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1 Inledning 
 
Lodjuret och vargen finns båda upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv över arter som har ett 
gemenskapsintresse och kräver noggrant skydd. De finns också upptagna på den nationella 
rödlistan som sårbar respektive akut hotad  enligt kriteriet mycket liten population. Detta medför 
att Sverige har ett ansvar i arternas bevarande och tillväxt. Till följd av detta anser 
Naturvårdsverket att det nationella målet bör omsättas i regionala delmål i form av miniminivå 
resp. etappmål avseende antal årliga föryngringar som respektive län ansvarar för.  
 
Den regionala rovdjursgruppen i Östergötland har diskuterat förvaltningsplanen inklusive 
precisering av de regionala målen.  
 
Huvudsyftet med förvaltningsplanen är att ge berörda parter tydliga riktlinjer för de 
förvaltningsinsatser av olika slag som erfordras för att Östergötland ska kunna ta sin del av det 
nationella ansvaret för att bevara de berörda arterna.  
 
2 Lodjur 
 
2.1 Nationella mål 
 
Det nationella målet för lodjur lyder bl.a. enligt följande: 
Miniminivån av lodjursstammen i Sverige skall vara 300 föryngringar per år, vilket motsvarar ett totalt antal av 
ca 1500 individer (se vidare i bilagan). 
 
2.2 Regionala delmål för Östergötlands län 
 
Under 2005 skedde en känd föryngring av lodjur i Östergötlands län. Ensamma lodjur har 
kvalitetssäkrats på olika platser i länet. Som ett första led i att nå upp till det nationella målet, är 
det rimligt att, med hänsyn till länets infrastruktur med planerad ostlänk (tvåspårig järnväg) samt 
gasledning, fram till år 2010 öka antalet föryngringar i länet till fem föryngringar. När det gäller 
ett regionalt delmål för 2020 är det realistiskt med sex – sju föryngringar om de biologiska och 
ekonomiska förutsättningarna finns. Lämpliga geografiska områden är norra och södra delen av 
länet. 
 
3 Varg 
 
3.1 Nationella mål 
 
Det nationella målet för varg lyder bl.a. enligt följande: 
Etappmål för varg i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 individer. Då detta 
etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter genomföras (se vidare i bilagan). 
 
3.2 Etappmål för Östergötlands län 
 
Till dess att det nationella etappmålet har uppnåtts måste, som grundprincip, vargarna själva få 
avgöra var de vill etablera sig. Detta innebär, för Östergötlands del, att ingen specifik andel av det 
nationella målet kan anges utan de etableringar som sker måste accepteras. Ett rimligt första 
etappmål är dock att inom en femårsperiod ha en årlig föryngring av varg som troligen kommer 
att delas med angränsande län. 
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Sammanlagda rovdjurstrycket 
 
Vid angivelse av önskad miniminivå för lodjurs- och etappmål för vargföryngringar måste hänsyn 
tas till det totala rovdjurstrycket i länet. Totala antalet lodjurs- och vargföryngringar bör 
balanseras på sådant sätt att predationstrycket på bytesdjuren inte blir för stort. 
 
En förutsättning för ovan angivna minimi- och etappmål anser Länsstyrelsen vara att 28 § 
jaktförodningen får en annan lydelse. 
 
4 Kungsörn 
 
4.1 Nationella mål 
 
Riksdagen angav som mål för kungsörnen att det i Sverige bör finnas minst 600 häckande 
par (se vidare i bilagan).  
 
4.2 Etappmål för Östergötlands län 
 
De kungsörnsobservationer som gjorts i länet under det senaste årtiondet tyder på att något eller 
några enstaka par häckat eller häckar i norra delen av landskapet, men något bo har aldrig 
påträffats. Med tanke på den låga reproduktionstakten hos kungsörnar är det inte troligt att 
populationen kommer att kunna öka till mer än 4-5 par inom den kommande femårsperioden. 
För att detta skall kunna ske, och i förlängningen att ytterligare etableringar skall kunna uppnås, 
måste ett bättre samarbete mellan inventerare och skogsbruket komma till stånd dels genom att 
vid inventeringarna kunna utnyttja skogsbrukets beståndsregister och så att bestånd av grova 
tallar på skyddade platser och s. k. evighetsträd som kan utgöra lämpliga boplatser kan lämnas 
orörda. Men det är även viktigt för att åtgärder ska kunna vidtas för att minska störningen inom 
dessa områden. 
 
5 Björn 
 
Östergötland utgör inte björnens naturliga utbredningsområde. En handlingsplan bör dock tas 
fram, gemensamt med angränsande län och naturvårdsverket,  för att ”snabba upp” 
beslutsprocessen när problem uppkommer med vandringsbjörnar som kan tänkas passera genom 
länet 
 
6 Länsstyrelsens strategi för att ovanstående etappmål ska 
kunna uppfyllas  
 
Länsstyrelsen har en betydande del i ansvaret för förvaltningen av de rovdjur som finns i länet 
och att rovdjurspolitiken efterlevs på lokal nivå. 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att inventeringar av länet utförs, så att statusen på rovdjursstammarna 
och dess utveckling kan följas. Detta kan ge mer lärdom om hur utvecklingen och dynamiken i 
rovdjursstammarna i länet ser ut.  
 
Länsstyrelsen kommer att verka för: 
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- objektiv och saklig information på lokal och regional nivå för att öka acceptansen för 
rovdjur i vår närhet. Detta bör även leda till att motverka jaktbrott som annars, på grund 
av okunskap, kan tänkas förekomma.  

- att viltskademedel i tillräckligt stor utsträckning tilldelas länet så att skadeförebyggande 
åtgärder kan erbjudas tamdjursägare i form av t.ex. rovdjursstängsel. 

- att besluten om skyddsjakt även av nämnda arter flyttas ner på länsnivå. 
- förbättrat kunskapsläge med hjälp av forskning av bl.a. effekter av olika predationstryck 

på viltstammars storlek och sammansättning,  lodjurspredation på räv och dess positiva 
effekter på småvilt, vargpredation på vildsvin – minskar det skadorna på 
jordbruksgrödor? 

- att en beredskapsplan tas fram för att kunna hantera eftersök vid trafikolyckor med 
rovdjur inblandade. 

 
En ökning av de stora rovdjuren i länet skulle förmodligen upplevas både positivt och negativt. 
Många skulle sätta stort värde på de naturupplevelser som förekomst av rovdjur möjliggör och 
som skulle kunna bli föremål för ekoturism. Andra skulle uppleva rovdjursförekomsten som ett 
hot och fara trots att vare sig varg, lo eller kungsörn är kända för att vara farliga för människor.    
 
För fördjupad information se bilagan. 
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kungsörn i Östergötlands län 
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1 Inledning 
 
Lodjuret, vargen och kungsörnen är som så många andra av våra vilda djurarter föremål för 
diskussioner. Vargen är dessutom föremål för många myter och missuppfattningar. Ökningen 
och den efterföljande spridningen av lodjur och varg i Sverige har upplevts och mottagits väl-
digt olika. Många har sett återkomsten som positiv för att arterna är en naturlig del i den 
svenska faunan och den biologiska mångfalden. Det har även uttryckts som positivt att det 
finns toppredatorer i ekosystemet så det blir komplett. Samtidigt har oro för negativ påverkan 
på tamdjurhållning och viltstammar uttryckts.  
 
Lodjuret och vargen finns båda upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv över arter som har ett 
gemenskapsintresse och kräver noggrant skydd. De finns också upptagna på den nationella 
rödlistan som baserar sig på International Union for Conservation of Nature and Natural Re-
sources:s kriterier (IUCN), som sårbar (VU) respektive akut hotad (CR) enligt kriteriet 
mycket liten population (D1). Detta medför att Sverige har ett ansvar i arternas bevarande och 
tillväxt. Till följd av detta anser Naturvårdsverket att det nationella målet bör omsättas i regi-
onala delmål i form av miniminivå resp. etappmål avseende antal årliga föryngringar som 
respektive län ansvarar för.  
 
Den regionala rovdjursgruppen i Östergötland har diskuterat förvaltningsplanen inklusive  
precisering av de regionala målen. Målen ska sedan fastställas av Naturvårdsverket för att 
säkerställa att de regionala målen harmoniserar med de nationella målen. Det regionala del-
målet och förvaltningsplanen har utarbetats inom ramen för Länsstyrelsens ansvar enligt Na-
turvårdsverkets föreskrifter 3 § NFS 2002:13 att kartlägga fredade, skadegörande viltarter i 
länet. 
 
 

 
Huvudsyftet med förvaltningsplanen är att ge berörda parter en gemensam kunskapsbas och 
tydliga riktlinjer för de förvaltningsinsatser av olika slag som erfordras för att Östergötland 
ska kunna ta sin del av det nationella ansvaret för att bevara de berörda arterna så att de åter 
blir en del av den naturliga faunan i länet, samtidigt som konflikter med mänskliga intressen 
minimeras.  
 

NFS 2002:13 
3 § Länsstyrelsen skall kartlägga förekomsten av fredade, skadegörande viltarter i länet 
med avseende på beståndsstorlek och geografisk utbredning. Länsstyrelsen skall också 
kartlägga effekterna av de skadeförebyggande åtgärder som länsstyrelsen lämnat bidrag 
till och de skador de fredade viltarterna orsakar. 
Kartläggningen skall utgöra grund för planering av användningen av de medel som 
länsstyrelsen årligen anvisas för bidrag och ersättningar enligt 11 § viltskadeförordningen 
(2001:724). 
Kartläggning som avser varg, björn, järv, lo och kungsörn skall i tillämpliga delar ske 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2002:14) om inventering av rovdjursförekomst 
utanför samebyar samt (2002:15) om inventering av samt bidrag och ersättning för 
rovdjursförekomst i samebyar 
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Bevarandemål 
 
Förvaltningsmål för rovdjur har länge varit under diskussion. Det har efterlysts en målsättning 
beträffande lämpligt rovdjursantal och stammens geografiska lokalisering. Men det är inte 
förrän nu som rovdjurspolitiken har slagit fast mål i form av miniminivåer, etappmål och om-
råden där fasta stammar skall tolereras.  
 
Riktlinjer för förvaltning - Åtgärder 

Lagstiftning och dess tillämpning 
• Jaktlagen (1987:259) 
• Jaktförordningen (1987:905) 
• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg, 

kronhjort och stora rovdjur m.m. (NFS 2002:19) omfattar regler kring statens vilt och 
hur de ska omhändertas vid till exempel trafikolyckor eller om de påträffas döda. 
Dessa innehåller även regler för skyddsjakten efter lodjur och varg, se mer under ru-
briken 6.2 Skyddsjakt. 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om inventering av rovdjursförekomst utanför samebyar 
(NFS 2004:18) reglerar administration, uppföljning och anvisningar för inventering av 
stora rovdjur. 

• Viltskadeförordningen (2001:724) 
• Viltskadekungörelsen (NFS 2002:13) reglerar bland annat viltskadeanslaget som 

fördelas årligen till länsstyrelserna och som används till bidrag och ersättning för vilt-
skador, se mer under rubriken 6.6 Viltskademedel. 

• Artskyddsförordningen som trädde i kraft 1999 och bland annat innehåller bestäm-
melser om hybrider mellan varg och hund. 

• Sekretesslagen kap 10, som reglerar sekretess gällande för uppgifter om utrotningsho-
tade djur- och växtarter, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet 
eller del därav motverkas om uppgiften röjs. 
 

Lodjuret och vargen omfattas också av internationella avtal och förordningar, t.ex. 
• Bernkonventionen där lodjuret finns upptaget i bilaga III, vilken omfattar djurarter 

som kräver särskilt skydd och vargen finns upptagen i bilaga II, vilken omfattar djur-
arter som är strängt skyddade. 

• CITES där båda arterna finns upptagna i bilaga A, vilket innebär att det ”är förbjudet 
att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kom-
mersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och försäljning, 
att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av 
de arter som upptagits i bilaga A”. 

 
Efter Sveriges inträde i den Europeiska unionen 1995 berörs båda arterna av 

• Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG), vilket bl.a. rör art- och områdesskydd samt 
jaktutövning. I denna upptas arterna i bilaga 4 där djur- och växtarter förtecknas som 
har gemenskapsintresse och kräver noggrant skydd. 

• Rådsförordningen (EG 338/97), bilaga A. Här regleras handel med och preparering av 
döda djur och djurdelar samt förvaring av levande djur. 
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2 Lodjur 
 
Historisk och nuvarande utbredning 

Nationellt  

Lodjuret av arten Lynx lynx som finns i Skandinavien, fanns historiskt över i stort sett hela 
Europa och Asien. Lodjuret vandrade in på den skandinaviska halvön för ca 9000 år sen via 
den landbrygga som då fanns mellan Danmark och Sverige. Tillsammans med lon kom också 
t.ex. rådjur, kronhjort och räv. 

Under 1500- och 1600-talet var den svenska lodjursstammen talrik, men har under senare 
århundraden varierat kraftigt. Under 1700-talet minskade antalet lodjur, vilket ledde till att de 
under 1800-talet inte längre fanns kvar i Skåne och dess övriga förekomst i södra Sverige 
minskade allt mer. Mellansverige däremot hade fortfarande en stark lodjursstam. Under se-
nare halvan av 1800-talet växte konflikterna med människan sig starkare och detta tillsam-
mans med den nya tekniken på skjutvapen ledde till att jakten på lodjur intensifierades. Lo-
djursstammen minskade och försvann till slut från Götaland och större delar av Svealand. 
Skottpengar för lodjur togs bort 1912 och 1928 fridlystes de i hela Sverige. Fridlysningen 
hade avsedd verkan, stammen ökade och 15 år senare 1943 tilläts jakt igen. 

Lodjuren fredades återigen utanför renbetesområdet 1986 och 1991 i hela landet. Vid total-
fredningen uppskattades lodjursstammen vara så låg som ett par hundra individer. Lodjuret 
har svarat positivt på fredningen och stammen har återhämtat sig främst i södra och mellersta 
Norrland och Svealand. En tydlig ökning sker också i södra Bergslagen och delar av fjällom-
rådet. 

Lodjuret finns i dagsläget inom i stort sett hela norra Sverige och ner till Mälardalen, Vänern 
och Vättern. Det finns även mindre stammar av lodjur på gränsen mellan Kalmar län, Jönkö-
pings län och Östergötlands län och i gränstrakterna mellan Blekinge län och Kronobergs län. 
För att kunna ange en exakt storlek på lodjursstammen krävs omfattande inventeringar. Så-
dana inventeringar har gjorts av Jägareförbundet med flera, och dessa visade utifrån extrapo-
leringar att stammen 1995 var ca 1000 djur i hela landet. 1997 uppskattade Grimsö forsk-
ningsstation stammen till 1000-1500 djur. Inventeringen vintern 2001 visade att det fanns 
mellan 1500 och 2000 lodjur i Sverige. Grimsös uppskattning 2003 visade på en nedgång från 
föregående års inventering till en uppskattad nuvarande totalstam på 1200-1400 individer. 

Östergötlands län 
 
Enligt de uppgifter som finns, fälldes legalt det sista lodjuret i Åtvidabergs socken 1905. En-
ligt samma uppgift skulle det ha varit en hane. Under 50-, 60-, 70-, och början av 80-talen 
förekom årligen observationer av enstaka djur på ungefär samma platser. Under 90-talet 
ökade dessa observationer markant. Även rapporter om föryngringar förekom. Framför allt 
var det i länets norra del som ökningen av lodjuren var märkbar. Men även delar av södra 
länsdelen rapporterade om ökande loförekomst. Framför allt Ödeshög, samt gränstrakterna 
mellan Åtvidabergs och Kisa kommuner.  
 
2003/04 hade Östergötland två föryngringar av lodjur, en i Motala kommun och en i Fins-
pångs kommun. Dessa familjegrupper bestod av två respektive tre individer. Därutöver fanns 
fem märkta djur och åtminstone en omärkt hane, d.v.s. totalt 11 individer i länet. 
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Under 2004 hade Östergötland två föryngringar av lodjur, båda i Finspångs kommun. Dessa 
familjegrupper bestod av tre individer i varje grupp, varav den ena gruppen senare avlivades 
p.g.a. skabb. Uppgifter om andra märkta lodjur i länet finns i nuläget inte att få. En omärkt 
hanne blev påkörd och dödad utanför Motala under våren.  
 
Under 2005 hade Östergötland en föryngring av lodjur i Finspångs kommun, en hona med två 
ungar. Spår av lodjur har kvalitetssäkrats inom Motala, Linköpings, Finspångs, Boxholms, 
Kinda och Ydre kommuner. Det är främst de norra och södra skogsbygderna som berörs av 
länets lodjursförekomst. I övriga delar av länet har få rapporter kommit in. Antalet lodjur 
uppskattas till sju – åtta djur i norra länsdelen och ett – två djur i södra länsdelen. 
 
BIOLOGI & EKOLOGI 
Habitatval 
 
Lodjuret är främst ett skogslevande djur, som lokalt kan påträffas ända upp till fjällens björk-
skogar och ibland även på kalfjället. Lodjuren lever främst i kuperad skogsterräng, men har på 
senare år också börjat uppträda i flackare landskap i södra Norrland och norra Svealand (SOU 
1999:146). Lodjuren i Mellansverige vill främst ha ostörda områden, de behöver inte nödvän-
digtvis vara bergiga. Det går bra med till exempel en tät granplantering, när den föder sina 
ungar. Det viktiga är att de kan ha bra uppsikt över omgivningen. Att lodjur har fött upp ungar 
i granplanteringar har setts bland annat på slättmark i Örebro län. (Muntlig referens Henrik 
Andrén 2003). 

Hemområden 
 
Lodjur i Skandinavien har hemområden på 300-800 km2 för honor och 600-1400 km2 för 
hanar (Linnell, et. al 2001 Home Range Size and Choice of Management Strategy for Lynx 
in Scandinavia). Detta är mycket större hemområden än de som setts i andra studieområden i 
Europa. De skandinaviska hemområdena var i medeltal minst dubbelt så stora som de 
hemområden som setts i centrala Europa. Storleken på hemområdet beror ofta på tillgången 
på bytesdjur. Knapphet på bytesdjur ger större hemområde. 
 
Hanarnas hemområden överlappar ofta en eller flera honors hemområden, vilket inte honors 
hemområden gör. Dock har i vissa fall honor med ungar setts ha överlappande hemområden. 
(Liberg, O. 1999. Lodjuret, viltet, ekologin och människan)  
 
Spridning 
 
Det är nästan bara ungdjur som flyttar och det gör de innan de har etablerat sitt eget hemom-
råde. Det finns bara ett enda känt fall där ett vuxet djur flyttat, det var en gammal hane som 
troligen blivit bortjagad av någon yngre konkurrent. Honor förflyttar sig kortast möjliga 
sträcka från sin födelseplats och sin mamma, innan de etablerar sig. Stora sammanhängande 
jordbruksmarker och stora sjöar utgör hinder för en snabb spridning söderut från den nuva-
rande ”fronten” norr om Mälaren. Men även ökad dödlighet i t.ex. skabb, trafikolyckor och 
illegal jakt kan försvåra spridning och etablering. Utvandringen till Östergötland kan förvän-
tas ske via Örebro län. 
 
Reproduktion 
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Lodjuren har en förhållandevis lång parningssäsong, med förbrunst som börjar i januari och 
varar fram till högbrunsten som infaller under ca 5 dagar någon gång i februari till april. Det 
är under dessa fem dagar som honan är redo att para sig. Under den tid hon är mottaglig utförs 
parningen upprepade gånger. Som hos alla kattdjur sker ägglossningen först i samband med 
parningen. Den långa förbrunsten och att ägglossningen är knuten till parningen är en anpass-
ning till att lodjur lever stora delar av sitt liv åtskilda och bara träffas under korta perioder. 
Lodjuren är dräktiga i ca 70 dygn, vilket medför att de flesta ungarna föds under maj och för-
sta halvan av juni. Utseendet på födelseplatsen kan variera mycket. Den kan vara allt från väl 
skyddad i form av en grotta i ett bergsstup eller ett övergivet rävgryt till en nästan helt oskyd-
dad plats direkt på marken under en gran. Det finns dock en viss förkärlek för starkt kuperad 
terräng. Födelseplatsen bäddas inte men honan ser till att det är en torr plats. Kullstorleken 
varierar mellan 1 och 4 ungar, vanligen 2-3 stycken (enligt inventeringar under vintern är 
genomsnittet 1,5 ungar/kull). Ungarna skiljs vanligtvis från modern i samband med nästa 
brunst. Lodjurshonor blir könsmogna vid nio månaders ålder. Hanarna däremot blir 
könsmogna först under sitt andra levnadsår. 
 
Populationsreglerande faktorer 
 
Som hos de flesta kattdjur är dödligheten högst under det först levnadsåret, medan dödlighe-
ten hos vuxna djur är förhållandevis låg. I det skandinaviska lodjursprojektet har man fått 
fram siffror på att en naturlig dödlighet (där jakt och annat avsiktligt dödande från människor 
uteslutits, men t.ex. trafik innefattas) på 40 % under det första levnadsåret. Samma siffra för 
ettåringar är 11 % och vuxna lodjur bara 6 %. Om jakt, legal och illegal, skulle inkluderas i 
dödligheten och dessutom de fall där kontakten med radiomärkta lodjur brutits och illegal jakt 
misstänks, blir det betydligt högre siffror. Högst blir det för ettåringarna som ökar från 11 till 
46 %. Hos vuxna och ungar blir ökningen inte lika dramatisk. Från 40 till 49 % för ungar och 
från 6 till 22 % för vuxna djur (Liberg, O. 1999 Lodjuret - viltet, ekologin och människan). 
Den kraftiga ökningen för ungdjuren förklaras säkerligen av att dessa ger sig ut på vandringar 
och på så vis exponeras mer för faror när de lämnar sin välkända hemmiljö och sin mammas 
beskydd. 
 
Den vanligaste dödsorsaken för små ungar är svält. T.ex. till följd av att modern omkommit 
eller av annan orsak inte kan försörja sina ungar. De kan också bli tagna av andra rovdjur som 
t.ex. räv eller varg under första tiden efter födseln. En risk som man inte vet så mycket om är 
om det förekommer infanticid och i så fall hur vanligt det är. Det är dock känt att detta inte är 
ovanligt bland andra rovdjur. Sjukdomar hos lodjur är fortfarande ett relativt okänt område 
men skabbangrepp förekommer. För äldre ungar och vuxna är jakten den viktigaste dödsorsa-
ken. Andra faktorer som begränsar tillväxten är tillgången på föda och trafik.  
 
2.1 Nationella mål 
 
Det nationella målet för lodjur lyder enligt följande: 
Miniminivån av lodjursstammen i Sverige skall vara 300 föryngringar per år, vilket motsva-
rar ett totalt antal av ca 1500 individer. Målet skall vara att antalet lodjur i landet som helhet 
inte skall minska. Målet för lodjursstammens utbredning skall vara att arten skall finnas såväl 
inom som utanför renskötselområdet men att huvuddelen skall finnas utanför renskötselområ-
det. 
 
Regeringen har i sin skrivelse (EUM2003/1080/R, 2003-11-04) till EU kommissionen skrivit 
att ”minskningen av lodjursstammen i renskötselområdet har inneburit en nuvarande nivå som 
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måste anses som acceptabel för såväl rennäringen som staten, varför skyddsjakten kommer att 
anpassas därefter och följaktligen minska”. Detta får tolkas som att 1/3 av målets 300 föryng-
ringarna ska finnas inom renbetesområdet och 2/3 ska fördelas utanför. 

 
Etableringen i södra Sverige (söder om Vänern och Mälardalen) tycks av allt att döma gå 
mycket långsammare än vad som bedömdes troligt för ett par år sedan. Man kan också anta 
att den expansion som var tydlig främst i Bergslagen under senare delen av 1900-talet varit 
exceptionell och att relativt stora variationer är att vänta i beståndet framöver. Ett kortsiktigt 
mål för lodjur är att tillåta etablering och tillväxt i områden där de ännu är svagt 
representerade eller under expansion. Långsiktiga mål kan allmänt formuleras som, att trygga 
lodjurets långsiktiga överlevnad i landet med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. 
Detta mål gäller både ur skandinaviskt-, nationellt- och regionalt perspektiv. 
(Naturvårdsverket, 2000. Åtgärdsprogram nr. 22) 
 
Metoder för beräkning av antal djur 
 
Länets landareal 
 
Olika uppgifter om länets areal förekommer, Länsstyrelsen har på sin hemsida en uppgift på 
totalareal 1 056 200 ha, Skogsvårdsstyrelsen har 994 732 ha och ytterligare andra arealupp-
gifter finns. Vi väljer att använda Skogsvårdsstyrelsens uppgifter som fördelar sig enligt 
nedan; 
 
Åkermark 217 100 ha, Betesmark 48 534 ha, Skogsmark 615 387 ha, Annan mark 113 711 
ha, Total 994 732 ha. 
 
Östergötlands geografi med två skogsområden skilda åt av ett slättland som till stora delar är 
uppodlad, med randområden bestående av ädellövskogar, gör länet lite speciellt med tanke på 
lämpliga områden för lodjuret. Den uppodlade slätten kan knappas sägas utgöra biotoper som 
är lämpliga för eller kommer att väljas av lodjuren som lämpliga hemområden. Återstår då 
länets två skogsområden med en beräknad areal ”lämplig” lobiotop på ca 729 100 ha av länets 
totala areal. Vilket motsvarar 4,2 % av landets skogsareal (Sveriges skogsareal 17 530 000 
ha). 
 
Dessa 4,2 % skogsareal motsvarar ca nio föryngringar av de 220 som är det nationella målet 
för Sverige utanför renbetesområdet, om man fördelar målet mattematiskt jämt på länens 
skogsareal utanför renbetesområdet. 
 
Bärförmåga 
 
Om antalet skjutna rådjur 2003 i Sverige ligger till grund för beräkning, så kan det konstateras 
att Östergötland län med sin avskjutning på 9 941 rådjur motsvarar 6,1 % av hela Sveriges 
rådjurs avskjutning på 164 000 rådjur. Dessa 6,1 % motsvarar 13 lodjursföryngringar av det 
nationella målets 220. 
 
Härtill kommer att dovhjortsavskjutningen i länet är 3 217 st. I vissa delar av länet kan dov-
hjorten utgöra byte för lodjur. 
 
3 Varg 
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Historisk och nuvarande utbredning 
 
Vargen förekommer i nästan alla typer av miljöer, från tundran i norr via skog och berg till 
stäppområden i söder. Den förekommer dock inte i subtropiska regnskogar eller i torra öken-
områden. Denna stora spännvidd på möjliga livsmiljöer gör att vargen tillsammans med räven 
näst efter människan har haft störst geografisk utbredning i världen. Detta område innefattar 
norra halvklotet norr om den 20:e breddgraden ända från Nordamerika via Europa till Asiens 
östra delar. Den utbredning som vargen har idag är betydligt mindre än dess historiska, men 
omfattar fortfarande stora landområden. (Persson, J. och Sand, H. 1998. Vargen - viltet, eko-
login och människan.). 
 
Nationellt 
 
Vargen vandrade in på den skandinaviska halvön tillsammans med vildrenen efter den senaste 
istiden för 10 000 – 12 000 år sedan. Efter etableringen återfanns vargen i hela Sverige utom 
på Gotland. De uppgifter som finns historiskt om varg visar att dess förekomst har varierat 
kraftigt. De tycks ha varit talrika under 1500-talet men minskade kraftigt under de följande 
århundradena. Skottpengar infördes redan 1647 och avskaffades först 1965. Under 1700-talet 
omnämns vargen nästan inte alls. 1800-talets början innebar en ökning i antalet vargar. Denna 
ökning var dock tillfällig, för under slutet av 1800-talet var vargarna i stort sett helt försvunna 
från Syd- och Mellansverige. Jakten på varg fortsatte fram till fridlysningen som trädde i kraft 
årsskiftet 1965/1966 då vargstammen i Sverige tros ha utgjorts av mindre än 10 individer. 
Trots fridlysningen ökade inte antalet vargar. Det fanns inte ens någon misstanke om föryng-
ring i landet under de 10 år som följde efter att fridlysningen vunnit laga kraft. Arten befara-
des då vara helt försvunnen från såväl Sverige som hela den skandinaviska halvön. 
 
Först mot slutet av 1970-talet började vargrapporterna bli talrikare. Finska gränspatruller som 
hade i uppgift att notera gränspassager även av vargar noterade i mitten av 1970-talet en vä-
sentlig ökning av antalet vargar som kom in från dåvarande Sovjetunionen. Den första kända 
föryngringen i Sverige efter fridlysningen skedde 1978 öster om Kiruna, där det på hösten 
fanns en flock på 8 djur. Alla dessa djur försvann och 1981 var det åter tomt på varg i de 
nordligaste delarna av Sverige. 
 
Ungefär samtidigt inkom rapporter om varg i norra Värmland, i gränstrakterna mot Norge. 
Det första etablerade vargparet i Värmland rapporterades vintern 1982/83. Detta par fick 
också valpar sommaren 1983. Detta var den första kända föryngringen i södra Skandinavien 
sedan 1918. Sedan dess har det förekommit föryngringar i Mellansverige varje år (utom 
1986). Vargstammen har dock inte börjat växa förrän under 1990-talet. År 1991 var första året 
då det skedde mer än en föryngring i Skandinavien. 
 
Enligt preliminär statusrapport för vintern 2003-2004 var det totalt 101-118 vargar i Skandi-
navien, varav 59-72 i Sverige, 22-26 i Norge och 20 i gränstrakterna. Efter att känd dödlighet 
dragits bort återstod 92-109 vargar i Skandinavien på vårvintern 2004. 
 
Östergötlands län 
 
De sista vargarna försvann från länet under 1860 talet enligt de uppgifter som finns. Hösten 
1997 säkerställdes vargobservationer i Finspångs kommun. Under åren 1998 – 2000 gjordes 
endast enstaka observationer av genomströvande vargar i länet. Under 2001 och 2002 fanns 
en stationär vargtik i gränstrakterna mellan Östergötland, Örebro och Södermanlands län. 
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Efter det har endast ett fåtal obekräftade rykten och rapporter förekommit. Trots omfattande 
försök att lokalisera vargspår under vintrarna 2002/2003 och 2003/2004 har inga vargspår 
kunnat kvalitetssäkras.  

BIOLOGI & EKOLOGI  
Habitatval 
 
Vargar har inga specifika krav på sina habitat. De är beroende av att ha tillgång till bytesdjur 
och då gärna hjortdjur. Att vargar oftast förknippas med avlägsna ödemarker där inga männi-
skor bor, beror till stor del på de kampanjer som förekommit för att utrota vargen och som lett 
till att de endast överlevt i dessa avlägsna marker. På flera håll bland annat i andra delar av 
Europa kan vargar, om de måste leva nära människor, till och med finna sin mat i soptunnor 
och gå in på städers gator om nätterna. 
 
Revirstorlek 
 
Ett vargrevir är 600-1000 km2, men i detta finns ett kärnområde om ca 500-600 km2 där var-
garna tillbringar 90 % av sin tid. Reviret försvaras mot andra vargar och dess storlek kan vari-
era med tillgången på föda. 
 
Spridning 
 
Beräkningar visar att dagens vargpopulation i Mellansverige befinner sig långt under födota-
ket. Detta innebär att populationen kan mångdubblas innan dess tillväxt begränsas av till-
gången på föda. Inte heller begränsas tillväxten av brist på lämpliga områden för nya revir, 
vilket ger vargarna en god möjlighet att tillväxa om de inte utsätts för olika störningar som 
t.ex. jakt. Hur vargarna kommer att sprida sig och var nya revir kommer att etableras är svårt 
att förutse. Det man kan anta är att stora sammanhängande skogsområden som ligger i anslut-
ning till eller i närheten av befintliga revir i första hand kommer att utnyttjas av vargar. 
 
Reproduktion 
 
Normalt lever vargar i flockar som oftast består av 5-8 djur. Flocken leds av ett så kallat alfa-
par, en könsmogen hona och hane. Vargar blir könsmogna vid 22 månaders ålder men de 
fortplantar sig oftast inte förrän de är tre eller fyra år gamla. I vargflocken är det oftast bara 
alfahonan som föder valpar och det gör hon i april-juni, efter att ha varit dräktig i ca 63 dygn. 
Medelantalet valpar är 5, men detta kan variera kraftigt bland annat beroende på tillgången på 
föda. Ungarna föds oftast i en enkel lya, den kan vara utgrävd ur en sandbacke eller ligga i en 
bergsskreva. Under de två första månaderna av valparnas liv stannar normalt honan i lyan 
medan hanen och de andra flockmedlemmarna jagar och bär hem mat till henne. När ungarna 
slutat dia och äter fast föda får de börja följa med flocken men lämnas på så kallade ”rendez-
vousplatser” när flocken jagar. Fram mot september är ungarna så stora att de kan lämna 
”rendez-vousplatserna” och börja följa med flocken hela tiden. De flesta ungvargarna lämnar 
vanligtvis reviret de vuxit upp i vid ett till två års ålder, några lämnar dock flocken redan till 
nästa parningssäsong, vid 10 månaders ålder. Då lämnar de flocken för att hitta en egen part-
ner och etablera ett eget revir. Denna dynamik medför att det i ursprungsreviret aldrig blir mer 
än ett alfapar med årsvalpar och någon enstaka äldre valp. Vargtätheten i ett vargrevir ökar 
alltså inte. Ungvargarnas vandringar kan vara mycket långa, allt ifrån några enstaka mil upp 
till 100 mil. Att dessa vandringar är så långa gör att ensamma vargar kan dyka upp precis var 
som helst på den skandinaviska halvön. Ofta är de utvandrande ungvargarna mer orädda för 
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människor och bebyggelse än de äldre och kan upplevas som ”avvikande” eller ”onormala”, 
vilket dock inte är fallet. 
 
Populationsreglerande faktorer 
 
Dödligheten varierar mycket mellan olika vargbestånd. De vanligaste dödsorsakerna är jakt, 
både laglig och olaglig, trafik, svält, sjukdomar och att vargar dödas av andra djurarter, främst 
älg. En av de viktigaste dödsorsakerna i täta vargpopulationer, som emellertid ännu inte spelar 
någon roll i Skandinavien, är konflikter mellan vargflockar som leder till att vargar dödar var-
andra.  
 
Valpar uppvisar högst dödlighet, den kan variera mellan 25 och 70 %. Men även unga en-
samma vargar som under slutet av sitt första levnadsår vandrar ut från reviret där de fötts, rör 
sig i främmande miljöer och möter nya okända faror, uppvisar en hög dödlighet. Hos vuxna 
vilda vargar varierar dödligheten mellan15 och 40 %. Få vilda vargar uppnår tio års ålder. 
(Persson, J. och Sand, H. 1998. Vargen – viltet, ekologin och människan.) 
 
Födotillgången är en mycket viktig faktor som har avgörande betydelse för hur mycket varg 
som kan rymmas inom ett område. Främst handlar det om tillgången på klövdjur men också 
t.ex. bäver. 
 
Ett för Skandinavien specifikt problem är risken för inavelsdepression. Den skandinaviska 
vargstammen har – såvitt känt – grundats av endast tre djur. Dels det par som födde valpar i 
norra Värmland 1983, dels den hane som 1991 blev ett av alfadjuren i en nybildad flock i 
Jämtland. Det har konstaterats att inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen är högre än 
vid syskonparning. Detta kan komma att innebära betydande problem för stammens överlev-
nad. 
 
3.1 Nationella mål 
 
Svaret på hur många vargar som ska finnas i Sverige för att garantera artens överlevnad på 
lång sikt är inte självklart. Efter remissbehandling av rovdjursutredningens betänkande har 
Sveriges riksdag efter diskussioner kommit fram till hur miniminivåer och etappmål lämpli-
gast ska beräknas. Detta framför allt för att kunna få en direkt koppling till resultatet av in-
venteringar av stora rovdjur. Det har bestämts att det precis som för övriga rovdjur är lämpli-
gast att ange antalet som det minsta antalet föryngringar i landet varje år. 
 
Det nationella målet för varg lyder enligt följande: 
Etappmål för varg i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 
individer. Då detta etappmål uppnåtts skall en grundlig utvärdering av vargförekomstens 
effekter genomföras. Därefter beslutas om ett eventuellt nytt etappmål eller en miniminivå. 
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 områden 
utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada. Det långsiktiga målet är att 
vargstammen skall växa till en nivå som säkerställer att den långsiktigt finns kvar i den 
svenska faunan. 
 
 
Metoder för beräkning av antal djur 
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Länets landareal 
 
En beräkning baserad på siffror för ett vargrevirs storlek (600 – 1000 km2) visar att det inom 
hela Östergötlands län (ca 10 000 km2) teoretiskt skulle få plats mellan 10 och 17 vargrevir. 
Även om direkt olämplig vargbiotop frånräknas blir siffran förhållandevis hög eftersom var-
gar kan leva i de flesta miljöer. 
 
4 Kungsörn 
 
Historisk och nuvarande utbredning 
 
Kungsörnen är holarktisk med utbredning inom de tempererade delarna av Europa, Asien och 
Nordamerika. Inom detta vidsträckta utbredningsområde är arten uppdelad i sex underarter 
(raser), varav två i Europa. Den europeiska populationen av nominatrasen beräknas uppgå till 
3 800–4 800 etablerade par (bl.a. Norge 775–1 075, Finland minst 350, Polen–Estland–Lett-
land 50–55 och Skottland 420), medan rasen homeyeri, som finns på Iberiska halvön, uppgår 
till cirka 1 200 par. 
 
Nationellt 
 
Kungsörnen häckar i fjälltrakterna och angränsande barrskogar från nordvästra Dalarna till 
finska gränsen i Torne lappmark samt i barrskogar i Norrlands inland från norra Dalarna 
och inre Hälsingland till Torne älv i Norrbotten. Arten förekommer dessutom på Gotland (ca 
35 par) och i Skåne (minst sex par år 2000). Enstaka bosättningar finns även i övriga 
Götaland och Svealand. 
 
I Sverige beräknas det finnas maximalt 670 kungsörnsrevir varav cirka 65% återfinnes inom 
Väster- och Norrbottens län. Med ett revir menas i detta sammanhang ett geografiskt område 
där det finns ett eller flera alternativa bon som utnyttjas, eller har utnyttjats, av ett örnpar. En 
viss andel av reviren saknar alltså örnar, oftast p.g.a. förföljelse, och för närvarande finns tro-
ligen färre än 500 etablerade par. 
 
Det norrländska häckningsområdet har utvidgats mot kusten under de senaste 15 åren och 
numera saknas arten i endast en 3–5 mil bred kustzon i Norrbotten, Västerbotten och 
Ångermanland. Likaså har den gotländska stammen ökat från några enstaka par på 1970-talet. 
 
Det skånska beståndet etablerades 1989. Emellertid har samtidigt fjällpopulationen på många 
håll glesnat markant, och det finns numera flera fjäll- eller fjällnära områden som i stort sett 
saknar häckande kungsörnar. 
 
Östergötlands län 
 
Kungsörnen förekommer i Östergötland i huvudsak som en sparsam vinter- och sträckgäst. 
Från första hälften av 1800-talet finns två inte helt säkra uppgifter om häckning i Kolmården. 
Sedan 1980-talet har kungsörnar observerats regelbundet sommartid framförallt i Kolmården, 
men även på andra håll i norra Östergötland. Vid något tillfälle har även ungfåglar iakttagits 
redan på sensommaren. Det verkar därför troligt att enstaka kungsörnspar häckat eller häckar i 
norra delen av landskapet, men något bo har aldrig påträffats. Från övriga delar av landskapet 
finns bara ett fåtal observationer under häckningstid. 
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BIOLOGI & EKOLOGI 
Habitatval 
 
Kungsörnen häckar i skogs- och fjällområden. Bygger stora risbon (ca 1,5 m i diameter, upp 
till 5 m höga) i kraftiga tallar eller i klippstup, ofta med utsikt över terrängen. Varje par har 
vanligen flera alternativa boplatser inom sitt revir och dessa kan ligga åtskilliga kilometer från 
varandra (upp till 6,5 km konstaterat i Norge). Bon i träd placeras oftast på 2/3 höjd, mera 
sällan i eller nära toppen. 
 
Revirstorlek 
 
I marker med god bytestillgång är avståndet mellan etablerade par under naturliga förhållan-
den i genomsnitt cirka 10 km. I mer fattiga norrlandsskogar är medelavståndet mellan paren 
cirka 17 km.  
 
Reproduktion 
 
En kull om ett till två ägg läggs i mars eller början av april. Äggen kläcks efter 43–45 dygns 
ruvning, normalt under inledande hälften av maj. Ruvningen startar redan vid värpning av det 
första ägget. I tvåkullar är det därför en tydlig storleksskillnad mellan ungarna. Ungen (oftast 
blir endast en fullvuxen) blir flygfärdig efter 65–90 dygn, som regel i mitten till slutet av juli. 
Den genomsnittliga årsreproduktionen i Sverige torde liksom i Finland ligga runt 0,5 ungar 
per par och år. Reproduktionen kan emellertid variera kraftigt mellan olika år och mellan 
olika områden, bl.a. beroende på variationer i bytestillgång. Vid en sexårig studie i Norrland i 
slutet av 1970-talet varierade andelen par med lyckad häckning mellan 21–85% och antalet 
producerade ungar per etablerat par varierade mellan 0,27–1,24 (genomsnitt 0,64). Under 
1990-talet har i Ångermanland konstaterats en genomsnittsreproduktion av 0,9 halvvuxna 
ungar per par och år och i Lapplandsfjällen 0,16 flygga ungar per häckningsförsök. I Dalarna-
Härjedalen var reproduktionen i genomsnitt 0,38 ungar per par och år under 1990-talet, 
medan den i Skåne 1989–1998 var minst 1,3 ungar per par och år. 
 
Dödligheten hos ungfåglar är normalt hög, vilket bl.a. kan förklaras av en väsentligt sämre 
jaktframgång jämfört med äldre fåglars. Kungsörnen blir könsmogen vid 3–5 års ålder och 
kan uppnå hög ålder. Den äldsta frilevande kungsörnen i Sverige blev minst 32 år. 
Kungsörnar uppträder vintertid i Syd- och Mellansverige, men ytterst få lämnar numera landet 
mot kontinenten. Kungsörnar från Finland flyttar regelbundet över Ålands hav oktober–de-
cember, numera dock i betydligt mindre omfattning än under 1970-talet. 
 
Födan utgörs av små och medelstora däggdjur och fåglar, i Norrland framför allt av skogs-
hare, tjäder, orre och ripa. Kungsörnen lever i viss utsträckning även på kadaver. Renkalvar, i 
första hand döda men även levande, är en viktig födoresurs för vissa par under en viss del av 
året. En vuxen kungsörn behöver i genomsnitt cirka 250 gram kött/dygn. 
 
Populationsreglerande faktorer 
 
Förföljelsen av kungsörn har av allt att döma minskat påtagligt i Norrlands skogsland jämfört 
med situationen under 1970- och början av 1980-talet. Däremot har en intensifierad 
förföljelse registrerats på flera håll längs hela den svenska fjällkedjan liksom i de fjällnära 
skogarna under 1990-talet. Förföljelsen är lokalt av sådan omfattning att det numera finns 
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stora områden som saknar häckande kungsörnar. Krav på skyddsjakt har framförts från vissa 
håll, men en jakt utöver den förföljelse som sker skulle vara helt förödande för fjällbeståndet. 
 
Kungsörnen har på lång sikt även en något osäker framtid på grund av den genomhuggning 
och kalavverkning av äldre, urskogsartade bestånd som fortfarande sker, varvid brist på 
lämpliga boträd kan uppstå. Boträden (tallar) bör vara kraftiga och minst 200 år gamla. Den 
gammelskog som i dagens läge finns kvar hittas framför allt i svåravverkade, branta slutt-
ningar i anslutning till berg, på blockrika berg, i eller i anslutning till raviner och sprickdalar 
eller på myrholmar. Eftersom ungefär halva den svenska kungsörnsstammen är helt beroende 
av lämpliga träd att placera sina bon i skulle en mer omfattande avverkning i ovan nämnda 
terrängtyper troligen vara starkt negativ för artens fortbestånd. 
 
Ett starkt utbyggt skogsbilvägnät samt en omfattande trafik med flyg och snöskoter har med-
fört att tidigare vildmarksområden blivit lättåtkomliga för friluftsliv (störningar vid boplatser 
etc.). För de fjällhäckande kungsörnarna har även den år 1993 införda fria småviltjakten och 
det fria fisket gett upphov till farhågor. Den fria småviltjakten skulle teoretiskt kunna innebära 
brist på föda för kungsörnen genom minskande stammar av ripa och skogshare, åtminstone 
lokalt i områden med hård jakt. Hur detta egentligen förhåller sig är emellertid ännu inte ut-
rett. Sämre tillgång på småvilt i fjällen kan även tänkas hänga samman med ett för hårt bete 
och markslitage orsakat av alltför stora renstammar. 
 
Dålig tillgång på småvilt kan resultera i utebliven häckning. Det är okänt huruvida mer lång-
siktig tillbakagång på viktiga bytesdjur (t.ex. tjäder, ripor, skogshare), bland annat genom 
skogsbrukets förändring av biotoperna, kan leda till en minskande kungsörnspopulation. 
 
De nya EU-bestämmelser som trädde i kraft 1997, nämligen att utläggning av självdöda djur 
(mest svin) ej längre får ske om kropparna inte är veterinärbesiktiga, har medfört att den ide-
ella örnmatningen vintertid minskat i omfattning. Kungsörnen är ej utsatt för miljögifter i 
samma omfattning som havsörnen, men vintermatning medför en väsentligt högre överlevnad 
hos de unga örnarna som ännu ej fulländat sin jaktteknik. Man kan misstänka att örnmat-
ningen hittills kompenserat den förföljelse som kungsörnen är utsatt för, åtminstone till viss 
del. Hur utvecklingen blir framöver om förföljelsen fortsätter i dagens omfattning, men utan 
vintermatning, är osäker. 
 
Kraftledningsdöden och problemet med tågdödade örnar vid kadaver bör uppmärksammas 
(27 resp. 20 individer inskickade till Naturhistoriska riksmuseét 1975–84 = 33% av samtliga 
insända kungsörnar). 
 
4.1 Nationella mål 
 
Riksdagen angav som mål för kungsörnen att det i Sverige bör finnas minst 600 häck-
ande par. När beslutet togs 2001 var bedömningen att vi hade cirka 600 häckande par i 
landet. Senare bedömningar visar dock att det troligen inte finns fler än 500 häckande 
par även om det finns 650 kända revir. Kungsörnsparen har inte ungar varje år och 
lyckas i snitt endast föda upp en unge vartannat år. År 2003 noterades 144 lyckade 
häckningar och året innan 178.  
 
Miniminivå för Östergötlands län 
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Utanför renbeteslandet tycks kungsörnar orsaka relativt små skador på tamdjursbesättningar. 
På Gotland, där det numera häckar ca 35 par kungsörn, har örnarna inte orsakat några nämn-
värda problem. Trots den rika tillgången på lamm har endast 11 lamm ersatts på 10 år. En 
bidragande förklaring är troligen att den naturliga bytestillgången är hög, t.ex. i form av kani-
ner. I Östergötland finns inga vilda kaniner, men här finns andra bytesalternativ som t.ex. hare 
och rådjur. Med tanke på tillgången till lämpliga marker som skulle kunna hysa kungsörnsre-
vir och utan att äventyra tamdjursuppfödning m.m. bör Östergötland kunna tillåta en fri 
etablering av häckande kungsörnspar.  
 
Problem och förebyggande åtgärder i Östergötlands län 
 
Eventuella problem 
 
Både lo och varg orsakar generellt sett mycket lite problem. Under femårsperioden 1999-2003 
dödades totalt i Sverige i genomsnitt 86 tamdjur per år av varg och 125 av lodjur. Det före-
faller som om vargangreppen huvudsakligen sker i områden där vargen är nykomling eller på 
genomvandring. I etablerade vargrevir är tamdjursförlusterna till varg mycket små. I Öster-
götland har konstaterade skador till följd av lo- eller vargangrepp hittills varit mycket små. 
 
Inverkan på tamdjur 
 
I Östergötland fanns 2005 466 fårbesättningar. Från 1995 till 1999 minskade antalet 
besättningar för att sedan åter öka. Hur denna utveckling kommer att bli de närmaste 10 åren 
är svårt att säga. 
 
Hur stor inverkan en rovdjursförekomst enligt ovanstående miniminivåer skulle få beror i 
mycket hög grad på hur väl tamdjursägarna skyddar sina djur i framtiden. Det är därför viktigt 
att djurägarna redan nu börjar se över sina stängsel för att minimera rovdjursangreppen.  
Ersättning för lodjursrivna tamdjur har betalats ut under åren 1997 till 2005, (se tabell nedan) 
och för dessa har det utgått full ersättning (ersättningen är baserad på rekommendationer av 
Viltskadecenter och Fåravelsförbundet).  
 
Ersättning utbetalad för skador på tamdjur. 
År 1997 1998 1999 2000 
Antal får 0 7 4 1 
 
År 2001 2002 2003 2004 
Antal får 4 9 0 1 
 
År 2005 
Antal får 0 
 
Inverkan på viltstammar och jakt 
 
Rådjur är ett viktigt bytesdjur för lodjur. Markägare och jägare menar att jakten försämras 
genom att avkastningen från jakten minskar. För vargen är älgen det viktigaste bytesdjuret i 
Mellansverige, medan rådjur, dovhjort och vildsvin kan förväntas inta en mer betydande roll i 
Östergötland. 
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Jägarkåren upplever vargen som ett betydande hot mot sina hundar. Under femårsperioden 
1999-2003 dödades i genomsnitt sju hundar per år, av varg, i Sverige. Forskning pågår för att 
finna orsaker och motmedel. Det förefaller som om vargen inte aktivt söker upp hunden. I 
stället kan det tvärtom vara hunden som söker upp vargen. I så fall skulle det kunna vara möj-
ligt att göra jakthundarna ”vargrena”. Även lodjur kan riva och i enstaka fall döda hundar, 
dock oftast efter att hunden först jagat lodjuret. 
 
Inverkan på rörligt friluftsliv  
 
En ökning av de stora rovdjuren i länet skulle förmodligen upplevas både positivt och nega-
tivt. Många skulle sätta stort värde på de naturupplevelser som förekomst av rovdjur möjlig-
gör och som skulle kunna bli föremål för ekoturism. Andra skulle uppleva rovdjursförekoms-
ten som ett hot och fara trots att vare sig varg, lo eller kungsörn är kända för att vara farliga 
för människor.    
 
Förebyggande åtgärder 
 
För att förhindra angrepp på tamdjur har utveckling och uppsättning av så kallade rovdjurs-
stängsel utförts. Dessa stängsel har visat sig vara effektiva både för lodjur och varg och hitin-
tills har det endast rapporterats om enstaka angrepp i hägn med rovdjursstängsel. Detta avser 
stängsel med fem eltrådar placerade med den understa max 20 cm över marken och den 
översta ca 110 cm över marken. I stället för att bygga helt nya rovdjursstängsel av nu beskri-
ven typ kan befintliga stängsel, av t.ex. typ fårnät, kompletteras med en tråd nertill och en tråd 
upptill, varvid effektiviteten blir nära nog densamma som vid nyuppsatt rovdjursstängsel. 
Viktigast är att tillse att stängslet, av vilken typ det än är, inte lämnar utrymme för en varg 
eller lo att på något ställe, t.ex. vid dikesövergångar eller vid ojämnheter i marken, krypa un-
der stängslet. Varken lo eller varg hoppar över ett stängsel utan försöker att krypa.  
 
Bidrag för att uppföra rovdjursstängsel har betalats ut vid ett flertal tillfällen mellan åren 1997 
och 2005 (se tabell nedan). Dessa stängsel har även besiktigats och godkänts av en av Läns-
styrelsen utsedd besiktningsman.  
 
Bidrag utbetalade för uppförande av rovdjursstängsel. 
År 1997 1998 1999 2000 
Antal stängsel 0 2 1 1 
 
År 2001 2002 2003 2004 
Antal stängsel 0 5 5 2 
 
År 2005 
Antal stängsel 2 
 
De medel som Länsstyrelsen använder till bidrag för stängsel och ersättning vid skador på 
tamdjur orsakade av rovdjur tilldelas Länsstyrelsen årligen av Naturvårdsverket. Storleken på 
viltskademedlen baseras bland annat på rovdjursförekomsten i länet och anpassas till skador-
nas omfattning året innan. År 2005 tilldelades Östergötlands län 100 000 kr i viltskademedel 
för skador orsakade av rovdjur. 
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Fördelningen mellan bidrag och ersättningar visar tydligt att bidragen till förebyggande 
åtgärder är den stora kostnaden. Utbetalningen av bidrag för uppförande av rovdjursstängsel 
uppgick under 2005 till 39 100 kr.  
 
Andra förebyggande åtgärder 
 
Andra förebyggande åtgärder, såsom boskapsvaktarhundar, vargtelefon etc. har inte provats i 
länet.  
 
Skyddsjakt 
 
Enligt det nationella målet ska lodjuret och vargen finnas i så stora antal att de långsiktigt 
finns kvar i den svenska faunan. Till dess att antalet föryngringar motsvarar de nivåer som 
beslutats för hela Sverige är möjligheterna till skyddsjakt starkt begränsade. Beslut fattas av 
Naturvårdsverket utom i fall som nämns i följande stycke. 
 
Länsstyrelsen i län med fasta stammar av lodjur resp. björn kan, med stöd av 27 § jaktförord-
ningen och 26 § NFS 2002:19, besluta om skyddsjakt på enstaka individer som orsakar stor 
skada. Innan länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt måste någon form av förebyggande åtgärder 
ha vidtagits. 
 
Någon skyddsjakt har inte förekommit i Östergötlands län. Det är dock önskvärt att 
länsstyrelserna får beslutsrätt när det gäller skyddsjakt efter enstaka problemindivider. 
 
Arbete mot illegal jakt  
 
Ett av de viktiga områdena som berör lodjursstammens fortsatta spridning är kontrollen över 
den illegala jakten. Länsstyrelsen i propositionen (2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik) 
har tilldelats ett ansvar för att frågan tas upp och för att förebygga och intensifiera bekämp-
ning av denna typ av brottslighet. Detta arbete kommer till stor del att utföras i samarbete med 
polis och åklagare. Några av de åtgärder som bör vidtas är: 
 

• att fältpersonal knuten till Länsstyrelsen rör sig i rovdjursmarker. Här kan det även 
vara tänkbart att de tillsynsmän som finns i naturreservaten kan hjälpa till.  

 
• att utbilda Länsstyrelsens fältpersonal i hur de ska hantera situationer där de upp-

täcker jaktbrott. Utbildningen kan med fördel vara gemensam för flera länsstyrelser 
och vara av liknande slag som den som naturbevakarna i fjällänen genomgår, inne-
hållande bland annat lagstiftning och teknik för bevissäkring.  

 
• att de brott som begås får den uppmärksamhet som de kräver och att det informeras 

om brottens rättskraft så det framgår vad de jämställs med för att förstå allvarligheten 
i denna typ av brott.  

 
• att motverka alla typer av acceptans för jaktbrott som kan tänkas förekomma. 
 
• att radiomärka djur är en åtgärd som kan bidra till att få reda på om de förekommer 

illegal jakt och i så fall hur omfattande den är. De kan samtidigt ha en förebyggande 
inverkan. 
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• bevakning av lyor är en åtgärd som bör utredas närmare om det är eller kan bli aktu-
ellt. Hur en organisering av denna typ av insats ska utformas kräver eftertanke, då 
kraven på bl.a. sekretess måste tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

 
Inventering och uppföljning 
 
Länsstyrelsen har ansvaret för att inventeringar av länet utförs, så att statusen på rovdjurs-
stammarna och dess utveckling kan följas. Ett förslag är att en heltäckande ytinventering 
genomförs vart annat år och att den där emellan kompletteras med kontinuerlig uppföljning av 
rapporter om spår och riktade spårningsinsatser etc. Problemet är dock de under senare år 
milda vintrarna och bristen på snö. Beredskap för att genomföra ytinventering bör dock fin-
nas. Observationer av lodjur och varg registreras i samband med älgobservationen som utförs 
under älgjakten och genom denna går det att följa upp hur många lodjur och vargar som rör 
sig i länet under älgjakten. Detta ger en bra möjlighet till mer lärdom om hur utvecklingen 
och dynamiken i rovdjursstammarna i Östergötlands län ser ut. Det påbörjade samarbetet med 
angränsande län bör vidareutvecklas, då de lodjur och vargar som finns i länet till stor del 
delas med angränsande län. 
 
Information 
 
Information på lokal och regional nivå skall ges och avpassas till föreliggande behov. De kan 
innefatta allt ifrån informationsblad, riktad information om rovdjur mot allmänhet, skolor och 
jägargrupper. Det omfattar även informationsmöten ute i de områden som är närmast berörda 
av rovdjurens etablering. För att åstadkomma attitydförändring är det viktigt med ökad kun-
skap och insikt i rovdjurens roll i det ekologiska samspelet. Länsstyrelsens besiktningsmän är 
också en viktig resurs för spridning av information ute i länet i samband med sina besök ute 
hos djurägarna. Information om rovdjurssituationen i länet bör hållas tillgänglig på Länssty-
relsens hemsida på Internet. Ansvarig för denna utläggning och dess uppdatering är Länssty-
relsen. Rovdjursgruppens medlemmar har även de en viktig roll i att förmedla information 
såsom företrädare för intresseorganisationerna, jägare, lantbrukare och djurägare m.fl.  
 
Av särskild vikt är information när det har skett eller kan förväntas ske någon förändring i 
rovdjursförekomsten. T.ex. om det finns en stationär vargtik eller andra tecken som tyder på 
etablering av varg. 
 
Utökat samarbete med massmedia ger en god möjlighet att arbeta för att den information som 
förmedlas är korrekt. Det innebär även en god möjlighet att snabbt nå en större målgrupp med 
den information vi vill förmedla. 
 
Viltskademedel 
 
Naturvårdsverket tilldelar varje år länsstyrelserna medel till bidrag och ersättningar enligt 
viltskadeförordningen (2001:724). Viltskademedel ska även användas för information och 
utbildning om rovdjur, de får dock inte bekosta Länsstyrelsens administration. Hur mycket 
pengar som tilldelas Östergötlands län varje år baseras på länets storlek, länets förekomst av 
rovdjur och användningen av viltskademedel året innan. Länsstyrelsen har tagit fram en 
handlingsplan för hur medlen ska fördelas och användas (2004-12-15, dnr. 218-15929-2004). 
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Forskning och kunskapsuppbyggnad 
 
Det finns flera frågeställningar med koppling till de stora rovdjuren och deras påverkan på 
andra intressen, där det nuvarande kunskapsläget behöver förbättras med hjälp av forskning, 
t.ex.: 

• Undersökning av effekter av olika predationstryck på viltstammarnas storlek och sam-
mansättning. 
 

• Den fortsatta utvecklingen av lodjurs- och vargstammarna måste följas. 
 
Utvärdering och rapportering 
 
Rapporteringen och till viss del utvärderingen av både viltskademedlen och inventeringsre-
sultat kommer att ske i databasen Rovdjursforum, där Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
har tillgång till uppgifter från hela landet. Utöver detta kommer som tidigare en rapport i 
samband med den årliga inventeringen att framställas. Denna förvaltningsplan kommer att 
utvärderas årligen i den regionala rovdjursgruppen och i sin helhet revideras vart tredje år 
eller tidigare vid behov. 
 
Ansvarsfördelning 
 
Riksdagen har tagit beslut om att anta proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik. 
Därmed har Sverige beslutat om att ha livskraftiga stammar av de stora rovdjuren. I proposi-
tionen fastlades nationella miniminivåer och etappmål för de aktuella arterna. 
 
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att rovdjurspolitiken efterlevs. Natur-
vårdsverket ansvarar för fördelning av viltskademedel till länsstyrelserna och har det övergri-
pande ansvaret i frågor rörande skyddsjakt på de stora rovdjuren. Verket har också ett ansvar 
för spridning av information om de stora rovdjuren. 
 
Länsstyrelsen har en betydande del i ansvaret för förvaltningen av de rovdjur som finns i länet 
och att rovdjurspolitiken efterlevs på lokal nivå. Uppgiften omfattar bland annat att tillse att 
inventeringar genomförs och att de utförs på ett tillfredsställande sätt, utbildning och fortbild-
ning av såväl besiktningsmän som kvalitetssäkrare och övrig fältpersonal. Länsstyrelsen an-
svarar för att effekterna av de eventuella tillstånd som lämnas för skyddsjakt på lämpligt sätt 
dokumenteras (plats, tidpunkt, antal, etc.) och att den lokala utvecklingen av rovdjurspopula-
tionerna övervakas i samarbete med lokala föreningar. Länsstyrelsen ansvarar för fördel-
ningen av de viltskademedel som länet tilldelas och har del i ansvaret för spridande av infor-
mation om de stora rovdjuren. 
Rovdjursgruppen har med sin sammansättning av representanter för olika intressen en viktig 
roll i att information sprids till bl.a. sina medlemmar samt att föra fram information till läns-
styrelsen. 
 
Viltskadecenter ansvarar för att samla in kunskap om viltskador och förmedla den genom 
information och utbildning. Man arbetar även tillsammans med forskare med utveckling av 
lämpliga förebyggande åtgärder. Viltskadecenter är sammanhållande när det gäller bestånds-
övervakning av björn, varg och lodjur utanför renskötselområdet. 
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Polisen har ett ansvar för statens vilt, vilket bland annat innefattar omhändertagande av trafik-
skadat vilt. I polisens ansvar ingår även att medverka i arbetet med att förebygga illegal jakt 
och att ansvara för utredning av jaktbrott. 
 
Kostnader och finansiering 
 
Viltskademedel  
 
Kostnaderna för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar vid skada på tamdjur orsa-
kad av rovdjur finansieras av särskilda medel. Tilldelningen sker årsvis och är till viss del 
baserad på omfattningen av skador året innan och på rovdjursförekomsten i länet, vilket in-
nebär att den ytinventering som utförs i länet utgör del i underlaget för tilldelningen. Viltska-
demedlen skall i huvudsak användas till att förebygga viltskador. Länsstyrelserna lämnar årli-
gen en prognos till Naturvårdsverket om beräknad åtgång av pengar till förebyggande och 
viltskador under det kommande året. Östergötlands län har under de senaste fyra åren tillde-
lats och förbrukat följande medel: 

År Tilldelade 
medel (kr) 

Besiktningar, 
info. & utb. rela-
terat till rovdjur 

(kr) 

Ersättning för 
skador på tam-

djur (kr) 

Bidrag till fö-
rebyggande av 

skador (kr) 

2000 360 000 46 027 2 200 23 640 
2001 425 000 41 874 10 900 - 
2002 425 000 111 844 37 500 107 490 
2003 430 000 39 033 2 412 123 160 
2004 540 000 132 749 0 50 300 
2005 800 000*) 145 000 0 39 100 

Av dessa avser 500 000 fortsatt särskilt projekt avseende gåsodlingar vid Tåkern 2005. 
 
En ökad mängd rovdjur i länet medför en ökning av både det administrativa arbetet och det 
praktiska fältarbetet, för att länsstyrelsen ska kunna uppfylla de krav på dokumentation av 
rovdjurssituationen i länet som ställs på ett tillfredställande sätt. Det beräknas även åtgå mer 
medel till information och utbildning. Denna information är viktig för att de boende i området 
med rovdjur ska känna sig delaktiga och för att alla ska få chansen att få svar på sina frågor 
och farhågor. En ökande rovdjursstam kan även medföra att en ökad andel djurägare söker 
bidrag för uppsättning av rovdjursstängsel.  
 
Inventeringspengar 
 
Även de kostnader som inventeringen innebär finansieras med särskilda medel som tilldelas 
årligen. Östergötlands län har under de tre senaste inventeringssäsongerna tilldelats medel 
som visas i tabellen nedan. De medel som inte förbrukas under årets inventeringsverksamhet 
förs över till nästkommande verksamhetsår. 
 

År Tilldelade 
medel tot. 

(kr)  

Varav till 
fältarbete 
m.m. (kr) 

Varav till 
administration/Utbildning/

Information (kr) 
2002 45 000  45 000 
2003 210 000 180 000 30 000 
2004 250 000 175 000 75 000 
2005 250 000 - - 
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Vintern 2001/2002 var första säsongen då Länsstyrelsen ansvarade för inventeringsverksam-
heten, men ingen inventering gjordes denna vinter. Under vintrarna 2002/2003, 2003/2004 
och 2004/2005 genomfördes inte heller någon inventering då vädret ej erbjöd snöförhållanden 
som lämpade sig för inventering. Under vintern 2005/2006 var förhållande goda men någon 
organiserad linjetaxering gjordes inte. Snoking har förekommit regelbundet av Länsstyrelsens 
förordnade kvalitetssäkrare jämte stödpersonal. 
 
I fortsättningen ska kvalitetssäkrare och fältpersonal m.fl. kunna lägga in resultat av utförda 
inventeringar och observationer direkt i Rovdjursforum. Denna inventeringsform får tillsvi-
dare ersätta yttäckande inventeringar som ej ansetts motiverade p.g.a. liten rovdjursförekomst 
samt att de dessutom ej varit genomförbara p.g.a. snöbrist. 
 
Förebyggande mot jaktbrott 
 
Östergötlands län tilldelades inte några extra pengar år 2005 för arbetet med förebyggande av 
jaktbrott. Frågan om insatser för förebyggande av jaktbrott kommer att behandlas i rovdjurs-
gruppen för vidare diskussion om arbete och bildande av nätverk.  
 
Personella resurser på Länsstyrelsen 
 
Arbetet med förvaltningen av rovdjur i Östergötlands län i enlighet med förvaltningsplanerna 
och föreskrifter från NV motsvarar i år 2005 ca 50 dagar. 
 




