Illegal jakt: hotet mot lodjuren
REPORTAGE: Uppdrag Gransknings två reportage om den illegala vargjakten väckte stor
uppmärksamhet. Vargen är dock inte det enda fridlysta rovdjur som tjuvjagas - också
lodjurets existens hotas av den illegala jakten.
1999 föddes 300 lokullar. Det beslutade riksdagen skulle vara en miniminivå. Sedan
dess har antalet kullar minskat med en fjärdedel. Och orsaken är jakt. Den illegala jakten på lo bedöms vara lika stor som den tillåtna skyddsjakten.
I vintras beslöt Naturvårdsverket på grund av lodjurens hotade situation att inte til�låta skyddsjakt längre. För att få veta mer om den illegala jakten på lodjur lät Uppdrag
Granskning infiltrera tjuvjägarmiljön och med dold kamera registrera vad som då sades.   
En av jägarna visar inför SVT:s medarbetare upp en fälla han brukar gillra. Sen berättar
han om sina egna erfarenheter av tjuvjakt på lo: - Det var en stor hanne. Vägde 18 kilo.
Om tio år kan man väl sätta upp den då är det preskriberat, säger han.   
Han fortsätter berätta att han och hans kamrater tagit fyra djur redan. - Ser du ett spår
är det bara ut och ha ihjäl. Du blir mer mordisk och utrotningsvillig, säger jägaren. Men
någon intervju vill han inte ställa upp ens om han får förbli anonym.  
Tage Collberg, som framträdde i reportaget om vargjakten är
en av de mest centrala aktörerna i rovdjurskonflikten. Han är
ordförande i Sveriges Samarbetsforum i Rovdjursfrågor och
tar officiellt avstånd från illegal jakt.
Tage Collberg är även aktiv i Dalaupproret. En regional jägarprotest mot den svenska rovdjurspolitiken. Han har en
hållning i officiella sammanhang - i det fördolda berättar han
själv om tjuvjakt på lo.

Hunden kom och drev ett rådjur och på femtio meter tog lodjuret in 30 meter på hunden. Så snabba var de. Så kom det andra från sidan och angrep. Jag hann emellan. De
kom inte tillbaka.
SVT:s medhjälpare: Klarade de av att gå? - Det vet ingen hur det gick till... jag har
dåligt minne... det är några år sedan.
SVT:s medhjälpare: Det är så pass hemskt att prata om det att inte du kan säga om
du sköt de här lodjuren? - Om jag skulle säga det och det skulle komma ut... det är ju
tio års preskription. Det går ju aldrig att prata om hur det har gått till, säger Tage Collberg.   
Tage Collberg är väl medveten om preskriptionstiden för grovt jaktbrott. Ett brott som
kan ge fyra års fängelse. I ett annat samtal med SVT:s medarbetare berättar han mer
om illegal jakt och hans motiv klarnar - att han inte vill ha konkurrens om viltet.   
Tage Collberg: - Jag var ute och jagade i dag. Jag har ju beagle, jagar ju småvilt. Han
kom ju med en älgko och kalv bara, det finns ju inga rådjur. Vi har lodjur däruppe. Fan.
Vi skjuter de som fan.
Jag sköt ju ett officiellt i höstas som jag stoppade upp. Annars så håller vi efter dem. Vi
måste göra det... vi har ingenting kvar annars. Jag är ju gammal polis... de tror ju aldrig
jag sysslar med sånt, säger han inför dold kamera.   
Nästa gång SVT:s medhjälpare träffar Collberg får han följa med på jakt. Då visar Tage
Collberg upp en lofälla.
SVT: Där har du satt den ja.
Collberg: Lodjuret går alltid här.
SVT: Vad har du för godsaker här som han vill ha?
Collberg: Solrosfrön så råttor går in. Sen ligger det kött.
SVT: Hur lång tid går det mellan att kommer någon i?
Collberg: Vi kan få en i morgon... får se hur det går. Vi har en annan fälla nere vid sjön
som vi tagit en del i.   
Men inför öppen kamera vill Tage Collberg inte kommentera sin jakt på lodjur.
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