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Fråga
Licensjakt på lodjur
Lodjurspopulationen i Uppsala kommun är
stark och har en viktig roll när det gäller lodjurens spridning och etablering söder om Mälardalen. De lodjur som föds här vandrar till
större delen ut från kommunen om de inte dör
(skjuts under lodjursjakt eller förolyckas på
annat sätt). Antalet lediga revir i Uppsala kommunen är litet vilket gör att antalet lodjur varken ökar eller minskar till följd av den licensjakt som bedrivs.
Lodjuren är utrotningshotade i EU och licensjakt är därför inte tillåtet enligt Artskyddsförordningen. Motivet för att jaga lodjur i
Sverige är att man vill minska de skador som
uppkommer då lodjur angriper tamdjur. Dessa
skador är tämligen små till antal och storlek vilket gör att de flesta av Uppsalas kommun-invånare inte uppfattar det som ett problem. Varje
år när lodjursjakten drar igång är det därför
många som reagerar och tycker den känns
onödig och otidsenlig. Många medborgare förfäras över det faktum att lodjur skadeskjuts och
att lodjursungar mister sina föräldrar för att
sedan gå en plågsam svältdöd till mötes. Man
uppfattar det som extra konstigt och uppseendeväckande att lodjur till och med skjuts i
våra naturreservat.
Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som beslutar
om licensjakt på lodjur i Uppsala kommun
vilket gör att kommunen själv inte kan besluta
om detta. Det är därför helt avgörande att kommunen delger Länsstyrelsen sin uppfattning så
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att hänsyn kan tas till detta vid planeringen av
lodjursjakten.
Anledningen till denna fråga ställs är att jag
tidigare lagt en motion som besvarades med att
Alliansen arbetar med fråga om lodjursjakt. Jag
vill även understryka att de regler som gäller
skyddsjakt inte berörs i denna fråga.
Med anledning av detta ställer jag följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Har Länsstyrelsen i Uppsala län kontaktats i
detta ärende?
Om inte
Tänker du se till att Länsstyrelsen i Uppsala län
kontaktas med en önskan om ett stopp för
licensjakt på lodjur i Uppsala kommun?
Rickard Malmström (MP)

