
 

Svenska Jägareförbundets hållning i vargfrågan 2011-09-27 

Styrelsens uttalande 

I Jägareförbundets handlingsplan för varg står följande: 

Genom en aktiv förvaltning skall säkerställas att vargstammens fortsatta utveckling sker 
under kontrollerade former. Förbundet skall verka för att 

 vargstammen skall begränsas nationellt till maximalt 15 vargföryngringar per år. 
 inget enskilt län skall behöva tolerera mer än 1-2 föryngringar.  
 omfattningen av skador på hundar, uttag ur klövviltstammar, människors oro samt 

skador på djurhållning skall vara vägledande för lämplig toleransnivå.  
 meningsfull jakt skall kunna bedrivas även i områden med stora rovdjur. 
 den sammanlagda effekten av alla rovdjur, på bytesdjuren, vägs in i vargförvaltningen 

och att hela vargrevir skall tas bort i områden där bytesdjuren behöver återhämta sig. 

Sedan regeringen till följd av EU-kommissionens kritik mot den svenska hållningen i 
vargfrågan den 17 augusti beslutat om ett så kallat tillfälligt uppehåll i licensjakten på varg, 
vilken jakt tänkts ersatt av en utökad skyddsjakt, reagerade förbundets styrelse med ett 
kraftfullt avståndstagande. Styrelsen uttalade följande: 

Riksdagen beslutade 2009 om en ny vargpolitik som innebar licensjakt på varg med syfte att 
begränsa vargstammen till maximalt 210 vargar. Jakten skulle, förutom att lindra problemen, 
ge förutsättningar för genetisk förstärkning av den inavlade vargstammen. 

– Den rovdjurspolitik som en stor majoritet av den svenska riksdagen stod bakom är ett paket 
med licensjakt, övre tak för vargstammens storlek samt genetisk förstärkning, säger Torsten 
Mörner. När regeringen nu frångår den beslutade vargpolitiken kan inte Jägareförbundet 
fortsatt ställa upp. 

– Vargpolitiken som riksdagen beslutade om 2009 har inneburit en förbättrad 
bevarandestatus för vargen. På Jägarförbundet har vi arbetat intensivt med förankringen i 
varglänen. En förankring som enligt vår bedömning har varit framgångsrik. Men vi kan nu 
konstatera att EU-kommissionen vill sätta stopp för en sådan väl fungerande vargpolitik i 
Sverige, vilket är förvånande, säger Torsten Mörner. 

– Vi har regeringens uppdrag att förankra beslutet ute i länen. Vi kommer dock inte att kunna 
fortsätta detta arbete nu när regeringen överger den inriktning rovdjurspolitiken haft och vi 
kommer därför att lägga förankringsarbetet på is tills vidare. Det är omöjligt att med 
trovärdighet motivera markägare och jägare att säga ja till ytterligare vargar när 
riksdagsbeslutet inte följs, säger Torsten Mörner. 

– Redan i vintras kunde Jägareförbundet konstatera att de utlovade löftena inte infriades när 
det gällde vargstammens storlek. Efter jakten 2011 låg vargstammen långt över det tak på 
210 vargar som riksdagen beslutat om. Såväl regeringen som Naturvårdsverket försäkrade då 
att en begränsad jakt 2011 skulle rättas till genom en högre tilldelning 2012. Nu slopar man 
istället licensjakten helt och tar bort det övre taket. 
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– Med de nya förutsättningarna i vargpolitiken anser förbundsledningen sig inte längre ha 
medlemmarnas mandat att föra vargfrågan vidare. Jägareförbundet kommer därför att kalla 
till en extra ordförandekonferens i september för att diskutera förbundets fortsatta 
engagemang i rovdjurspolitiken, säger Torsten Mörner. 

Rådslag 

Regeringsbeslutet föranledde också förbundsstyrelsen kalla till ett rådslag med representanter 
för länsföreningarna för att efterhöra föreningarnas syn på den uppkomna situationen. 

Vid rådslaget konstaterades att de svenska naturvårdsorganisationernas agerande och EU:s 
inblandning i den svenska rovdjursförvaltningen har orsakat att regeringen har frångått den 
konstruktiva överenskommelse som träffats i vargfrågan. Förtroendet för rovdjurspolitiken är 
i dagsläget lågt i medlems- och jägarled.  

Mot den bakgrunden förelåg vid rådslaget enighet om att Svenska Jägareförbundet kraftfullt 
skulle betona sitt missnöje med regerings beslut och den vändning som rovdjurspolitiken har 
tagit, men att förbundet också skulle framhålla sin vilja att finna en väg framåt i syfte att 
åstadkomma jakt på varg enligt det mål förbundets årsstämma har satt upp i sin nuvarande 
rovdjurspolicy, dvs 150 vargar.  

Åtgärder 

Vid rådslaget beslutades att med skärpa ska framhålla vikten av att hänsyn till människan 
måste vara en självklar del av den svenska rovdjursförvaltningen. Det gäller i allt arbete med 
rovdjursfrågan, såväl på regional, som nationell och EU-nivå. Därför beslutats om följande 
åtgärdsprogram. 

 

Svenska Jägareförbundet deltar tills vidare inte i arbetet kring inventering 
och skyddsjakt av varg. Förbundets framtida inställning i frågan beror på hur 
skyddsjakten på varg kommer att utformas. 

 

Jägareförbundet tar i avvaktan på klarhet i Naturvårdsverkets utformning av 
skyddsjakten på varg timeout i uppdraget rörande förankring av förstärkningen av 
den genetiska statusen av vargstammen. 

 

Svenska Jägareförbundet fryser tills vidare arbetet med framtagande av en ny 
handlingsplan för varg i avvaktan av utvecklingen av den utlovade skyddsjakten 
på varg som enligt förbundets uppfattning måste få en omfattning som minskar 
koncentrationen i varglänen och minskar den totala vargpopulationen. 
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Svenska Jägareförbundet tar initiativ och bjuder in till ett möte för 
brukarsamhället (jord, skog, markägare, jägare) för att diskutera den uppkomna 
situationen och brukarsidans landsbygdsperspektiv.    

 

Svenska Jägareförbundet tar initiativ till att varglänens ordföranden tillsammans 
med styrelsen och representanter från Europeiska jägareförbundet  - FACE, begär 
att i Bryssel få uppvakta berörd EU-kommissionär. Budskapet skall vara att det är 
en nationell angelägenhet hur Sverige når en liten men frisk vargstam. Samtidigt 
med uppvaktningen ska manifestationer för en rovdjurspolitik som tar hänsyn till 
människorna ordnas i de olika länen. 

 

Svenska Jägareförbundet kommer att omedelbart begära företräde för landsbygds- 
och miljöministern för att framföra medlemmarnas djupa missnöje med den 
nuvarande hållningen i vargfrågan. Vid dessa möten kommer krav på en 
omfattande skyddsjakt och faktisk överföring av beslutsmakt till 
viltförvaltningsdelegationerna framföras. 

 

Svenska Jägareförbundet kommer att begära företräde för riksdagspolitikerna i 
miljö- och jordbruksutskottet för att med kraft och skärpa klargöra förbundets 
missnöje och nuvarande position. Därvid ska krävas att riksdagsbeslutet om det 
lokala och regionala inflytandet i rovdjurs- och viltförvaltningen genom beslut på 
delegationsnivå i länsstyrelserna beaktas. 

 

Svenska Jägareförbundet deltar i arbetet vad gäller eftersök av trafikskadat vilt, 
men vill samtidigt betona att denna eftersöksverksamhet är ett frivilligt åtagande. 
Förbundet konstaterar här att användandet av löshund vid eftersök är ett problem 
för hundens säkerhet och därför avgör hundföraren om hund skall spåra i lina eller 
släppas. 

 

Svenska Jägareförbundet tillskriver omedelbart sittande rovdjursutredning och 
Naturvårdsverket med ett tydliggörande av förbundets nuvarande position och mål 
med rovdjursförvaltningen och inför nationella förvaltningsplan för varg som 
Naturvårdsverket har till uppgift att ta fram. 

 

 Öster Malma den 27 september 2011 

 Styrelsen för Svenska Jägareförbundet 


