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Angående länsstyrelsens uttalande i P4 Norrbotten avseende järv och örn 

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har kontaktats av flera samebyar i Norrbotten med anledning av två inslag i 
P4 Norrbotten, där länsstyrelsens tjänstemän uttalar sig. SSR har tagit del av dessa inslag och vill med 
anledning av detta framföra följande. 

Inslag gällande järv: https://sverigesradio.se/artikel/7588491 

Inslag gällande kungsörn: https://sverigesradio.se/artikel/7580035 

Länsstyrelsen i egenskap av företrädare för regeringen samt som ansvarig för den regionala 
förvaltningen av de stora rovdjuren i länet ska iaktta saklighet och opartiskhet, detta gäller vid 
myndighetsutövning men också när myndigheten uttalar sig offentligt i olika sammanhang.  

De två inslag som nyligen sänts i P4 Norrbotten reser flera frågeställningar, framförallt vilken 
information som länsstyrelsen förmedlar till allmänheten gällande de stora rovdjuren. De två 
inslagen är av olika karaktär men bägge dessa innehåller brister samt undanhåller viktiga aspekter 
inom ämnesområdet. Det är av yttersta vikt att länsstyrelsens information speglar alla aspekter i 
frågan. 

I det första inslaget avseende järv utrycker länsstyrelsen att illegal jakt kan vara huvudorsaken till att 
järvstammen inte uppnått miniminivån i länet.  Tjänstemannen redogör här inte för all fakta utan 
utelämnar stora delar, vilket innebär att lyssnaren får en missvisande bild, vilket är anmärkningsvärt 
sett utifrån att myndigheten för fram att brott ligger bakom att miniminivån inte uppnåtts. SSR 
menar att det blir än mer tydligt utifrån att länsstyrelsen själv i andra sammanhang framför att de 
dåliga inventeringsförhållandena de senaste åren är starkt bidragande till att det inte gått att 
fastställa korrekta siffror för järvstammen i Norrbotten.  Att förutsättningarna för inventering varit 
dåliga är något som både SSR och samebyarna kan vidimera. 

I det andra inslaget avseende kungsörn så redogörs för vilka förutsättningar örnen har i länet samt 
vad som utgör födan. I detta inslag nämns överhuvudtaget inte kungsörnens predation på renkalv 
under våren/sommaren. Det innebär att lyssnaren får en information som helt utelämnar att 
Kungsörn i norra Sverige faktiskt angriper ren och att renen utgör en del av örnens föda under vår 
och sommar. 

I sammanhanget måste också nämnas att länsstyrelsen i dessa fall inte beaktar att det budskap och 
den information som förs fram av myndigheten kan leda till en ökad polarisering i dessa frågor samt 
att många i samebyarna känner sig osynliggjorda och misstrodda. Utifrån att samebyarna och 
länsstyrelsen samverkar i frågor som är kopplade till förvaltningen av rovdjur i länet så förutsätts att 
det finns förtroende mellan parterna. Länsstyrelsen uttalande i media förbättrar inte denna 
samverkan.  
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SSR utgår från att länsstyrelsen framgent säkerställer att den information som myndigheten går ut 
med, såväl i media som i andra sammanhang är korrekt och belyser samtliga aspekter av frågan. 

 

Sámiid Riikkasearvi 
 
 
 
Jenny Wik Karlsson 
Förbundsjurist 
 

  

 


