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Beslut
Datum

Dnr (anges vid skriftväxling)

2012-03-20

218-1236-12

Kenneth Willenfeldth
Ruvhten Sijte
Brändåsen
840 94 Tännäs

Ansökan om skyddsjakt på en (1) varg i Lövnäsvallen, Ruvhten Sijte
Beslut
Länsstyrelsen avslår ansökan.
Bakgrund
Ruvhten Sijte ansökte den 2 februari 2012 om skyddsjakt på en (1) varg som spårats i
området kring Lövnäsvallen.
Vargförekomst i området
Samebyns inventeringsansvarige Kenneth Willenfeldt spårade 2012-02-02 en varg 3 km
väster om Lövnäsvallen. Vargen har även spårats i Dalarnas län, och skyddsjaktsansökan har
också inkommit till Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade 2012-02-09 om skyddsjakt på samma individ, och
skyddsjakten genomfördes 2012-02-09, (Dalarnas dnr. 218-1084-2012).
Skador orsakade av varg
Länsstyrelsen har ingen information om att skador ska ha uppkommit som varit orsakade av
varg i samband med ovan nämnda spårning. Dock har skador dokumenterats i Dalarna, av vad
som bedöms vara samma individ.
Förebyggande åtgärder
Att med rimliga medel förebygga skador av varg på ren är mycket svårt. Länsstyrelsen
bedömer att ytterligare förebyggande åtgärder ej varit möjliga att vidta.
Skäl
Naturvårdsverket fattade den 12 januari 2012 med stöd av 24 a och 24 b §§ jaktförordningen
(1987:905) beslut om att delegera rätten att besluta om skyddsjakt på högst sju (7) vargar till
Länsstyrelsen Jämtland. Beslutet trädde i kraft den 13 januari 2012.
Juridiska förutsättningar för skyddsjakt
Skyddsjakt efter varg kan ske genom särskilt myndighetsbeslut med stöd av 23 a, 23 b, 24 a
och 24 b §§ jaktförordningen (1987:905). För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna beviljas
krävs att vissa villkor är uppfyllda. Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning och
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skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde och att det ska ske för att förhindra allvarlig
skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom (23 a §
jaktförordningen).
Rovdjurspolitikens riktlinjer
I proposition 2008/09:210, En ny rovdjursförvaltning, står:
”Målet för vargstammen utbredning i landet bör även i fortsättningen vara
begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka
invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period
under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir.”
Angående skyddsjakt och genetiskt värdefulla individer uttrycks att:
"När det gäller varg är det dock angeläget att de genetiskt värdefulla vargar
som har invandrat österifrån och som eventuellt förflyttats måste undantas från
licensjakt. Det kan endast bli aktuellt med skyddsjakt efter dessa, om de orsakar
problem eller skador. "
I proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik, står:
”Den huvudsakliga delen av vargstammen måste emellertid finnas utanför
renskötselområdet.”
”… att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden
utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada.”
”… regelbundna föryngringar i stora delar av renskötselområdet inte torde
vara möjligt att förena med modern renskötsel.”
Bedömning
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen bedömer skadornas
omfattning, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och vilka möjligheter till förebyggande av
skada som finns samt möjlighet till annan lämplig lösning än skyddsjakt. Länsstyrelsen
beaktar också vargstammens utveckling i landet som helhet samt vargarnas genetiska
ursprung.
Annan lämplig lösning
Länsstyrelsen anser att det inte är motiverat att finna annan lämplig lösning då vargen är
skjuten i skyddsjakt i Dalarnas län.
Upprätthållande av gynnsam bevarandestatus
Utifrån rådande rovdjurspolitik har individer som inte är av skandinavisk härkomst eller
avkommor till individer med icke-skandinavisk härkomst ett stort värde för den skandinaviska
vargpopulationen. Undantag från fredningsbestämmelserna bör således hanteras striktare

3/3

rörande dessa individer. Inga DNA-prover har hittats i samband med gjorda spårningar i
Jämtland, varför information om detta saknas.
Allvarlig skada
Vargar i renskötselområdet kan potentiellt orsaka stor och allvarlig skada för renskötseln.
Länsstyrelsen har ingen information om att skada inträffat i detta ärende. Länsstyrelsen
bedömer dock vargen med stor sannolikhet kunnat orsaka allvarlig skada om den varit kvar i
området.
Samlad bedömning
Länsstyrelsen avslår ansökan med motivering att vargen redan är avlivad. Länsstyrelsen har
dock hög beredskap om nya vargar skulle observeras och kan vidta åtgärder om skador
uppstår.

Detta beslut har fattats av Helena Eriksson, chef på naturvårdsenheten, efter föredragande av
rovdjursförvaltare Johan Nyqvist.

Helena Eriksson

Johan Nyqvist

Bilaga
Hur man överklagar till Naturvårdsverket (F13)

Sändlista
Naturvårdsverket, nv-skyddsjakt@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se
Skandulv, hakan.sand@slu.se

