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Dnr 218-5699-12

2012-07-20

Länsstyrelsen
Gävleborg

Natur- och viltenheten

Ansökan om skyddsjakt efter varg iDalsäng, Jäderfors och
Kungsgården
Beslut
Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt efter en
(l) varg i Sandvikens komlnun, Gävleborgs län, inom det olnråde som
avgränsas på kartan i bilaga 2 till detta beslut.
Länsstyrelsen beslutar vidare att nedan angivna villkor ska gälla för
skyddsjakten. Jakt SOln inte foljer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i'
strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259).
Straffbestälnmelselna for jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag.
Beslutet gäller under tiden från och med 20 juli 2012 till och med den
17 augusti 2012. Länsstyrelsen beslutar lned stöd av 59 § jaktforordningen att
beslutet gäller omedelbart utan hinder av att det överklagas.

Villkor
Djur som får fällas
En (l) varg får fållas inom angivet jaktområde.
Jakttid
Skyddsjakten är tillåten under perioden från och med den 20 juli 2012 till och
med den 17 augusti 2012.
Skyddsjakten får ske hela dygnet och får endast inledas i samråd med
Länsstyrelsen. Skyddsjakten ska vara strikt kontrollerad och kunna övervakas
av Länsstyrelsens personal.
Jaktområde
Skyddsjakt får bedrivas inom det Olnråde SOln markerats på bifogade karta, se
bilaga 2.
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Skyddsjakten får ske på annans jaktområde.

Jaktmetoder och jaktmedel
Alla typer av belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.
Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna i 11 och 14-16 §§ i .
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd olnjakt och statens vilt (NFS
200~:18) om begränsningar i magasinskapacitet hos halvautolnatiska kulvapen
samt om amlnunition klass 1 för kulgevär vid jakt efter varg.
Motordrivet fordon är tillåtet för att på befintligt vägnät söka efter vargspåI' .
Det utgör ett undantag enligt 24 d § andra stycket j aktförordningen från
förbudet i 31 § jaktlagen att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel.
I smnband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet
fordon SOln fårdas,på väg SOln återfinns på lantlnäteriets karta i skala 1 :50 000.
Motordrivet fordon har samma betydelse som i 1 § lagen (2001 :559) Oln
vägtrafikdefinitioner . Det innebär att sökande längsmed väg får ske för så
kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats.
Undantaget ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, förfölj a eller
genskjuta djuret. Undantaget ger inte heller rätt att nyttja motordrivet fordon för
att förhindra att vargen kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet
från den som jagar.

Vilka/år utjörajakten?
Jakten ska utföras av personer SOln myndigheten utser. Länsstyrelsen utser
sOlnjaktledare. Jaktledare utser efter smnråd med
Länsstyrelsen de personer som får j aga med stöd av detta beslut.
Jaktledaren ska innan jakten inleds försäkra sig Oln att samtliga jägare har
kunskap om deras skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten.
Jakten ska genolnföras i samråd lned Länsstyrelsen som även följer
genomförandet av j akten på plats och via telefon.

Anmälan av fälld eller påskjuten varg
Jaktledaren ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen när en varg fällts eller
påskjutits.
Avlysning
Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påslgutits innanjakttiden
löpt ut. Om eftersök visar att det påslgutna djuret är oskadat beslutar
Länsstyrelsen huruvida fortsatt j akt ska ske inOln den tid beslutet gäller.
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Besiktning av fälld varg
Skytten ska uppvisa den fållda vargen Saint skottplats/fallplats för
Länsstyrelsens besiktningsman. FäIId varg får inte flyttas från faIlplatsen innan
djuret besiktigats av besiktningsmannen.
Hantering av fälld varg
. I enlighet med 33 § Jaktförordningen tiIIfaIIer fåIIda djur staten och
omhändertas av Länsstyrelsen i samråd med polisen för vidarebefordran till
Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion. Kopia på det beslut som
ligger tiII grund får j akten samt uppgifter Oln djurets kön, skyttens namn, adress
och telefonnuminer samt tidpunkt (datUln och klockslag), plats (koordinater i
rikets nät) och hur djuret fåIIts Gaktmetod) ska bifogas djuret.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med skyddsjakten
Länsstyrelsen utser en j aktIedare. Länsstyrelsen avgör i saInråd med jaktledaren
när jakten får staIia. Länsstyrelsen informerar polismyndigheten Oln att jakt får
ske och vilka som utsetts att utföra jakten. Länsstyrelsen meddelar även att
jakten är slut Oln djuret fåIIts eIIer påskjutits innan jakttiden löpt ut och delger
polismyndigheten detta. Länsstyrel,sens personal följer jakten och håIIer kontakt
lned utsedd jaktledare. Länsstyrelsens personal besiktigar det fåIIda djuret samt
Olnbesörjer för Länsstyrelsens räkning och i samråd med Polismyndigheten
omhändertagande av det fåIIda djuret, eII er om djuret endast påskjutits,
kontroIIeraI' att eftersök genolnförs.
Bakgrund
har den 18 juli 2012 ansökt om
skyddsjakt efter varg iDalsäng, Jäderfors och Kungsgården. Anledningen är att
vargen den 13 juli 2012 stressat och jagat en grupp på 21 kvigor som sprängde
stängslet och sprang några kilometer tiII ett annat inhägnat område med kvigor
och där sprängde stängslet för att ta sig in. Sökande anser att det inte är lnöj Iigt
att stänga med rovdjursavvisande stängsel rör ca 300 nötkreatur som betar inom
Olnrådet med anledning av att det inte beviljas lnedel för nötkreatur och inte är
arbetsmässigt lnöjIigt.
Länsstyrelsens besiktningslnan besökte den 16 juli 2012 platsen och kunde
konstatera spår av varg vid fållan där
kvigor varit
instängda. Spåren
själv hittat fanns kvar när Länsstyrelsens
besiktningslnan besökte platsen, Saint att det var nya spår efter varg på samma
stäIIe lnen i motsatt riktning. Inga spår kunde konstateras inne i fåIIan på grund
av att det där är gräs, de spår SOln hittades var några Ineter utanf6~' fållan i leriga
traktorspår .
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Vid besöket på plats mottog Länsstyrelsens besiktningsman även uppgifter om
att
kor inne byn Dalsäng har jagats av varg vid två tidigare
tillfällen i sommar (ej sedan tidigare rapporterat till Länsstyrelsen). Dessa
händelser har varit bevittnade aven granne till
Två av
kor har kastat sina kalvar, vilket denne kopplat tIll vargens besök.
I olnrådet finns sedan tidigare dokUlnenterade skador av varg på tamboskap.
Den 18 septelnber 2011 dödades en tacka av rasen gestrikefår i Jäderfors och
den 17 oktober 2011 angreps ytterligare en fårbesättning i Jäderfors som fick
till följd att fyra får dog. I trakterna av Åshalnmar, Dalsäng, Järbo, Jäderfors
och Kungsberget har det under det senaste året gjorts ett flertal observationer av
varg, varav vissa har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsen. DNA-analys av
spillningsprover från inventerings säsongen 2011/2012 har visat att vargen sOln
rört sig i området är en avkomma från Korså-reviret och konstaterats vara en
tik.
Länsstyrelsen har den 19 juli 2012 begärt yttrande från Viltskadecenter. Vid
samtal med Viltskadecenter den 19 juli 2012 konstaterar de att det kan vara
mycket svårt att förebygga skador av varg som angriper nöt på det sätt som de
ovan beskrivna händelse1ua och att skyddsj akt är en lösning.

Skäl
Juridiskafärutsättningar för skyddsjakt
Beslutet har fattats med stöd av 9, 9b,15, 21, 23 a, 23 b, 24 b, 24 d och 33 §§
jaktförordningen (1987:905) samt med beaktande av skyddsreglerna i artikel 12
i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21lnaj 1992 Oln bevarandet av livsmiljöer
samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) och undantagsreglerna
beträffande jakt i miikel16.1 samma direktiv samt artikel 9 i
Bernkonventionen.
Naturvårdsverket har, n1ed stöd av 24 b § jaktförordningen (1987:905) beslutat
om överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till
länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
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 skyddsj akten får inte försvåra
upprätthållandet aven gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Om dessa villkor är uppfyllda, får beslut om
skyddsj akt lneddelas av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra
tvingande skäl SOln har ett allt överskuggande allmänintresse, av hänsyn till
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flygsäkerheten, for att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog,
fiske, vatten eller annan egendom, for att skydda vilda djur eller växter eller.
bevara livslniljöer for sådana djur eller växter (23 a § jaktforordningen,
1987:905).

Länsstyrelsens motivering
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varj e enskilt fall. Länsstyrelsen
bedölner Olnfattningen av skador och olägenheter, Oln skadeforebyggande
åtgärder gjorts smnt vilka möjligheter till fOrebyggande av skada och olägenhet
SOln firins. Länsstyrelsen utvärderar också möjlighet till annan lämplig lösning
än skyddsj akt.
Länsstyrelsen beaktar i sitt beslut vargstmnmens utveckling i landet som helhet
Saint vargarnas genetiska ursprung. Vidare bedölner länsstyrelsen om det går att
identifiera individer som är speciellt skadegörande eller orsakar allvarliga
olägenheter.
Rovdjurspolitiken pekar på att skyddsjakt frälDst ska gälla enstaka individer i
situationer lned allvarliga skadeproblem eller olägenheter som inte rimligen kan
lösas på annat sätt. Naturvårdsverket har möjlighet enligt 23 b §
jaktforordningen att fatta beslut om skyddsjakt efter bl.a. varg for att forhindra
allvarlig skada på boskap.
Länsstyrelsen avslog den 6 oktober 2011, 31 oktober 2011, 1 december 2011
och den 6 december 2011 skyddsjaktsansökningar i samma Olnråde. I det
beslutet betonade Länsstyrelsen betydelsen av att fortsätta folja
händelseutvecklingen i Olnrådet for att eventuellt ompröva sitt beslut om det
frainkOlD ytterligare infonnation eller OlD nya incidenter inträffade.
Länsstyrelsen vill också betona att Regeringen i sin proposition uttrycker att
förvaltningen av rovdjur inte enbart handlar om biologiska forutsättningar utan
också om människors vilja att acceptera livskraftiga rovdjurstammar och dessa
djurs beteenden. Denna acceptans är IDycket viktig för att uppnå och bibehålla
gynnSaIn bevarandestatus for vargstammen.
Vargstammen i Sverige har enligt Viltskadecenter ökat från sju f6ryngringar år
2000/2001 till preliIninärt 25 fOryngringar 2010/2011. Ytterligare tre
foryngringar har skett i revir belägna tvärs över riksgränsen lnellan Sverige och
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Norge. Vidare finns ett svenskt revir där föryngring är klassad som osäker.
Salnmantaget visar vargstammen en positiv num~rär utveckling i landet som
helhet. Mot bakgrund av detta gör Länsstyrelsen bedölnningen i det enskilda
fallet, att denna skyddsjakts effekter på vargstalnmens tillväxttakt och
gynnSalnlna bevarandestatus kommer att vara InarginelI.
Länsstyrelsen bedömer, Inot bakgrund av risken för upprepade allvarlig skada
på boskap och svårigheten att bygga rovdjursavvisande stängsel på grund av
omfattningen, att det inte finns någon annan lämplig lösning än att tillåta
skyddsjakt efter en varg i det aktuella Olnrådet. Länsstyrelsen grundar även sitt
ställningstagande på den skadebild Olnrådet uppvisat under de senaste tolv
månaderna samt observationer om en närgången varg.
Med ovanstående Inotivering bifaller därför länsstyrelsen
och
ansökan om skyddsjakt efter en (1) varg inom det område
SOln avgränsas på katian i bilaga 2 i Sandvikens kOlnlnun.

ÖverIdagande
Detta beslut gäller även om det överklagas till Naturvårdsverket. Hur beslutet
kan överklagas fratngår av bilaga 1.

Ärendets beredning
Beslutande i detta ärende har varit landshövding Barbro Holmberg efter
föredragning av enhetschefVeronica Lauritzsen. Deltagit i ärendet har även
avdelningschef Mats Hindström och handläggare Göran V essh~n gj ort.

Barbro Holmberg
Veronica Lauritzsen

Bilaga:
1. Hur Inan överklagar till Naturvårdsverket
2. Avgränsningar får jaktolnrådet

Sändlista
Naturvårdsverket (nv-skyddsjakt@naturvardsverket.se)
Skandulv (petter.wabald<en@hihm.no; olof.liberg@ekol.slu.se)
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Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursfdrvaltningsområdet .
Viltfdrvaltningsdelegationen i Gävleborgs län
Polislnyndigheten i Gävleborgs län
Viltskadecenter (inga.angsteg@slu.se)
Milj ödepartementet (Inagnus. b lucher@environment.lninistry .se)
EU-komlnissionen GeneraIdirektoratet Milj ö (linda.nylund@ec.europa.eu)
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