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Synpunkter på samlad Nationell förvaltningsplanen för björn, varg, järv och 
lodjur - förvaltningsperioden 2022-2027, NV-03553-18 
 
Svenska Djurskyddsföreningen, SDF, tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter 

och lämnar här några övergripande kommentarer på förvaltningsplanen för de stora 

rovdjuren.  

 

SDF är positiv till att förvaltningsplanerna slagits ihop till en samlad plan för alla de stora 

rovdjuren. Det är dock viktigt att de regionala förvaltningsplanerna anpassas till en komplex 

och dynamisk verklighet där förhållandena snabbt kan förändras och få långtgående 

konsekvenser. Den nationella förvaltningsplanen måste tydliggöra hur detta samarbete ska 

ske och hur ansvaret ska fördelas mellan regionerna.  

 

SDF önskar ett tydligt fokus på förvaltning utifrån rovdjurens perspektiv. Att förvalta innebär 

mer än att begränsa och kontrollera, det innefattar också en hållbar strategi för bevarandet 

av Sveriges rovdjur. Deras nytta och roll i ekosystemet är en viktig aspekt för en långsiktig, 

hållbar förvaltning.   

 

Förutom att de stora rovdjuren har ett stort värde för den svenska faunan, har de också ett 

egenvärde. Det är viktigt att beakta deras behov och det vi numera vet om deras etologi. 

Förvaltningsplanen ska i möjligaste mån grundas på modern vetenskap om rovdjurens 

beteende och behov, inte bara för rovdjurens skull utan även för att förebygga de problem 

som kommer med att människor och djur ska samexistera. Vidare är det av största vikt att 

arbeta proaktivt för att förebygga konflikter och att ta hänsyn till alla berörda parter. I 

begreppet berörda parter inkluderar vi rovdjuren själva, som individer.  

 

Vad gäller referensvärde för varg så är vi bekymrade över att regeringen uppdragit åt 

Naturvårdsverket att på nytt utvärdera referensvärdet för varg med mål att minska 

referensvärdet från 300 till 170 individer. Man måste i så fall säkerställa att det genetiska 

materialet säkerställs med avseende på inavelsgrad. Vargstammen i Sverige dras med kraftig 

inavel och varje minskning av antalet individer riskerar ytterligare begränsning av det 

genetiska materialet. SDF ser med oro på begränsning av en art som är strikt skyddad i EU:s 

art- och habitatdirektiv.  

 
För Svenska Djurskyddsföreningen, 
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