
Jägareförbundet om rovdjursbeslutet: 

 

Oklarheter kvarstår om vargen 
Riksdagens beslut om en samlad rovdjurspolitik är från Svenska Jägareförbundets 
synpunkt okontroversiellt när det gäller björn och lo. 
Däremot ger beslutet inte mycket vägledning i den framtida praktiska förvaltningen av 
vargstammen.  
 
Den mest iögonenfallande oklarheten är hur utvärderingen skall gå till då vargstammen nått 
antalet 200 individer. Vem skall utvärdera, hur lång tid skall det ta och hur skall vargstammen 
hanteras medan utvärderingen  pågår. 
Stammen ökar med ca 30 procent per år och 1000 individer inom några år är, enligt en 
prognos gjord av Sverige lantbruksuniversitet, det sannolika scenariot om inte en jaktlig 
beskattning av vargstammen sker. 
Enligt Svenska Jägareförbundet är det dags att redan nu inleda en noga kontrollerad jakt. 
Anledningarna är flera: 
Hastigheten i vargstammens ökning bör bromsas, något som också föreslås i den utredning 
som ligger till grund för riksdagens beslut. 
Vi måste lära oss att jaga varg. En sådan jakt ställer dels krav på jakttekniken, dels på 
administrationen av jakten. Det sistnämnda är inte minst viktigt. För att vargjakten skall gå att 
genomföra måste ett antal jaktlag och markägare samordnas, något vi idag inte har någon 
erfarenhet av. Både Jägareförbundet och Naturvårdsverket anser att beskattningen av den 
svenska vargstammen skall ge med hjälp av jägarkåren och inte med statliga jägare, 
helikoptrar etc. 
Ytterligare en anledning till en beskattning av vargstammen är att detta sannolikt skulle 
minska irritationen bland de människor som har vargen till granne. Enligt Svenska 
Jägareförbundets bestämda uppfattning måste en lyckad rovdjursförvaltning vila på två 
faktorer, nämligen biologiska och sociala överväganden. All samlad erfarenhet av 
rovdjursförvaltning världen över visar tydligt att ett grundvillkor för en lyckad 
rovdjursförvaltning är acceptans bland de människor som lever bland rovdjuren. 
Svenska Jägareförbundet anser vidare att jaktförordningens paragraf 28 om skyddsjakt bör ses 
över. De villkor som idag skall vara uppfyllda för att få skjuta en varg som angriper 
tamboskap gör att den i praktiken är utan praktisk betydelse. Enligt Svenska Jägareförbundet 
måste de bli lättare att värna sina husdjur. 
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