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Riksdagen har fastställt att landets stora rovdjur, björn, varg, lodjur, järv och kungsörn skall tillåtas
utvecklas till långsiktigt livskraftiga stammar och spridas till sina naturliga utbredningsområden.
Gävleborg, som historiskt och i nutid berörs av samtliga nämnda arter, tillhör landets skogrikaste län,
är relativt viltrikt och glesbefolkat och utgör därmed ett län som är särskilt lämpat att kunna hysa
goda stammar av dessa arter.
Begreppet gynnsam bevarandestatus och långsiktig livskraftiga rovdjursstammar skall på nationell
nivå utvärderas och beslutas av Naturvårdsverket i överensstämmelse med EU:s
naturvårdslagstiftning, samt utgå från en bred och transparent vetenskaplig grund.
Naturskyddsföreningen Gävleborg accepterar de demokratiskt fastställda förvaltningsnivåerna på
rovdjur i vårt län. Vi anser dock att förvaltningsnivåerna gällande samtliga rovdjur bör ökas betydligt
med våra goda förutsättningar. Länets förvaltningsnivå, den nivå som respektive rovdjursart skall
balanseras vid och utgör den nivå när en eventuell kvoterad licensjakt kan tillgripas, skall enligt
Naturskyddsföreningen vara väl tilltagen i förhållande till beslutad miniminivå för att undvika att
naturliga fluktuationer, eller andra orsaker, resulterar i att miniminivån närmas eller underskrids.
Vi anser att inga arter som är upptagna på den svenska rödlistan skall omfattas av licensjakt. Vi anser
vidare att skyddsjakt kan tillämpas när något rovdjur på ett tydligt sätt avviker från sitt naturliga
beteende och utgör en betydande risk för allvarlig skada. Oro och rädsla för så kallat närgångna
rovdjursindivider som inte uppvisar aggressivt beteende skall inte vara föremål för skyddsjakt utan
hanteras genom förebyggande åtgärder och relevant information av myndigheterna i berörda
områden.
Med ett större ansvarstagande av såväl näringsidkare, jägare och privatpersoner bör risken för skada
fortsatt vara mycket låg och på en acceptabel nivå för att samtidigt kunna ha en bred och livskraftig
rovdjursstam som bidrar till den biologiska mångfalden.
För att klara detta mål anser Naturskyddsföreningen Gävleborg att ökade insatser för förebyggande
åtgärder bör prioriteras för att förekomma tamdjursangrepp. För att skapa incitament för
tamdjursägare att bättre skydda sina tamdjur, bör ersättning vid uppkommen skada differentieras
eller helt dras in vid angrepp inom undermålig eller obefintlig stängsling eller annan skyddsåtgärd.
Vid angrepp, oavsett antal, under sådana omständigheter skall heller ingen skyddsjakt tillåtas.
Europeiska Unionens direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur,
stipulerar att djur som inte förvaras i byggnader skall, såvitt det är nödvändigt och möjligt, ges skydd
mot rovdjur.
Rovdjursangrepp på lösspringande jakthundar är en väl känd och ökad risk vid jakt i rovdjursområden
som utövarna har det fulla ansvaret för och skall inte heller det vara skäl till vare sig skyddsjakt eller
ersättning från samhället vid uppkommen skada såvida hunden inte bevisligen varit utrustad med
skyddsväst/skyddsutrustning. Löshundsjakt inom känt vargrevir skall dock vid skada inte ge rätt till
någon ersättning eller skyddsjakt.

