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Motion från Rickard Malmström (MP) om att skydda lodjuren i 
Uppsalas naturreservat 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till fritids- och naturvårdsnämnden att inom ramen för nämndens översyn av 
villkoren för jaktarrenden samt reservatsföreskrifter hantera frågan om jakt på lodjur, samt  
 
att därmed besvara motionen  
 
Ärendet 
I en motion, väckt den 28 mars 2011, av Rickard Malmström (MP) föreslås 
kommunfullmäktige besluta att förbjuda licensjakt på lodjur i kommunens naturreservat samt 
uppdra till fritid och naturvårdsnämnden att ändra reservatföreskrifterna i linje med detta,  
bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) (bilaga 2). 
 
FNN konstaterar att det är möjligt för kommunen att inom områden kommunen råder över 
förbjuda eller begränsa jakt. På den kommunägda marken kan villkoren i jaktarrenden ändras.  
 
I kommunens naturreservat finns möjligheter att införa restriktioner genom justering i 
reservatens föreskrifter. En begränsning av jakt innebär att en förhandling måste ske med 
markägarna och deras jaktarrendatorer. Utgången av en sådan förhandling är oviss, liksom de 
ekonomiska konsekvenserna om man når en överenskommelse. Ekonomisk konsekvens kan 
bli att kommunen får betala ersättning för intrånget i jakträtten. En första kontakt med den 
största markägaren i Nåsten ger vid handen att begränsning av lodjursjakt inte är önskvärd. 
 
FNN ser både för- och nackdelar med att förbjuda lodjursjakt inom våra tätortsnära områden. 
Frågan bör lämpligen utredas närmare innan beslut tas. FNN har för avsikt att se över och 
eventuellt justera villkoren i jaktarrenden på den kommunägda marken inför 2012. Nämnden 
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föreslår att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att inom denna översyn hantera frågan 
om jakt på lodjur. När det gäller icke- kommunägd mark föreslår nämnden att 
kommunstyrelsen uppdrar åt nämnden att hantera frågan i samband med den planerade 
framtida översyn av reservatsföreskrifterna som behöver göras i samband med att ny 
skötselplan för reservatet tas fram för fastställelse. 
 
Gentemot nämndens yttrande anförs reservation av ledamöterna för (MP), (S) och (V) till 
förmån för eget yttrande. 
 
Föredragning 
I likhet med nämnden anser kommunstyrelsen att frågan om att förbjuda licensjakt på lodjur 
lämpligen behöver utredas bättre innan beslut tas. Kommunstyrelsen föreslås därför ge FNN i 
uppdrag att inom ramen för nämndens översyn av villkoren för jaktarrenden samt 
reservatsföreskrifter hantera frågan om jakt på lodjur  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Nämnden har att hantera de ekonomiska konsekvenserna i sina översyner. 
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