 2001 (Regeringens proposition 2000/01:57) gäller 
att miniminivån ska vara 100 föryngringar per år och att målet för björnstammens utbred-
ning bör vara att den fyller ut områdena mellan de nuvarande reproduktionsområdena och 
att stammens spridning söderut tillåts fortsätta (1). Orsaker som kan leda till beslut om 
skyddsjakt på särskilt skadegörande individer finns reglerat i § 23a, § 27 och § 28 Jakt-
förordningen (1987:905). Länsstyrelsen anser att särskilt skadegörande individer skall 
elimineras snarast möjligt. 
 

4.4  Kungsörn 

4.4.1  Beräkning av kungsörnsstam i länet 
Vi har i våra beräkningar utgått från arealen kungsörnshabitat i länet på 1 000 km2. Vida-
re har vi utgått från en revirtäthet med minst 10 km mellan bona. Med den kunskap vi har 
om kungsörnen och dess krav idag skulle detta kunna innebära en (teoretisk) stam på om-
kring 20 par i Halland. Vi utgår då från att det i Halland, liksom i Skåne, kan ske en eta-
blering i jordbruksbygden. 
 
 

4.4.2  Regionalt delmål för kungsörn 
Bortsett från att vi lämnar våra kungsörnspar i fred och ser till att fredningen av arten re-
spekteras, kan vi inte påverka förutsättningarna för stammen i nämnvärd grad. Det är där-
för svårt, för att inte säga omöjligt, att ange ett visst antal par som delmål för förvaltning-
en. Vi har idag (2004) tre etablerade par. Dessa skall naturligtvis få leva kvar och stam-
men skall tillåtas att öka. Möjligen blir det nödvändigt att, liksom i fallen med fiskgjuse 
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och pilgrimsfalk, periodiskt belägga kungsörnarnas häckningsplatser med tillträdesförbud 
(dvs. under häckningstiden februari-augusti). 
 
Kungsörnen är en potentiell skadegörare i fårbesättningar och dovhjortshägn och kan 
dessutom slå mindre hundar. Vår bedömning är dock att sådana skador kommer att vara 
fortsatt sällsynta även med en växande stam av kungsörn i länet. 
 
Kungsörnen kan också konkurrera med människan om det jaktbara småviltet, främst hare 
och fasan. Erfarenheter från Skåne och Gotland talar dock för att kungsörnen inte påver-
kar viltförekomsten nämnvärt. 
 

Miniminivå 
Eftersom kungsörnen är en nyetablerad art i Halland har vi inga historiska fakta kring be-
ståndet att falla tillbaka på. Vi vet inte heller hur stor stam den halländska naturen kan 
föda. Dock pekar den tämligen snabba etableringen av tre par mot att åtminstone vissa 
delar av länet lämpar sig väl för arten. Sannolikt förekommer ett utbyte av individer med 
angränsande län, vilket gör det än svårare att fastställa några mål i antal par räknat. 
  

Utbredning 
Målet för kungsörnens utbredning bör vara att arten förekommer i hela länet där naturliga 
förutsättningar finns. 
 

Tidsperspektiv 
Förvaltningsplanen gäller för tidsperioden 2005-2010. 
 

4.5  Inventering och beståndsövervakning 
Om rovdjursstammarna ska kunna förvaltas på ett ansvarsfullt sätt krävs att förändringar i 
stammarnas numerär och utbredning kan följas. Förändringar av respektive arts utbred-
ning och antal påverkar bland annat beslut om eventuell skyddsjakt och graden av skade-
förebyggande åtgärder.  
 
Från och med år 2002 ansvarar länsstyrelserna för att rovdjursinventeringar genomförs. 
Inventeringsverksamheten ska bedrivas i samarbete mellan  länsstyrelserna och de ideella 
organisationerna och i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (4). 
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4.5.1  Inventeringsmetoder 

Snoking  
Metoden går i korthet ut på att information om förekomster och föryngringar av stora 
rovdjur samlas in under hela året, främst givetvis under snöspårningssäsongen, för att se-
dan sammanställas och utvärderas efter varje reproduktionscykel. En reproduktionscykel 
är ett helt år med början vid födelsetiden för varje art. Länsstyrelsens fältpersonal söker 
själva efter spår av rovdjur som tyder på föryngring, eller åker ut på rapporter om sådana 
spår från allmänheten och genomför spårningarna (27). I Halland är detta den metod som 
hittills använts. 

Områdesinventering (simultan yttäckande inventering) 
Detta är den metod som använts vid de av Svenska Jägareförbundet organiserade inven-
teringarna söder om renskötselområdet, men även av flera länsstyrelser, bl a Västra Göta-
lands län. Kort sammanfattat går metoden ut på att vid ett givet tillfälle på nysnö (högst 
två dygn gammal) avspåra skogsbilvägnätet (ibland kompletterat med inventeringslinjer i 
terrängen) över hela inventeringsområdet samtidigt. Korsande rovdjurslöpor som gjorts 
efter det senaste snöfallet bakspåras därefter till dess att löpan befinnes översnöad av det 
senaste snöfallet (27). Metoden är ett bra sätt att skaffa kunskap om de fyrfota rovdjurs-
stammarna i en region. En sådan riktad områdesinventering kan omfatta ett helt län, en 
mindre del av ett län eller delar av flera län. Metoden kräver emellertid mycket förbere-
delser, en stor organisation och kostar mycket pengar. För att kunna genomföras i större 
skala krävs dessutom omfattande frivilliginsatser. I södra Götaland med dess glesa lo-
djursstammar är det därför tveksamt om metoden är den mest kostnadseffektiva. De osäk-
ra snöförhållandena i söder gör också metoden svår att tillämpa. I Halland har ännu ingen 
simultan yttäckande inventering utförts. 
 

Kungsörnsinventering 
Etablerade kungsörnspar är lättast att hitta under vårvintern då hannen spelflyger soliga 
dagar. Men erfarenheterna från de gångna åren har visat att det förhållandevis flacka 
landskapet i Halland med dess högstammiga skogsbestånd är svårinventerat. En spelfly-
gande kungsörnshanne ses dock långt, så ett första steg är att leta reda på goda utsikts-
punkter i lämpliga miljöer. 
 
Under perioden slutet av januari till och med mars bör lämpliga marker besökas i sam-
band med fint väder. Besöken bör omfatta flera timmar eftersom örnhannen ofta inte 
spelflyger mer än vid något eller några tillfällen varje dag. Under spelflykten dyker han-
nen ner mot marken, i regel i riktning mot boträdets omgivningar. 
 
Boletning får absolut inte förekomma under den utdragna häckningstiden (februari-
augusti) eftersom örnarna kan vara mycket känsliga för störningar vid boplatsen. Om och 
när ett misstänkt häckningsområde lokaliserats, måste boletandet anstå till följande höst. 
Då är det å andra sidan desto mera angeläget att det aktuella området genomströvas i sö-
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kande efter boträd och eventuellt alternativbo. Boplatsen skall sedan rapporteras så att 
störningar i form av skogsarbete kan undvikas. Trots att kungsörnens historia som häck-
fågel i länet är kort, finns det redan ett exempel på att häckningen misslyckats på grund 
av skogsarbete i boets närhet under häckningen. 
 

4.5.2  Rovdjursinventerare 
För att genomföra spårningsinsatserna har länsstyrelsen förordnat särskilt utbildad fält-
personal, för närvarande 7 personer till antalet. Dessa personer bör vara duktiga och vana 
spårare som har möjlighet att vara ute mycket. De ska för övrigt ha tillräckligt god fysik 
för att klara av längre spårningar samt ha stor integritet och god social kompetens då de 
är länsstyrelsens ansikte utåt. I den mån det är möjligt bör fältpersonalen både vara spåra-
re och besiktningsmän. Detta för att minska antalet personer i organisationen. All fältper-
sonal ska vara vana att spåra både lodjur och varg, även om inga stationära vargar finns i 
deras verksamhetsområde. 
 
Kungsörnsinventeringen genomförs av Hallands Ornitologiska Förening på länsstyrelsens 
uppdrag. 
 

4.5.3  Genomförande 

Mål 
Att årligen fastställa 

1. om föryngring av arterna förekommer samt antal föryngringar, 

2. om arterna uppträder regelbundet (om föryngring inte förekommer), 

3. om arterna uppträder tillfälligt eller inga observationer har gjorts (4). 
För varg skall i förekommande fall även antalet familjegrupper, revirmarkerande par och 
övriga stationära individer fastställas. För föryngringar och familjegrupper skall antalet 
individer bestämmas (4). 
 

Åtgärder 
De årliga inventeringarna ska bedrivas som hittills med tonvikt på snoking och kungs-
örnsinventering, vilket innebär en fortsatt satsning på en liten organisation med ett fåtal 
inventerare.  
 
Områdesinventeringar (länsomfattande, länsövergripande eller del av län) bör genomfö-
ras för att komplettera snokingmetoden, lämpligen vart tredje till femte år. För närvaran-
de pågår ett arbete med att bygga upp en organisation av frivilliga spårare som kan 
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genomföra sådana inventeringar. Arbetet bedrivs av Jägareförbundet Halland i samarbete 
med länsstyrelsen och andra ideella organisationer. 
 
Alla observationer ska systematiskt registreras i Rovdjursforum, den nationella databasen 
för rovdjur. 
 

Ansvar  
Länsstyrelsen är ansvarig för att rovdjursinventeringarna genomförs. Kvalitetssäkring 
görs av länsstyrelsens personal. 
 

 

Resurser 
Naturvårdsverket har för år 2005 tilldelat Länsstyrelsen 100.000 kr för inventeringsverk-
samheten. 
 

4.6  Konsekvenser av rovdjur i länet 
Rovdjurspolitiken förutsätter växande rovdjursstammar i länet och i hela Götaland. Kon-
sekvenserna (ekologiska, sociala etc) av detta är på nuvarande stadium svåra att förutspå. 
En särskilt knepig fråga är vilka effekter som en eventuell framtida etablering av vargre-
vir i länet kan få och hur detta kommer att mottagas av hallänningarna. 
 
Rent generellt kan konsekvenserna delas in i positiva och negativa aspekter. Till de posi-
tiva hör framför allt rovdjurens ekologiska effekter som leder till mer naturligt fungeran-
de ekosystem med ökad biologisk mångfald. Många människor kommer också att upple-
va rovdjurens närvaro som ett intressant och värdefullt nytt inslag som kan vara berikan-
de för naturupplevelsen. Till de negativa aspekterna hör ett sannolikt ökande antal rov-
djursangrepp på tamdjur och hundar, minskande jaktutbyte samt människors rädsla och 
oro inför rovdjuren.  
 

4.6.1  Skador på tamdjur och hundar 
Den aktuella skadebilden i länet med nuvarande rovdjursstammar har tecknats i kapitel  
3.6. Fårbesättningarna (kap 3.5) är väl spridda i länet. Skador orsakade av lo är dock få 
med nuvarande nivå på lodjursstammen, någon tydlig skillnad kan inte heller ses mellan 
aktuella hemområden och övriga delar av länet. Under förutsättning att rådjursstammen 
bibehålls livskraftig på nuvarande nivåer är det vår bedömning att skadebilden inte kom-
mer att förändras nämnvärt i takt med en försiktig ökning av lostammen enligt delmålet. 
Då det gäller kungsörnen talar erfarenheter från Gotland och Skåne samma språk. Med ett 
nyetablerat vargrevir kan skadorna dock komma att öka väsentligt, framför allt på får och 
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hund men också på nöt. Att vargen kan åstadkomma stor skadegörelse kunde konstateras 
våren 2004 då en kringströvande (sannolik) varg dödade 22 får i en och samma besätt-
ning i södra Halland.  
 

Skadeförebyggande åtgärder och ersättning 
Skador på tamdjur orsakade av rovdjur ska så långt som möjligt förhindras genom före-
byggande åtgärder. Länsstyrelserna disponerar sedan 1996 medel för sådana åtgärder (1). 
Naturvårdsverket fördelar dessa medel till länsstyrelserna. År 2004 fördelade Natur-
vårdsverket cirka 8 miljoner kronor till länsstyrelserna för bidrag och ersättning för rov-
djursskador. Näringsidkare kan söka bidrag och ersättning hos länsstyrelsen. 
  
Flera slag av förebyggande åtgärder mot rovdjursskador på tamdjur används i landet. Den 
metod som fungerar bäst för svenska förhållanden är elstängsel som hindrar rovdjuren att 
komma åt tamdjuren – s k rovdjursstängsel. Dessa stängsel har visat sig vara effektiva i 
synnerhet mot varg men också mot lodjur (40). En annan förebyggande metod är att ut-
nyttja boskapsvaktande hundar. Metoden är ännu ny i Sverige men prövas för närvarande 
i ett antal besättningar i landet. Man bör dock vara medveten om att denna metod kräver 
mycket tid, energi och tålamod (41).  
 

Mål 
Att tamdjurshållningen i länet inte ska väsentligt försvåras och att skadeförebyggande åt-
gärder ska kunna bidra till detta.  
 

Åtgärder 
Bidrag till rovdjursstängsel bör lämnas där svårare och upprepade konflikter uppstår mel-
lan rovdjur och tamdjursbesättningar. Behovet av bidrag/stängsel bör prövas från fall till 
fall. 
 
Det är viktigt att länsstyrelsens besiktningsmän och/eller fältpersonal snabbt är på plats 
för besiktning hos den som drabbats av rovdjursangrepp.  Om förnyade angrepp omedel-
bart befaras kan det vara lämpligt att länsstyrelsen tillhandahåller ett s k akutstängsel. 
Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland kommer under år 
2005 att införskaffa ett gemensamt akutstängsel. 
 

Ansvar 
Länsstyrelsen ansvarar för att besiktning kommer till stånd samt prövar rätt till ersättning 
och bidrag.  
 
 
 
 



LÄNSSTYRELSEN  48 (53) 
         HALLAND   
   

Resurser  
Naturvårdsverket har för år 2005 tilldelat Länsstyrelsen 200.000 kr för bidrag att före-
bygga och ersätta viltskador orsakade av rovdjur, tranor, gäss m fl. 
 

4.6.2  Påverkan på viltstammar 
I synnerhet klövviltet är en mycket viktig jaktlig resurs för människan. Eftersom rovdju-
ren och jägaren/människan konkurrerar om samma bytesdjur kan konflikter uppstå ifall 
bytesstammarna börjar att svikta (2,12).  
 
Lodjuret lever till mycket stor del på rådjur i södra Sverige. Undersökningar i Värmland 
har visat att det finns ett ganska starkt samband mellan lodjurstäthet och nedgång i rå-
djursstammen (7). Vissa observationer tyder på att så kan vara fallet även i delar av da-
gens Halland (kap 3.1.1). Vargen påverkar det jaktliga utbytet av såväl älg som rådjur 
inom sitt revir. Hur mycket vargen påverkar det jaktliga uttaget av älg beror på vilken 
täthet som älgstammen har (46). 
 
Kungsörnen konkurrerar med människan om småviltet, i Halland främst skogs- och fält-
hare, men vid en framtida expansion ut i jordbruksbygden skulle det även kunna uppstå 
konflikter i områden med utsättning av fasaner. Erfarenheter från Gotland och Skåne talar 
emellertid för att kungsörnen inte påverkar viltförekomsten i nämnvärd grad. 
 
Ett försök till analys av konflikten har beträffande lo och kungsörn gjorts i kap 4.1.2 och 
4.4.2. Det föreslagna delmålet för lo bygger som tidigare nämnts på försiktighetsprinci-
pen att lodjuren endast beskattar rådjursstammen till en mindre del. Med ett nyetablerat 
vargrevir kan dock det samlade rovdjurstrycket av varg och lo komma att få relativt stor 
betydelse för rådjursstammens fortsatta täthet och produktion (12). Vilket kan innebära 
minskade möjligheter till jakt. 
 

4.6.3  Påverkan på människor 
Många människor känner oro och rädsla inför rovdjuren. Särskilt vargen är ett mytom-
spunnet djur och fantasifulla historier om vargens blodtörst återberättas än idag. En del 
individer kan också vara tämligen orädda och närgångna och uppträda på ett sätt som av 
vissa människor uppfattas som skrämmande eller rentav hotande. De flesta fall där vargar 
varit närgångna kan tolkas som nyfikenhet hos vargen eller har utlösts av närvaron av en 
hund som varit föremål för vargarnas intresse eller aggression (12). 
 
”Är då vargen farlig för människor? Vi vet att vargen har kapacitet att döda människor, 
att den har dödat människor vid flera tillfällen, och att ingen kan garantera att en varg 
aldrig kommer att angripa en människa igen. Vi vet dock att det är synnerligen ovanligt 
att vargar angriper människor. Om vi ställer denna risk mot andra risker vi möter i vårt 
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dagliga liv så är den säkerligen avsevärt större att man skall råka illa ut genom att träf-
fas av blixten, stöta på en ilsken björnhona med ungar eller råka ut för en trafikolycka på 
väg till skogen, än att man skal skadas av en varg (12). 
 
I många fall kan rädslan för vargen eller rovdjur i allmänhet kanske inte ”botas”. Utökad 
och förbättrad information om rovdjuren kan dock bidra till en nyanserad uppfattning 
som bygger på kalla fakta. 
 

4.7  Information och kommunikation  
Informationsspridning och kommunikation mellan aktörer är viktig för att öka kunskapen 
om hur de stora rovdjuren lever, för att öka acceptansen för rovdjuren och för att före-
bygga skador på tamdjur. Informationen ska även omfatta förebyggande av jaktbrott, för-
domar och rädsla för rovdjur samt hur möte med rovdjur ska hanteras. 
 
Den regionala rovdjursgruppen har en central roll för kommunikation mellan Länssty-
relsen och övriga aktörer som är representerade i rovdjursgruppen. I gruppen ingår repre-
sentanter för Skogsvårdsstyrelsen, Jägareförbundet Halland, Jägarnas Riksförbund, LRF-
Länsförbundet Halland, Fåravelsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Hallands Orni-
tologiska Förening, Hallands Naturskyddsförening och Länsstyrelsen Halland. Rovdjurs-
gruppens syfte är främst att öka utbytet av information i rovdjursfrågor. Gruppen ska 
också ha en rådgivande funktion då det gäller Länsstyrelsens arbete med rovdjursfrågor 
(1). 
 

Mål och åtgärder 
Den regionala rovdjursgruppen bör kallas minst en gång om året eller då behov förelig-
ger. Riktade infomationsmöten med allmänheten bör hållas i områden med nyetableringar 
av rovdjur. Informationsmöten med tamdjursägare om skadeförebyggande åtgärder har 
hållits men kan åter bli aktuellt. Information om rovdjurssituationen bör hållas tillgänglig 
på länsstyrelsens hemsida. 
 

Ansvar 
Länsstyrelsen ansvarar för att rovdjursgruppen sammankallas och för övrig information. 
Den regionala rovdjursgruppens representanter, länsstyrelsen rovdjursansvarige, besikt-
ningsmän och fältpersonal är viktiga resurser för spridning av information ute i länet. 
 

Resurser  
Anslag för bidrag och ersättning för viltskador samt för inventeringsverksamheten 
(200.000 kr + 100.000 kr). 
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4.8  Skyddsjakt 
Om ett rovdjur har dödat eller skadat ett tamdjur har enskilda djurägare, under vissa om-
ständigheter, rätt att avliva rovdjuret på eget initiativ med stöd av 28 § Jaktförordningen. 
Denna paragraf är i skrivande stund under översyn (42). 
  
Naturvårdsverket kan ge tillstånd till skyddsjakt på enskilda individer som orsakar skada 
på tamdjur enligt 27 § Jaktförordningen.  
 
Naturvårdsverket har föreslagit regeringen en ändring i jaktlagstiftningen så att den bättre 
ska överensstämma med den sammanhållna rovdjurspolitiken och EU:s art- och habitatdi-
rektiv (43). 

4.8.1  Lodjur 
Jakten har intill nyligen bedrivits som skyddsjakt i områden med fast lodjursstam och 
tilldelningen för län eller delar av län har fastställs av Naturvårdsverket (44). De sista två 
åren (2004 och 2005) tillät Naturvårdsverket ingen skyddsjakt på lodjur utanför rensköt-
selområdet. Detta på grund av att stammen har minskat jämfört med föregående år och ej 
längre når upp till den av riksdagen satta miniminivån på 300 föryngringar i landet som 
helhet (45). 
 
Länsstyrelserna i län med fast lodjursstam (hit räknas inte Hallands län) kan, med stöd av 
27 § jaktförordningen 1987:905 och 26 § NFS 2002:19, besluta om skyddsjakt på enstaka 
individer som orsakar stor skada. Frågan om skyddsjakt ska prövas restriktivt. 
 

4.8.2  Varg 
Enligt rovdjurspropositionen bör skyddsjakt tillåtas endast i begränsad omfattning innan 
vargstammen nått upp till etappmålet på 20 föryngringar per år (1). Naturvårdsverket kan 
fatta beslut om sådan skyddsjakt på enskild varg om den orsakat allvarliga skador eller 
olägenheter (27 § jaktförordningen 1987:905). 
 

4.8.3  Björn 
Jakten bedrivs som skyddsjakt i områden med fasta björnstam och tilldelningen för län el-
ler delar av län fastställs av Naturvårdsverket (44).  
 
Länsstyrelserna i län med fast björnstam (hit räknas inte Hallands län) kan, med stöd av 
27 § jaktförordningen och 26 § NFS 2002:19, besluta om skyddsjakt på enstaka individer 
som orsakar stor skada.  
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4.9  Illegal jakt 
Jaktbrott förekommer på alla stora rovdjur. Omfattningen är av naturliga skäl mycket svår 
att uppskatta (2). Bland de radiomärkta lodjur som under åren 1993-2002 har ingått i lo-
djursprojektets forskning beräknas 10-15 % ha fallit offer för illegal jakt (45). Av de var-
gar som har märkts i vargprojektets regi från 1998 till 2003 kan så mycket som 25 % ha 
dödats genom illegal jakt (45). När det gäller kungsörnen innebär dess breda bytesval att 
den bara i undantagsfall orsakar skada. Icke desto mindre drabbas den fortfarande av 
kvarlevande rovdjurshat. Därtill kommer att det fortfarande förekommer boplundring, där 
hela äggkullar eller ungar tas av samlare. Detta innebär att alla uppgifter som gäller 
kungsörnarnas häckningsplatser måste behandlas med sekretess. 
 
Illegal jakt utgör ett av de allvarligaste hoten mot såväl bevarandet som en långsiktig och 
ansvarsfull förvaltning av de stora rovdjuren i landet. Det är att betrakta som allvarliga 
brott vilket återspeglas i den straffskärpning som gjorts. Polis, åklagare och länsstyrelser 
ska, enligt rovdjurspropositionen (1) gemensamt planera insatser för att förebygga jakt-
brott mot de stora rovdjuren. Länsstyrelserna får särskilda medel för de ökade insatserna 
mot jaktbrott. 
 
Några av de åtgärder som bör vidtas är: 
 

• Utbildning av länsstyrelsens fältpersonal i hur de ska hantera situationer där de upp-
täcker jaktbrott.  

• Se till att de brott som begås får den uppmärksamhet som de kräver och att det informe-
ras om brottens rättskraft för att man ska förstå allvaret i denna typ av brott. 

• Att motverka alla typer av acceptans för jaktbrott som kan tänkas förekomma. 
• Att verka för en attitydförändring i frågor som rör stora rovdjur och illegal jakt. 
• Att alla misstankar om jaktbrott ska anmälas till polis och åklagare. 

 

4.10  Principer för förvaltningsmärkning 
Märkning av lodjur ska i första hand ske i forskningssyfte. Märkning för förvaltning kan 
ske i samband med forskning och ska då initieras av forskningen. Förvaltningsmärkning 
av lodjur bör annars inte förekomma i Hallands län. 
 
Märkning av kungsörn ska i första hand ske i forskningssyfte. En fråga som vi vet väldigt 
lite om idag, men som skulle kunna besvaras med hjälp av ringmärkning, är de sydsvens-
ka kungsörnarnas ursprung och spridningsvägar. All ringmärkning i Sverige idag sker 
genom licensierade ringmärkare. För all form av ringmärkning krävs dessutom markäga-
rens tillstånd. När det gäller kungsörnen och en del andra sällsynta arter genomförs ring-
märkningen av särskilt utsedda märkare. Uppgifter om boets placering behandlas med 
sekretess. 
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