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Ansökan om tillstånd till skyddsjakt efter varg i Värmland. 
 
Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund - nedan benämnda 
förbunden - hemställer om att Naturvårdsverket, med stöd av §23 a och 27 JF, 
inom föreslaget område meddelar tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar i 
syfte att minska riskerna för vargangrepp på tamdjur och för att möta lokala 
problem i en situation där vargstammen ökar snabbt och koncentrationen av varg 
är stor. En sådan begränsad skyddsjakt är helt i linje med Riksdagens beslut om 
en sammanhållen rovdjurspolitik där det också framhålls att en varsam tillväxt i 
vargstammen, utan att för den skull äventyra en positiv beståndsutveckling, är att 
föredra framför snabb tillväxt då det ger lokalbefolkningen bättre möjligheter att 
lära sig leva med varg. 
 
En viktig aspekt med ansökan är att dämpa den oro som många människor 
känner inför rovdjurssituationen. Inte sällan upplevs rivna tamdjur och uteblivna 
eller förändrade jaktmöjligheter som ett starkt ingrepp i människors livsmiljö. 
Därför är det av central betydelse att även sociala och kulturella aspekter vägs in 
i ett beslut avseende jakt på varg. 
 
 
Bakgrund 
 
Vargstammens utveckling 
 
En sammanställning från Viltskadecenter på Grimsö anger antalet skandinaviska 
vargar till 74-84 vid utgången av vintern. Antalet föryngringar 2001är ännu inte 
fastställt men vargforskningsprojektet (Skandulv) har bekräftat föryngring i 10 
revir samt anger att det ev. kan ha skett föryngring i ytterligare ett par områden. 
Eftersom de ensamma vargarna är svårare att följa än de som lever i par eller i 
familjegrupper blir uppskattningen av det totala antalet vargar svårare för varje 
år. Om man antar att antalet ensamma vargar som lever ett ”rörligt liv” har ökat, 
kan man anta att stammen med årets valpar inräknade uppgår till 120-140 djur.  



  
Tillväxten de senaste åren har varit snabb. Inventeringssäsongen 1999/2000 var 
antalet djur vid vinterns slut beräknat till totalt 61-75 vargar. Till vintern 
2000/2001 hade antalet ökat till 87-97 Reproduktionen i vargstammen var 
således god den förra föryngringssäsongen. Av de 87-97 vargarna dog 13 under 
perioden vilket innebar att antalet djur vid inventeringssäsongens slut uppgick till 
74-84. Totalt kända döda vargar under inventeringssäsongen var 13 varav 11 på 
norsk sida. Den främsta dödsorsaken var legal jakt i Norge.  
 
Förbundens bestämda uppfattning är att allt talar för en fortsatt stor tillväxt av 
vargstammen även om en försiktig skyddsjakt inleds i vinter.   
 
 
Vargskador på hund  
 
Mellan 1996 och 2001 har närmare 50 hundar dödats av varg i Sverige och 
Norge. Av dessa har 24 hundar dödats i Sverige. En stor del av de vargdödade 
hundarna har dödats i Årjäng-Kongsvinger reviret, totalt minst 19 st. Under 
jaktsäsongen 2000-2001 har 24 hundar dödats eller skadats av varg i 
Skandinavien, 9 av dessa i Sverige. Under jaktsäsongen 2001/2002 har hittills 7 
hundar dödats av varg, fyra i Sverige och tre i Norge. 
 
 
Skador på övriga tamdjur 
 
Under 2000 rapporterades 22 vargangrepp på tamdjur exkl. hund i Sverige varav 
8 i Värmland. Länsstyrelsen i Värmland har satsat betydande resurser på att sätta 
upp vargsäkra stängsel i flera revir. Trots detta har, t o m 30 november 2001, 
preliminärt rapporterats 5-6 vargangrepp på tamdjur i Värmland. 
 
 
Föreslagna skyddsjaktsområden 
 
I Nyskogareviret har under hösten funnits 4 sändarförsedda vargar varav en har 
utvandrat under den senare delen av hösten. Därutöver finns årets valpkull, 
antalet valpar är ännu okänt. Antalet vargar har således varit tämligen högt i höst. 
Nyskogavargarna dödade en älghund den första älgjaktsdagen 2001 trots att 
vargtelefon fanns för området. Vidare har dessa vargar dödat får vid några 
tillfällen tidigare år. Området ingår som en del av det vargrikaste området i 
Skandinavien och har hyst varg i snart 20 år, vargrevir finns etablerat runt 
omkring både på svensk och norsk sida. 
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I Årjäng-Kongsvinger reviret har minst 6 vargar konstaterats i år, två av dessa har 
sändare. Jaktsäsongen 1999/2000 dödades 10 hundar i reviret. Förra jaktsäsongen 
infördes en ”vargtelefon”  som kan ha bidragit till att minska angreppen på 
jakthundar, men ändå dödades 5 hundar jaktsäsongen 2000/2001. Hittills denna 
säsong har en hund dödats på norsk sida. En förklaring förutom vargtelefonen till 
det minskade antalet angrepp står sannolikt att finna i det faktum att många 
minskat eller helt upphört med hundjakt p g a rädslan för vargangrepp.  
 
Svenska Jägareförbundet har i samarbete med viltskadecenter gjort en pilotstudie 
i form av en intervjuundersökning av hur hundanvändningen påverkats i 5 varg-
revir i Sverige. Många jägare, framför allt i Årjäng-Kongsvinger reviret, har helt 
slutat att jaga med hund. ( 26,5 % av hundägarna uppger att de helt slutat jaga 
med hund i reviret, 52% anger att de minskat sin hundanvändning.) En annan 
förklaring till att vargarna inte angripit fler hundar på svensk sida är att de 
uppehållit sig en stor del av tiden på norsk sida. 
 
Undersökningen visar vidare att det tillkommit en dödsrisk för jakthundar  
förorsakad av varg i dessa revir som är lika stor som risken för hunden att 
förolyckas av trafiken. Undersökningen har följts upp i år, men resultatet är ännu 
inte sammanställt. 
 
 
Förslag till regler och omfattning 
 
Skyddsjakten föreslås ske i Årjäng-Kongsvinger reviret och Nyskogareviret, 
jakten bör avse ett (1) djur i vardera flocken.  
 
Skyddsjakten bör genomföras under perioden 1 februari – 15 april 2002. 
Förbunden föreslår att formerna för jaktens genomförande diskuteras vid 
överläggning med Naturvårdsverket. 
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