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Torbjörn Saltzman
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819 65 HÅLLNÄS

Ansökan om skyddsjakt efter en varg i Uppsala län
Beslut
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 9, 15, 21, 23 a, 23 b, 24 d och 33 §§
jaktförordningen (1987:905) samt med beaktande av skyddsreglerna i artikel12 i
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) och undantagsreglerna
beträffande jakt och förvaring av jaktbyte i artikel 16 samma direktiv samt
artikel 9 i Bernkonventionen, att bevilja tillstånd till skyddsjakt efter en (l) varg
i Uppsala län inom det område som avgränsas på kartan i bilaga 2 till detta
beslut.
Naturvårdsverket beslutar vidare att nedan angivna villkor ska gälla får
skyddsjakten. Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i
strid med fredningsbestämmelserna i 3 §jaktlagen (1987:259).
straffbestämmelserna får jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§samma lag.
Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli
2012.
Naturvårdsverket beslutar att inte medge undantag från 6 och 16 §§
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002: 18) om jakt och
statens vilt får att få använda hagelvapen vid skyddsjakten.
Beslut om skyddsjakt har meddelats muntligt den 22juni 2012.
Detta beslut gäller även om det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår
av bilaga l.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND- FORSKARENS VÅG 5, HUS UB
KIRUNA- KASERNGATAN 14
POST: J 06 48 STOCKHOLM

TEL: 0J0.698 JO 00
FAX: OJ0-698 JO 99
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET SE
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Villkor

När jaktfår bedrivas
Skyddsjakt är tillåten under perioden från och med den 22 juni 2012 till och med
den 8 juli 2012.
skyddsjakten får bedrivas från och med den dag Länsstyrelsen anger som
startdag får jakten. startdagen meddelas tilljaktledaren. Jakten får därefter
endast inledas i samråd med Länsstyrelsen.
Jakten får ske under hela dygnet.

Var jaktenfår bedrivas
Skyddsjakt får bedrivas inom nedanstående område som markerats på bifogade
karta, se bilaga 2.
Jakten får ske på armans jaktområde.

Jaktmetoder ochjaktmedel
Skyddsjakt från båt medges under förutsättning att båten inte befinner sig i
rörelse vid avlossande av skott.
Vidare får båt inte användas så att varg utsätts för onödigt lidande.
Naturvårdsverket erinrar om bestämmelserna i Il och 14-16 §§Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002: 18) om
begränsningar i magasinskapacitet hos halvautomatiska kulvapen samt om
kravet på ammunition klass l för kulgevär vid jakt efter varg.
Elektronisk bildförstärkare får användas vid skyddsjakten.

Vilka somfår utförajakten
Länsstyrelsen utser jaktledare. Jaktledaren utser efter samråd med Länsstyrelsen
de personer som får jaga med stöd av detta beslut.
Jaktledaren ska innanjakten inleds försäkra sig om att samtligajägare har
kunskap om deras skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten.
J akten ska genomföras i samråd med Länsstyrelsen som även på lämpligt sätt
ska följa jaktens genomförande.

Vilka djur som får fällas
En varg i det aktuella området.
Anmälan av fälld eller påskjuten varg
Jaktledaren ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen när en varg fällts eller
påskjutits.
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Avlysning
Länsstyrelsen ska omedelbart avlysajakten om en varg fällts eller påskjutits
innanjakttiden löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är oskadat f'ar
Länsstyrelsen besluta om fortsatt jakt inom den tid beslutet gäller.

Besiktning av fälld varg
Skytten ska uppvisa den falida vargen samt skottplats/fallplats för Länsstyrelsens
besiktningsman. Fälld varg får inte flyttas från fallplatsen innan djuret
besiktigats av besiktningsmannen.

Hantering av fälld varg
I enlighet med 33 § jaktförordningen tilJfaller falida djur staten och omhändertas
av Länsstyrelsen i samråd med polisen för vidarebefordran till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion. Kopia på det beslut som ligger till
grund för jakten samt uppgifter om djurets kön, skyttens namn, adress och
telefonnummer samt tidpunkt (datum och klockslag), plats (koordinater i rikets
nät) och hur djuret fallts Gaktmetod) ska bifogas djuret.

Länsstyrelsens övriga åtgärder i samband med skyddsjakten
Länsstyrelsen utser en jaktledare. Länsstyrelsen meddelar när j akten får starta,
vilket ska ske i samråd med jaktledaren. Länsstyrelsen ska meddela till
polismyndigheten när jakt får ske samt vilka som utsetts att utföra jakten.
Länsstyrelsen meddelar även polismyndigheten att jakten är slut om djuret fallts
eller påskjutils innan jakttiden löpt ut.
För att säkerställa att jakten sker på ett effektivt sätt samt att rätt vargindivid blir
föremål för jakt bör Länsstyrelsens personal vara behjälplig med lokalisering av
vargen samt på lämpligt sätt följa jaktens genomförande och hålla kontakt med
utsedd jaktledare.
Länsstyrelsen utser en besiktningsman som besiktigar det falida djuret samt
ombesörjer för Länsstyrelsens räkning och i samråd med Polismyndigheten
omhändertagande av det fällda djuret, eller om djuret endast påskjutits,
kontrollerar att eftersök genomförs.
Länsstyrelsen ska senast 30 dagar efter avslutad jakt eller efter att beslutet
upphört att gälla, överlämna en skriftlig rapport till Naturvårdsverket om vilka
erfarenheter som vunnits i samband med skyddsjakten. Rapporten, som också
utgör rapporteringsunderlag till EG-kommissionen i enlighet med artikell6.2 i
art- och habitatdirektivet, ska i det fall vargen fällts eller tillvaratagits även
innehålla uppgifter om djurets kön, skyttens namn, adress och telefonnummer
samt tidpunkt (datum och klockslag), plats (koordinater i rikets nät) och hur
djuret fällts Gaktmetod).

Bakgrund
Torbjörn Saltzman har den 22 juni 2012 hos Länsstyrelsen i Uppsala län
muntligen ansökt om skyddsjakt på en varg som rivit får på ön Lilla Risten.
Länsstyrelsen har vidarebefordrat ansökan till Naturvårdsverket för hand-
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läggning. Den 26 juni 2012 kompletterades ansökan med en skriftlig ansökan
om skyddsjakt Saltzman skriver i ansökan att det är nödvändigt att ta tillåtelse
att få jaga från båt och då även med hagelvapen.
Länsstyrelsen i Uppsala län har i yttrande om skyddsjakt efter varg den 25 juni
2012 lämnat synpunkter om denna ansökan. 14 döda eller allvarligt skadade f"ar
hittades på Lilla risten. Ytterligare tre döda får har hittats på Gräsö dit får
simmat efter angreppet. Den 26 juni 2012 hittades ytterligare två f"ar. Ett får
saknas fortfarande. På huvudön Gräsö finns en stor mängd rar liksom det finns
på närliggande öar. Angreppet är det fjärde angreppet orsakat av varg i Uppsala
län under maj-juni månad 2012. Två av dessa angrepp har skett kustnära en bit
norr om aktuellt område. Länsstyrelsen bedömer att risken för allvarlig skada
med omfattande angrepp på får är mycket stor så länge vargen uppehåller sig i
skärgårdsområdet kring Gräsö. Det är svårt för att inte säga nästintill omöjligt att
genomföra skadef6rebyggande åtgärder eftersom djuren på öarna går fritt och
terrängen till stor del består av block, sten och sly. Länsstyrelsen förordar att
jaktområdet utgörs av markerat område på bilagda karta. Vargen har visat att den
utan problem simmar mellan öarna. Länsstyrelsen förordar även att jakt med
kulvapen klass l kompletteras med möjligheterna att använda hagel inom ett
avstånd till vargen på maximalt 30m. Orsaken är svårigheter och säkerhetsrisker
med att använda kulvapen på de steniga och blockrika öarna där sikten är
begränsad och där närheten till öppna vattenytor medför en säkerhetsrisk för
allmänheten. Länsstyrelsen förordar också att skyddsjakten tillåts utföras från
båt. Det grunda området och de otillgängliga öarna försvårar landstigning. J akt
från båt bedöms öka möjligheterna att slutföra skyddsjakten med gott resultat.
Endast hagel bör tillåtas vid jakt från båt.
Naturvårdsverket har den 26 juni 2012 begärt yttrande från Viltskadecenter.
Viltskadecenter föreslår att Naturvårdsverket beviljar jakt på en (l) varg.
Enligt länsstyrelsens besiktningsman har varg vid ett tillfälle angripit får på en
mindre ö i Uppsala län. Fåren hålls på den ca 60 ha stora ön med naturlig
avgränsning i form av hav. Med tanke på antalet får och avstånd tillland är det
mycket svårt att vidta andra akuta förebyggande åtgärder än skyddsjakt
Viltskadecenter föreslår att Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på en varg på
den ö där det tidigare angreppet skett. Om en besättning på annan ö skulle
angripas bör skyddsj aktens utvidgas till att omfatta hela det område där den
aktuella vargen rör sig.

Skäl

Juridiskaförutsättningar för skyddsjakt
Skyddsjakt efter varg kan ske efter särskilt myndighetsbeslut med stöd av 23 a
och 23 b §§ jaktförordningen. För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna beviljas
krävs att vissa villkor är uppfyllda. Syftet ska vara att förhindra allvarlig skada.
Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får inte
försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i
dess naturliga utbredningsområde (23 a § jaktförordningen).

NATURVÅRDSVERKET

5(8)

Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Naturvårdsverket
bedömer omfattningen av skador, om skadeförebyggande åtgärder gjorts samt
vilka möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan
lämplig lösning än skyddsjakt Naturvårdsverket beaktar också vargstanunens
utveckling i landet som helhet.
Rovdjurspolitiken pekar på att skyddsjakt främst ska gälla enstaka individer i
situationer med allvarliga skadeproblem eller olägenheter som inte rimligen kan
lösas på annat sätt. Naturvårdsverket har möjlighet enligt 23 b§ jaktförordningen att fatta beslut om skyddsjakt efter bl.a. varg för att förhindra allvarlig
skada på boskap.
Länsstyrelsen har ansvaret ror inventering av varg. Viltskadecenter har på
Naturvårdsverkets uppdrag koordineringsansvaret för varginventeringen.
Vargstanunen i Sverige har enligt Viltskadecenter ökat från sju föryngringar år
2000/2001 till preliminärt 25 föryngringar vintern 2010/2011. Ytterligare tre
föryngringar har skett i revir belägna tvärs över riksgränsen mellan Sverige och
Norge. Vidare finns ett svenskt revir där föryngring är klassad som osäker.
Sammantaget visar vargstammen en positiv numerär utveckling i landet som
helhet.
Det bör inte vara ett självändamål att behålla vargar som orsakar återkommande
skador i en situation där vargstammens framtid inte avgörs av enskilda
vargindividers överlevnad, vare sig på kort eller lång sikt.
V arg i området har den 21 juni 2012 dödat och allvarligt skadat 19 får på öarna
Lilla Risten och Gräsö, dessutom saknas ett får.
Naturvårdsverket bedömer att det är ogörligt att försöka flytta vargen. För att
kunna söva vargen, vilket sker genom att skjuta en bedövningspil från nära håll
från helikopter, krävs en stor öppen yta dit man kan driva vargen. Märkning på
vintern sker oftast på isförsedda sjöar som gör det möjligt för helikopter att
komma tillräckligt nära. Sådana ytor är svåra att hitta under annan tid i det
aktuella området.
Naturvårdsverket bedömer, mot bakgrund av det höga antalet fårbesättningar,
och svårigheten att bygga rovdjursavvisande stängsel pga. terräng och
geografiskt läge att det inte finns någon annan lämplig lösning än att tillåta
skyddsjakt efter en varg i det aktuella området.
Naturvårdsverket anser att skyddsjakten ska få bedrivas från båt då det grunda
onuådet och de otillgängliga öarna försvårar landstigning. Jakt från båt bedöms
öka möjligheterna att slutföra skyddsjakten med gott resultat.
skyddsjakten skall bedrivas med hänsynstagande till övrig fauna och den
rekreationssökande allmänheten
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Naturvårdsverket flnner inte tillräckligt starka skäl för att lämna undantag från
6 och 16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002: 18) om
jakt och statens vilt för att få använda hagelvapen vid skyddsjakten.
Med anledning av de säkerhetsrisker som kan uppstå vid skyddsjakt efter varg i
vatten får skyddsjakt endast bedrivas efter varg som befinner sig på land.
Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt på denna varg inte kommer att försvåra
utvecklingen mot en gynnsam bevarandestatus för den skandinaviska
vargstammen. Ansökan bör därför bifallas.

Övrigt

Kungöre/sedelgivning
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (20 l 0: 1932) att
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen
ska enligt 47 § delgivningslagen hållas tillgängligt viss tid hos myndigheten eller
på annan plats. Beslutet hålls i enlighet därmed under överklagandetiden
tillgängligt hos Naturvårdsverket på Valhallavägen 195 i Stockholm.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Lena Callermo.
Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit sektionschefen
Mette Svejgaard, Jens Abrahamsson och Göte Hamplin, den sistnämnde
föredragande.

För Naturvårdsverket

Lena Callermo

(We/k~
Göte Hamplin

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga l .
Karta över aktuellt jaktområde, se bilaga 2.
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Kopia till:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Polismyndigheten i Uppsala län
statens veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska Riksmuseet
Viltskadecenter
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
skandinaviska vargprojektet (Skandulv)
Nationella rådet för rovdjursfrågor
Direktoralet i Norge
Miljödepartementet i Norge.
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Var ska beslutet överklagas?

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.

I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och
ärendenummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer.
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