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Svenska Jägareförbundet begär att regeringen genast tillsätter den av riksdagen beslutade 
utvärderingen av vargstammens effekter. För rovdjurspolitikens trovärdighet är det av 
största vikt att regeringen omedelbart genomför en utvärdering. Det finns enligt Svenska 
Jägareförbundet ingen anledning att vänta nu när vargstammen ökat över etappmålet. 
 
BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
 
Riksdagen beslutade 2001 om ett etappmål om 20 föryngringar av varg i Sverige. 
Riksdagen beslutade vidare att när etappmålet uppnåtts skall en ”grundlig utvärdering av 
vargförekomstens effekter genomföras”. Riksdagen beslutade också att vargstammens 
tillväxt skall vara varsam.  
 
Rovdjursutredningen (SOU 2007:89) lämnade sitt betänkande i december 2007. 
Utredningens slutsatts är att det är av yttersta vikt för acceptansen för 
rovdjursförvaltningen att samhället visar att vargstammen verkligen går att kontrollera. 
Utredningen föreslår därför att vargstammen skall hållas på en oförändrad nivå under tre 
år.  
 
Av remissvaren på rovdjursutredningen framgår tydligt att tunga remissinstanser, med 
koppling till landsbygdens intressen, har tillstyrkt rovdjursutredningens förslag om att 
hålla vargstammen på en oförändrad nivå. Det bör dessutom särkskilt noteras att såväl 
Viltskadecenter som vargforskare vid Grimsö forskningsstation tillstyrkt ett sådant 
tillfälligt stopp.  
 
Flera riksdagsledamöter, för såväl opposition som regeringspartier, har framhållit vikten 
av att vargförvaltningen får ett utökat inslag av beståndsreglerande vargjakt. Svenska 
Jägareförbundet uppfattar att det idag finns en stor uppslutning i riksdagen för att inte 
låta vargstammen öka ytterligare.  
 
Nuvarande lägeNuvarande lägeNuvarande lägeNuvarande läge    
Sammanställningar av de inventeringar som gjordes vintern 2007/2008 visar att det 
föddes 19-20 vargkullar i Sverige (inklusive gränsrevir) våren 2007, vilket är en kraftig 
ökning av antalet föryngringar från året innan. 
 
Vid utgången av vintern fanns det 30-34 intakta vargpar. Erfarenheterna från tidigare år 
visar att ca 75 % av vargparen föder valpar. Det skulle innebära att det enligt 
Viltskadecenters prognoser föddes 22-28 kullar i Skandinavien våren 2008, varav ett par 
kullar i Norge. Viltskadecenters i dagarna uttalade uppfattning är att stammen redan 
uppgår till 230-250 vargar och att det av riksdagen uppsatta etappmålet, som skall leda till 
en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter, med all sannolikhet har uppnåtts. 
 



Naturvårdsverket har nyligen fått i uppdrag att utreda regional förvaltning där 
förhållandet mellan regionala mål och det nationella målet är ett viktigt inslag. De 
regionala förvaltningsplanerna som föreslås utgöra grund för den framtida regionala 
förvaltningen kommer därefter ta tid att arbeta fram. Det är därför av avgörande betydelse 
att vargstammen ”fryses” under den tid dessa två parallella arbeten pågår. Om en sådan 
”frysning” inte kommer till stånd kommer vargstammen, på kort tid, att öka ännu högre 
över riksdagens etappmål och likaså långt över det mål som Svenska Jägareförbundets 
medlemmar kan tolerera.  
 
Svenska Jägareförbundet noterar med tillfredställelse att statsministern 
i partiledardebatten nyligen tydligt deklarerade att länsstyrelserna skall ges möjlighet att 
mera regionalt fatta beslut om vargförvaltningen. Om regeringen verkligen menar allvar 
med att minska vargkoncentrationerna och ge större regionalt självbestämmande, måste 
en utvärdering starta genast. Vargjakt i syfte att stoppa vargstammens tillväxt under 
utredningstiden är också helt nödvändig. En nyinvandrad varg, med ny genetisk 
uppsättning som hävdar revir och även fött valpar, har konstaterats. Sammantaget 
innebär detta att förutsättningarna för att kunna begränsa vargstammen ytterligare har 
ökat. 
 
EU kommissionen har nyligen antagit nya riktlinjer för rovdjursförvaltningen. Dessa 
riktlinjer skall, vilket framgår även regeringens uppdrag till Naturvårdsverket, vara 
vägledande för den svenska rovdjursförvaltningen. Svenska Jägareförbundet anser att 
dessa nya riktlinjer ger Sverige ett ökat utrymme att förvalta rovdjurstammarna med 
större hänsyn till sociala och ekonomiska intressen. Dessa riktlinjer måste vägas in i den 
utvärdering som nu måste till.  
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