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Skrivelse med anledning av svar rörande översyn av tillämpningen av regler för skyddsjakt 
på vargar som angriper jakthundar, ert dnr NV-04382-20 

Svenska Jägareförbundet, nedan kallat förbundet, vill med denna skrivelse uppmana 
Naturvårdsverket att snarast påbörja arbete med att tar fram förslag till ny vägledning för skyddsjakt 
på vargar som angripit hundar för tillämpning i augusti 2021.  

För en tid sedan fick vi oss tillsänt det svar som Naturvårdsverket säger sig ha skrivit redan i juni 
2020 gällande Svenska Jägareförbundets och Svenska Kennelklubbens hemställan om översyn av 
tillämpningen av regler för skyddsjakt på vargar som angriper jakthundar. Förbundens hemställan 
inlämnades till Naturvårdsverket i maj 2020. Av Naturvårdsverkets svar framgår att översynen skulle 
ha startat hösten 2020. Samtidigt framgår det av en artikel i Svensk Jakt, daterat sista februari i år, 
att Naturvårdsverket nu meddelar att denna översyn ska starta först nästa höst.  

Samtidigt har det kommit förbundets kännedom att länsstyrelserna i det mellersta 
förvaltningsområdet har beslutat om ”Gemensamma riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur”. 
Dessa riktlinjer innehåller främst formalia kring skyddsjaktbeslut och redovisning av gällande 
lagstiftning. Men av dokumentet framgår också tydligt att länsstyrelserna avser att fortsätta följa de 
närmare 20 år gamla tumreglerna för skyddsjakt som Viltskadecenter tagit fram. Länsstyrelserna 
hävdar till exempel fortfarande att det går att fastställa att vissa vargar är mer benägna att angripa 
hundar än andra trots att alla vid det här laget torde vara väl medvetna om att hundjakt minskar 
kraftigt eller t o m nästan upphör efter angrepp av varg. 

Förbundet anser att det är orimligt att de föråldrade tumreglerna ska fortsätta att gälla när 
Naturvårdsverket redan 2015 föreslog ny vägledning som innebar att skyddsjakt kunde medges 
efter färre hundangrepp. Förbundet begär att det snarast tillsätts en arbetsgrupp som tar fram ny 
vägledning som kan börja gälla redan inför kommande jaktsäsong. 
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