
Utlåtande om förordning för lojakt 2013-2014.

Allmänt
Vi är avgjort av den åsikten att den nu av ministeriet föreslagna avskjutning inte
kommer att vara tillräcklig för att minska på lodjursstammen i Finland.

För vårt område resulterar det med säkerhet i en ökad lodjurspopulation. Enbart
en minskning av ökningen kan uppnås om lopopulationen I Kust-österbotten
korrigeras enligt senaste vinters inventering utförda av jvf:arna och användes som
bas för beviljande av licenser.

Med referens till det underlag av Jord- och skogsbruks ministeriet under mm.fi
publiserat material I samband med begäran om utlåtande meddelar vi följande.

1. Med referens till vad som framgår I “Muistio 26.06.2013 Dnro 1414/13/2013 kan
vi med tillfredställande konstatera att äntligen har det aksepterats att lostammen I
landet vuxit kraftigt och att avskjutningen bör ökas.

Dock framhåller vi att eftersom den planerade inventeringen av lopopulationen I
Kust-österbotten inte blev genomförd som var planerat under senaste vinter, har
jaktvårdsföreningarna på eget initiativ inventerat sina områden. Av resultaten kan
konstateras att tillväxten av lostammen i kustområdet inte avtagit utan den har
fortsatt att växa kraftigt med 24 föryngringar.

De i tabell 1. se 2/RKTL 297/401/2013, 22.5.2013 angivna värden är inte tillförlitliga
för Kust-österbottens del.

2. Enbart inom Malaxnejdens jaktvårdsförening r.f.’s område  66800 ha visar senaste
vinters lodjursinventering att vi på området har 22-26 lodjur med 7st föryngringar.

3.  Inom vårt område har vi på grund av den stora och växande lovdjursstammen

a.) En kraftig och fortgående minskning av skogsharstammen

b.) Rådjursstammen desimeras och nästan utplånas på en del områden och
tillväxten har avstannat fastän vinterutfodring till tidig sommar genomförs.

“Det säger sig själv att vi matar ju inte rådjuren för att lodjuren skall ha mat” Detta
är ju säkert också inte ministerierts motiv.



c.) Vitsvanshjortstammen desimeras som b.) men i mindre omfattning och medför
att stamens tillväxt är långsam.

d.) Lodjuren har speciellt ökat på holmar och skär  i området med följder som a.) b.)
och c.) men i större omfattning. Därutöver även har predation på markhäckande
fåglar konstaterats.

e.) vi har ännu inte utfört triangelräkning men indikation om att markhäckande
skogsfåglar även har utsatts för predation av lodjur förekommer.

Det är tyvärr så att Tassu raporteringen inte ger rätt information om lopopulationen
för vårt område pga. att det inte för tidigare år har inverkat på antalet licenser som
ansökts och därmed resulterat  I att “vad är det för nytta med att rapportera då
licenser inte beviljas eller som i bästa fall erhålles halverat antalet ansökta”. Med
andra ord RKTL’s uppgifter är inte tillförlitliga. Imageförbättrande av Tassu
efterlyses.

Vi är avgjort av den åsikten att den nu av ministeriet föreslagna avskjutning inte
kommer att vara tillräcklig för att minska på lodjursstammen i Finland.

För vårt område resulterar det med säkerhet i en ökad lodjurspopulation. En
minskning av ökning kan uppnås om lopopulationen I Kust-österbotten korrigeras
enligt senaste vinters inventering utförda av jvf:arna och användes som bas för
beviljande av licenser.

Pälsfarmarna inom Malaxnejden är bekymrade för smittorisk då lodjur allt oftare
rör sig under farmhusena. Vi har efterlyst rapport om vilka parasiter lodjuren har
men hittills har inga rapporter erhållits.

Varje fällt lodjur sändes ju enligt instruktioner till undersökning men inga rapporter
returneras fast det märkts ut på medföljande blanket att man önskar erhålla
resultatet. Det är väl inte för mycket begärt att det utarbetas årliga
undersökningsrapporter som distribueras till viltcentraler och jaktvårdsföreningar.
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Malaxnejdens jaktvårdsförening r.f.
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Dan Falk styrelseordförande


