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Ståndpunkterna om varg och vargförvaltning beslutades av 
förbundsstyrelsen februari 2019. Ståndpunkterna arbetades fram av 

rovjursrådet och har stämts av med deltagarna på ordförandekonferensen. 



Svenska Jägareförbundets övergripande målsättning är att verka för att det 
ska finnas så få vargar som möjligt i Sverige eftersom jakten, viltvården och 
viltförvaltningen avsevärt försvåras i områden med varg. Därtill ska läggas  
den påverkan vargen har på människors livsvillkor och möjlighet att utveckla 
och bevara den livsstil man valt. Förvaltningen ska vara långsiktig och begriplig 
för alla. Svenska Jägareförbundet ska på alla nivåer arbeta för att få gehör för 
följande ståndpunkter:

• ATT en aktiv förvaltning som säkerställer att vargstammens fortsatta utveckling sker med hänsyn
till de människor som berörs.

• ATT den regionalisering som beslutats av riksdagen måste genomföras fullt ut såväl när det gäller
fastställande av länsvisa mål för vargstammen som när beslut om licens- och skyddsjakt ska fattas.

• ATT EU:s habitatsdirektiv och tillämpningen av detta medger att förvaltningen kan ske nationellt
och regionalt.

• ATT att vargstammen som ett första etappmål ska begränsas till de 170 vargar som riks-dagen har
beslutat om som lägsta möjliga antal, men att det långsiktiga målet ska vara maximalt 150 vargar *.
*150 vargar motsvarande 15 föryngringar.

• ATT koncentrationer av varg till enskilda län eller regioner kraftfullt motverkas.

• ATT beståndsreglerande licensjakt medges årligen vilket i sig motverkar illegal jakt.
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• ATT samhället och myndigheter ställer upp så att beslutad jakt kan genomföras utan störningar.

• ATT omfattningen av skador på hundar, uttag ur klövviltstammar, människors oro samt skador på 
djurhållning ska vara vägledande för lämplig toleransnivå.

• ATT meningsfull jakt och framför allt jakt med hund ska kunna bedrivas även i områden med varg.

• ATT den sammanlagda e�ekten på bytesdjuren av alla rovdjur vägs in i förvaltningen och hela 
vargrevir tas bort i områden där bytesdjuren behöver återhämta sig eller där skadorna på tamdjur 
förekommer.

• ATT ansvariga myndigheter ser till att det fortlöpande tas fram bra faktaunderlag om vargstam-
men och att aktuell information får tillräcklig spridning.

• ATT staten tar ansvar för att tillräckliga ekonomiska och personella resurser ställs till förfogande 
för genomförande av fullgoda inventeringar och skadeförebyggande åtgärder. 

• ATT staten tar fram inventeringskriterier och -metoder som ger en så korrekt bild som möjligt av 
rovdjursförekomst i alla delar av landet .

• ATT invandrade vargar kontrolleras i syfte att motverka införsel av farliga sjukdomar som vargens 
och hundens dvärgbandmask och rabies.

• ATT att inte teoretiska beräkningar av vargstammens genetiska status om 100 år ska tillåtas styra 
dagens förvaltning.

• ATT förbundets syn på vargförvaltningen accepteras såväl nationellt som på EU-nivå.

FOTO: MOSTPHOTOS




