
    

    

    

  

 

Synpunkter rörande delbetänkande om gynnsam bevarandestatus för 

rovdjuren.  

Rovdjursutredningen (M2010:2) har presenterat ett första utkast till 

delbetänkande om gynnsam bevarandestatus för varg, björn, lodjur och järv. 

Som sakkunniga i utredningen framför vi här gemensamt följande 

synpunkter. 

 

I materialet presenteras olika alternativ till hur gynnsam bevarandestatus  

kan anges antingen med stöd av riktlinjer som ligger till grund för 

rapportering enligt 17 eller med stöd av riktlinjer för förvaltning av stora 

rovdjur på populationsnivå som EU-kommissionen lade fast 2008 

(rovdjursriktlinjerna). Av direktiven framgår att det fortsatta arbetet med att 

utarbeta mål för rovdjursstammarna ska uppfylla kravet om en gynnsam 

bevarandestatus där bedömningen av bevarandestaturen ska göras i enlighet 

med de sistnämnda riktlinjerna. Dessa riktlinjer anger olika sätt att bedöma 

bevarandestatusen. Utredningen redogör för detta på ett tydligt och bra sätt i 

inledningen. Vi saknar emellertid att utredningen bekräftar att 

bedömningarna av arternas bevarandestatus görs i enlighet 

rovdjursriktlinjerna.  

 

Av rovdjursriktlinjer framgår hur en bedömning av vad gynnsam 

bevarandestatus i direktivets mening bör göras. Vi är angelägna om att de 

vetenskapliga data och inventeringsdata som kan ingå för att göra sådana 

bedömningar redovisas för respektive art. 

 

Det är möjligt att göra olika bedömningar av respektive arts bevarandestatus 

utifrån de kriterier som anges i riktlinjedokumentet (IUCN:s kategori D, 

populationsstorlek och E, sårbarhetsanalys). Detta innebär att utifrån god 

kunskap om artens demografiska processer göra analyser av vad som är 

minsta livskraftiga population för de olika stora rovdjuren genom 

datasimuleringar, s.k. MVP-analyser. Sådana analyser kan genomföras 

genom att ange hur stor populationen som minst måste vara för att löpa 

exempelvis 5- eller 10% risk för utdöende på 100 år. I rovdjursriktlinjerna 

framhålls 10 % som en relevant nivå, men även andra nivåer bör där det är 

möjligt redovisas. Det är också möjligt att med ledning av inventeringsdata 
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och om tillräckligt genetiskt utbyte sker mellan delpopulationer uppskatta 

gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren. De bedömningar av 

gynnsam bevarandestatus som går att få fram för de olika arterna med 

ledning av ovan nämnda riktlinjer bör, i enlighet med vad som anges i 

direktivet till utredningen, redovisas och analyseras.  

 

Vi delar utredningens uppfattning om att det i detta skede redovisas art- och 

habitatdirektivets begrepp gynnsam bevarandestatus i strikt juridisk mening 

som en lägsta nivå för vad Sverige förbinder sig att eftersträva. I nästa del av 

utredningen kommer målnivåer formuleras som bl.a. tar hänsyn till socio-

ekonomiska och andra faktorer. Det är i den delen som det är möjligt att 

föreslå mål för förekomst av de olika rovdjursarterna i den omfattning som 

är mest lämplig med hänsyn tagen till regionala förutsättningar. De 

målnivåer som föreslås ska nationellt vara högre eller som lägst den minsta 

nivå som Sverige enligt direktivet har åtagit sig att eftersträva (gynnsam 

bevarandestatus). Regionalt kan målnivåerna för de olika arterna tillåtas 

uppvisa en variation, förutsatt att de juridiska kraven på gynnsam 

bevarandestatus uppfylls nationellt.     
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