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Hemställan om åtgärder för att begränsa vargstammens utveckling 
 
Svenska Jägareförbundet lämnade i en skrivelse till Miljödepartementet 2008-
01-23 (bifogas) en redogörelse för rovdjurssituationen i Mellan-sverige och 
påtalade det stora behovet av en aktiv rovdjurförvaltning med målsättningen 
att minska koncentrationen av stora rovdjur i det aktuella området.  
 
Under det halvår som gått har kunskapen om den svenska varg-stammens 
numerär ökat. Enligt Viltskadecenters statusrapport från juni 2008 har man 
bekräftat 19 olika föryngringar våren 2007. Alla indikationer hittills pekar 
tydligt och klart på att tillväxten i den svenska vargstammen fortsätter och att 
föryngringen 2008 innebär att vargstammen med mycket god marginal 
passerat det nationellt beslutade etappmålet om 20 föryngringar.  
 
Riksdagens beslut 2001 om ett etappmål för vargstammens utveckling 
innebär, enligt Jägareförbundets bestämda uppfattning, rent logiskt och även 
faktiskt i enlighet med propositionen att vargstammen inte utan en ny 
målformulering ska fortsätta att växa ”ohämmat”. Vid Miljö- och 
jordbruksutskottets behandling av propositionen tillfogades även en 
formulering om en varsam tillväxt i vargstammen.  
 
 
 
Med hänsyn till dagens nivå på vargstammen och den stora påfrestning som 
det innebär på lokalbefolkningen i vargens utbredningsområde är det absolut 
nödvändigt med en mer anpassad förvaltning av varg-stammen för att 
minimera de konflikter som uppstår. Endast skyddsjakt på enstaka 

  



 

skadegörande individer först när omfattande skador uppstått är i dagens 
konfliktfyllda situation helt otillräckligt.  
 
För att tydligt visa att man tar människors vargrelaterade oro och problem på 
allvar måste man enligt Jägareförbundets mening omedelbart anamma 
rovdjursutredningens förslag om ett treårigt moratorium för vargstammens 
utveckling. Såväl den svenska rovdjurutredningen som EG-domstolens utslag 
över den finska vargförvaltningen samt de av EU kommissionen nyligen 
antagna LCIE - anvisningarna (”Guidlines for population level management 
plans for large canivors”) för tillämpningen av EU:s Art- och Habitatdirektiv 
ger var och en på sitt sätt ett tydligt stöd för en mer aktiv förvaltning, med 
ett klart större inslag av skadeförebyggande åtgärder än vad som idag är 
fallet.  
 
Svenska Jägareförbundet hemställer att regeringen snarast vidtar åtgärder 
som leder till en markant begränsning i vargstammens tillväxt. Den 
okontrollerbara situation vi är på väg in i vad gäller vargstammens utveckling 
kommer ofelbart att leda till en kraftigt misslyckad vargförvaltning. Det är nu 
det finns praktiska och formella möjligheter att realisera begreppet varsam 
tillväxt och skapa tydlighet i viljan att upprätta ett förtroende för den svenska 
rovdjurpolitiken. Det finns inte tidsutrymme att avvakta implementeringen av 
rovdjursutredningens alla förslag innan mer aktiva åtgärder för vargstammens 
begränsning vidtas. 
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