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Världsnaturfonden WWF remissvar gällande promemoria – 

Miniminivåer för björn, varg, järv och lo, (N2020/02821)  

 
Världsnaturfonden WWF vill lämna följande synpunkter på Näringsdepartementets 

promemoria om miniminivåer för björn, varg, järv och lo.  

 
WWF anser att förslaget om att fastställa miniminivåer för björn, varg, järv och lo per 

rovdjursförvaltningsområde och inte för varje län, är bra och kan leda till större 

flexibilitet i rovdjursförvaltningen. En mer gränsöverskridande förvaltning både 

inom och mellan länder möjliggör en mer ändamålsenlig förvaltning. Rovdjursarter 

känner varken lands eller länsgränser och inte sällan etablerar de egna revir som 

gränsar till flera olika län, ibland även till andra länder. Det innebär också att vissa 

områden sannolikt alltid kommer vara mer rovdjurstäta än andra områden, på grund 

av de mer lämpliga habitat de erbjuder. Med andra ord kommer ökad flexibilitet 

samtidigt inte fullt ut kunna styra var rovdjur etablerar sig eller hur fort eller 

långsamt de sprider sig.  

 

Förslaget om länsvis slopade miniminivåer ställer större krav på samverkan mellan 

länsstyrelserna, både inom och mellan rovdjursförvaltningsområden, inte minst för 

att säkra att referensvärden uppnås och att miniminivån inte underskrids. Om 

miniminivåer ska fastställas per rovdjursförvaltningsområden och inte för respektive 

län så bör detta också innebära att förvaltningsmålen fastställs per 

rovdjursförvaltningsområde. Det kan också ställa mer krav på samverkan mellan 

länsstyrelser inom ett rovdjursförvaltningsområde, gällande till exempel skyddsjakt 

för att inte riskera att utmana möjligheten att uppnå och bibehålla gynnsam 

bevarandestatus, och för att möjliggöra spridning söderut.  

I framtida scenarion kan vissa län få fler föryngringar från en eller flera av 

rovdjursarterna, och andra län kan få färre. I de fall antalet föryngringar ökar, eller 

önskas öka, i ett län behöver berörd länsstyrelse rimligtvis också få ökade resurser för 

att tillse eventuellt ökade behov av exempelvis förebyggande åtgärder.  
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