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Hemställan om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. 
 
Undertecknade representanter för Svenska Jägareförbundet och länsförbundet i 
Gävleborgs län, nedan kallat förbunden, hemställer på uppdrag av medlemmar om 
att Naturvårdsverket enligt 23a och 27 §§ jaktförordningen (JF) medger tillstånd 
att i skadeförebyggande syfte skjuta två (2) vargar Voxna-reviret.  
 
 
Bakgrund 
 
Voxnareviret etablerades 2005 och vargarna i området har visat större benägenhet 
att angripa hundar än andra vargar. Inom Voxnareviret har från 1 juli, 2006 dödats 
5 hundar av varg samt 1 skadats. Av dessa är 3 döda under 2007. För övrigt har 
vargar vid åtskilliga tillfällen uppträtt oskyggt och varit synliga i byar även under 
dygnets ljusa timmar. Älgstammen inom området är svag vilket innebär att 
vargarna tar huvuddelen av den årliga avkastningen. Lokalbefolkningen upplever 
därför att den sammanlagda påfrestningen är orimligt stor när angreppen på 
hundar och utebliven älgjakt vägs samman. 
  
 
Förebyggande åtgärder 
 
Ett flertal olika förebyggande åtgärder har vidtagits. Jägarna har regelbundet 
försökt spåra av jaktområdena för att upptäcka eventuella spår eller spillning av 
varg, men detta är svårt på barmark. Via länsstyrelsernas försorg har pinglor 
delats ut till jägare i områdena och många har även införskaffat sådan själva. 
Någon mätbar effekt av dessa pinglor har inte kunnat dokumenteras. Vargtelefon 
finns inte i för det aktuella reviret eftersom det inte finns några sändarförsedda 
vargar. Jägarna försöker dock informera varandra så gott det går om vargarnas 
rörelser. Sammantaget kan vi konstatera att jakt är den enda lämpliga lösningen 
för att komma tillrätta med skadorna på hundar. 



 
 
 
Lokalbefolkningens situation  
 
Dagens täthet av varg i länet har påverkat mångas livssituation genom att 
förutsättningen för att bedriva jakt med lösa hundar starkt har försvårats till att ha 
omöjliggjorts i många områden. Sammanlagt har ca drygt 25 hundar attackerats 
av varg i Sverige under 2007. Med tanke på att vi fortfarande befinner oss i början 
av hundjaktssäsongen kan man med fog anta att ett nytt, föga trevligt, rekord i 
dödade och saknade hundar kan komma att nås.    
  
Möjligheterna att ha tamdjur har också märkbart påverkats. Det är delvis en fråga 
om ekonomisk påverkan i form av högre kostnader för stängsling och tillsyn, men 
den emotionella delen att behöva var orolig för sina djur och att också se 
rovdjursrivna djur påverkar på ett sätt som är svårt att mäta ekonomiskt. Denna 
situation har minskat livskvaliteten för många på ett så markant sätt att 
acceptansen för en vargstam är liten, om ens någon.  
Nuvarande situation gagnar vare sig riksdagens mål om vargstammens numerär 
eller förtroendet för den svenska rovdjurspolitiken.  
 
Svenska Jägareförbundet anser det viktigt att samhället tar människors oro på 
allvar och i sina överväganden inför skyddsjaktsbeslut, förutom de skador som 
skett, väger in det faktum att många hundägare inte längre vågar släppa sina 
hundar och att det finns uppenbar risk att fler hundar kan komma att dödas 
eftersom jaktsäsongen är i sin i linda och att älgjakten, med många lösa hundar, 
står för dörren.  
 
I sammanhanget vill förbundet lyfta fram EG-domstolens dom i målet om den 
finska vargjakten, som vi anser ger utrymme för jakt på varg i ett revir där skada 
skett, eller för att förebygga framtida skada. Domstolen fällde Finland för brister i 
sin förvaltningspraxis genom att skyddsjakt beviljas på ett antal vargar för att 
förebygga allvarliga skador, utan att det kunnat påvisas att sådan jakt leder till 
minskade skador. Motivet till den fällande domen var att Finland inte har kunnat 
dokumentera att jakt på några vargar, inte speciellt utpekade individer, skulle 
bidra till att skadorna minskar. Förbundet vill därför tydligt påpeka att det i 
Sverige finns studier, Viltskadecenter, som visat att just antalet vargar i reviret är 
avgörande för hur många hundar som kommer att dödas. Fler vargar i reviret ökar 
sannolikheten för att vargar skall dödas medan färre vargar, omvänt, minskar 
risken. Förbundets uppfattning är således att EG domstolens utslag tydligt visar att 
jakt på två individer i syfte att decimera antalet vargar i förebyggande syfte är helt 
i linje med undantagsbestämmelserna i Art- och habitatdirektivet. 
 



 
Skyddsjakten bör inledas snarast. Om de skadegörande vargarna inte fällts före 
första snöfallet bör organiserad jakt genomföras. Förbundet är villigt att 
genomföra en sådan organiserad skyddsjakt i samarbete med länsstyrelsen och 
berörda markägare/jakträttshavare.  
Jakten bör i ett första skede avse två vargar. Om det senare visar sig att skadorna 
inte upphör bör tillstånd till jakt på ytterligare vargar medges tills skadorna 
upphör.  
Förbundens uppfattning är att ansökan inte kommer att påverka den svenska 
vargstammen negativt och att jakten inte äventyrar målet om att uppnå gynnsam 
bevarandestatus, men kan bidra till att boende i vargreviren kan återfå en del av 
sin förlorade livskvalitet såväl som förtroendet för svensk rovdjurspolitik.  
 
 
Svenska Jägareförbundets handlingsplan 
 
Förbundet antog 2005 en handlingsplan för varg. I korthet innebär den att 
koncentrationen av varg skall minskas i de delar av landet som idag har stor 
vargtäthet och att en nationell maximinivå på 15 föryngringar fastställs. Målet 
skall vara att vargföryngringarna skall vara fördelade över landet och att ingen del 
av landet skall undantas. Jakt på varg skall tillåtas regionalt för att minska 
koncentrationerna även om det nationella målet inte uppnåtts.  
Enligt Förbundet strider inte de av förbundet antagna kraven mot gällande 
lagstiftning och EUs direktiv. EG domstolens utslag visar med all önskvärd 
tydlighet att det är förenligt med direktivet att medge skadeförebyggande jakt för 
att minska antalet vargar i ett område om forskning visat att sådan jakt verkligen 
har önskad effekt. Domslutet visar också att sådan jakt kan medges även om 
stammen ännu inte nått gynnsambevarandestatus under förutsättning att jakten 
inte försvårar målet att nå detsamma. 
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