KORRIGERAT BESLUT

1(20)

2015-01-16

Naturvårdsenheten
Fredrik Dalerum
Tel: 010 – 225 03 65
fredrik.dalerum@lansstyrelsen.se

Dnr: 218-685-2015

Enligt sändlista

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter 7 vargar i Dalarnas län 2015 inom två
revir, Olsjön och Sången. I Olsjön får 3 vargar fällas och i Sången får 4 vargar
fällas. Jakten får ske inom två delområden som är angivna i bilaga 2 och 3.
Beslutet fattas med stöd av 5 b-c, 9 b, 23 c-d och 24 d §§ jaktförordningen
(1987:905) samt Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av rätt att besluta om
licensjakt efter varg till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet
(NV-06561-14). I beslutet beaktas skyddsreglerna i artikel 12 i rådets direktiv
(92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
undantagsreglerna beträffande jakt och förvaring av jaktbyte i artikel 16 samma
direktiv samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2014:24) för
länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg.
Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för beslutet. Jakt på varg
som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i strid med
fredningsbestämmelserna i 3 § Jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för
jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ Jaktlagen.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av
bilaga 1.
Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom
kungörelsedelgivning. Beslutet fattas med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932).
Meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll samt om var och när det hålls
tillgängligt införs inom tio dagar efter beslutsdatum i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet hålls tillgängligt till och med den 9 februari 2015 på Länsstyrelsen, Åsgatan
38, Falun samt på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna.
Villkor
Beslutets giltighet och vargar som fälls enligt andra beslut

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010-225 00 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna

Plusgiro 6 88 19-2

E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429
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Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits eller om
jakttiden löpt ut.
Fälls varg med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då licensjakt
efter varg är tillåten, ska dessa djur inte avräknas licenstilldelningen.
Jakttid
Jakten får bedrivas under tiden 24 januari 2015 – 15 februari 2015 eller till dess att
Länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 15 februari 2015. Varg får enligt 9 §
jaktförordningen jagas fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens
nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller
smygjakt.
Hur många djur får fällas och var får de fällas?
Totalt får 7 vargar fällas i Dalarnas län. Vargar får bara fällas inom 2 delområden
som finns angivet i bilaga 2 och 3.
Delområde 1: Sångenreviret. Jaktområdesgränsen finns angiven i detalj i bilaga 2,
samt finns i med hög upplösning att ladda hem från Länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/. Totalt får 4 vargar fällas inom delområdet.
Delområde 2: Olsjöreviret. Jaktområdesgränsen finns angiven i detalj i bilaga 3,
samt finns i med hög upplösning att ladda hem från Länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/. Totalt får 3 vargar fällas inom delområdet.
Licensjakt efter varg får inte bedrivas i revir med säkerställd etablering av genetiskt viktig
varg. Om en genetiskt viktig varg uppehåller sig i ett jaktområde som omfattas av detta
beslut kommer Länsstyrelsen omedelbart att avlysa jakten tillfälligtvis. Länsstyrelsen tar
därefter ställning till om jakten kan fortgå och inom vilket område jakten då får bedrivas
och meddelar anmälda jaktledare detta.
Genetiskt viktig varg definieras i detta beslut som en invandrad varg eller första
generationens avkomma till sådan varg.
Om det framkommer att jaktområdet som utpekats av Länsstyrelsen innehåller ett högre
antal individer än som får fällas enligt detta beslut ska jaktledarna inom jaktområdet
kontakta Länsstyrelsen.
Vilka djur får fällas?
Varg får fällas oavsett djurets kön och ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i
möjligaste mån fällas före föräldradjur.
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Vilka får utföra jakten?
Person som har jakträtt inom ett område som omfattas av detta beslut. Jakt får inte
bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle, se vidare under
jaktledarens ansvar.
Jaktens bedrivande
Jakten ska beakta 27 § jaktlagen (1987:259), och ska bedrivas så att vilt inte utsätts för
onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara
Söka efter spår
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § jaktförordningen att sökning efter vargspår får
ske med hjälp av motorfordon, men endast på allmän eller enskild väg. Den som söker
efter spår från motorfordon får inte skjuta, förfölja eller genskjuta varg från fordonet.
Sökning efter vargspår får utföras utan att jaktledaren registrerar sig i jaktregistret och
Länsstyrelsen.
Spårning får utföras från jakttidens start till och med den 15 februari 2015.
Uppgifter om aktuell tilldelning samt anmälan om fälld eller påskjuten varg
Den som jagar varg ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av
tilldelningen i det område där vargjakt bedrivs. Observera att den som av
oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott
eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.
Anmälan till länsstyrelsen om fälld eller påskjuten varg ska ske snarast och senast
en timme efter att vargen fällts eller påskjutits.
Påskjutning definieras enligt följande: skott har avlossats mot en varg med avsikt att fälla
denna men det har inte konstaterats att vargen träffats av kulan.
För meddelande om återstående tilldelning, ring: 010-225 04 70 (telefonsvarare)
För anmälan om fälld eller påskjuten varg, ring: 010-225 04 69

Vid anmälan om fälld eller påskjuten varg ska följande anges:
1. namn, adress och telefonnummer till skytten;
2. namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare;
3. när vargen fällts (datum och klockslag);
4. var vargen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats
som går att återfinna på karta 1:100 000);
5. vilket kön djuret har om det är möjligt att fastställa.
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Avräkning
Påskjutna vargar avräknas såvida det inte genom fältkontrollen påvisats att djuret
är oskadat.
Avlysning
Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet vargar fällts eller påskjutits och
avräknats inom ett delområde eller om jakttiden löpt ut.
Länsstyrelsen kan avlysa jakten temporärt om det framkommer att genetiskt
viktiga vargar uppehåller sig inom ett jaktområde.
Länsstyrelsen informerar om avlysningen via telefonsvararen, via pressmeddelande
samt på hemsidan.
Jaktledarens ansvar
Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid
ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.
Den som är jaktledare under licensjakten ska registrera sig i Naturvårdsverkets
jägarregister samt hos Länsstyrelsen innan jakt påbörjas:
1. Naturvårdsverkets jägarregister:
Inloggning sker via på ”Min Sida” på Naturvårdsverkets hemsida
(https://jagarregistret.naturvardsverket.se), eller genom att ringa Naturvårdsverkets talsvar:
0771-18 34 11.
2. Länsstyrelsen:
Anmälan görs via e-post alternativt telefon. Jaktledaren ska ange namn, adress och
mobilnummer.
E-post: vargjakt.dalarna@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 69

Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för
jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar, gränsförhållanden samt
om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare
informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.
Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld eller påskjuten
varg till Länsstyrelsen i enlighet med 5b § jaktförordningen.
Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i
att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från
påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket jaktförordningen.
Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning av varg och
uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående vargar.
Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara ansvarsförsäkrad,
bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han/hon årligen
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före jakten förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han/hon har tillräcklig
skjutskicklighet för att bedriva jakt efter varg.
Jaktledaren ska ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att
villkoren för jakten efterlevs.
Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur som återstår av
tilldelningen i det område där jakt efter varg bedrivs. Telefonnummer till Länsstyrelsens
meddelandetelefon: 010-225 04 70
Krav på eftersökshund
Vid jakt efter varg ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas
på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Detta framgår av 17 § andra
stycket jaktförordningen.
Tillåtna jaktmedel
Jakt efter varg får endast bedrivas med kulvapen och ammunition som uppfyller kraven
för klass 1. Detta följer av 14 och 16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.
Platsundersökning och eftersök av påskjuten varg
Den som påskjutit varg ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att platsundersökning
genomförs för att undersöka om vargen är skadad eller inte.
Den som påskjutit varg ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att eftersök
genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att vargen är
oskadad. Eftersök ska genomföras tills dess:
a. djuret påträffats dött,
b. djuret påträffats skadat och avlivats,
c. kulan från det avlossade skottet anträffas på en plats som utesluter att
vargen skadats, eller
d. djuret inte kan anträffas.
Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsundersökning eller
eftersök genomförts.
Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och tillsammans
med besiktningsmannen och den som påskjutit vargen genomföra en fältkontroll och följa
upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska tillsammans med besiktningsmannen
dokumentera platsundersökning och eftersök på blankett som Naturvårdsverket
tillhandahåller (bilaga B3).
Besiktning av fälld varg
Länsstyrelsens besiktningsmän ska besikta samtliga fällda djur.
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Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för
Länsstyrelsens besiktningsman.
Om Länsstyrelsen så begär ska skottplats och fallplats omgående uppvisas.
Besiktningsmannen fyller tillsammans med skytten i särskild blankett för fälld varg som
besiktningsmannen tillhandahåller.
Hantering av skinn från fälld varg
Skinn från fälld varg tillfaller jakträttshavaren under förutsättning att:
Länsstyrelsens besiktningsman har tagit ett hudprov (ca 1x3 cm) från fälld varg. Om
djuret är eller kan tänkas vara angripet av skabb ska ytterligare hudprov tas från angripen
del eller delar.
Flådd kropp inklusive huvud överlämnas till besiktningsmannen.
Jakten i övrigt har skett i enlighet med jaktlagstiftningen och villkoren i Länsstyrelsens
beslut om licensjakt.
Besiktningsmannen ska märka vargskinn med transponder (mikrochip) vid sidan av
flåsnittet vid buk eller bröst. Uppgift om chipnummer ska anges på särskild blankett
som besiktningsmannen tillhandahåller.
Hantering av kropp från fälld varg
Länsstyrelsens besiktningsman ansvarar för att flådd kropp inklusive huvud och hudprov
tas om hand och fraktas till SVA. Kroppen ska vara komplett, dvs. alla tår (exklusive klor),
alla svanskotor, kraniet samt (för hanar) testiklar och penisben ska medfölja kroppen.
Försäljning av vargskinn
Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av
varg, vargskinn eller andra delar av varg, är förbjudna enligt artikel 8.1 i rådets förordning
(EG) 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem. För vargar skjutna i enlighet med detta beslut, kan
Jordbruksverket efter ansökan meddela undantag från detta förbud.
Ytterligare information finns på Jordbruksverkets hemsida
(http://www.jordbruksverket.se/CITES).

Användning av motorfordon
Enligt 31 § jaktlagen får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana
fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att
söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att
avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. Den beslutande myndigheten får vid
beslut om licensjakt medge undantag från bestämmelsen, enligt 24 d § andra stycket
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jaktförordningen. Med motorfordon avses bil, motorcyklar och mopeder enligt 1 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Körning i terräng regleras i terrängkömingslagen
(1975:1313) och terrängkömingsförordningen (1978:594).

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens skäl för beslut om licensjakt baseras på gällande lagstiftning, den nationella
förvaltningsplanen för varg, samt förvaltningsplanen för stora rovdjur i Dalarnas län.
Riktlinjer för förvaltningen av stora rovdjur
Large Carnivore Initiative for Europé (LCIE) har på EU-kommissionens uppdrag tagit
fram riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå. Riktlinjerna antogs av
EU-kommissionen sommaren 2008 och kan enligt kommissionens bedömning ligga till
grund för inriktningen av rovdjursförvaltningen inom EU. I riktlinjerna framgår bl.a. att
det från bevarandesynpunkt inte finns något hinder för att populationerna av stora
rovdjur kan förvaltas under samma förutsättningar som jaktbart klövvilt eller jaktbara
fågelarter. Detta förutsatt att jakten är strikt kontrollerad, vilket till exempel innebär
effektiv inventering av populationsstorlek, fastställande av lämplig tilldelning och
jaktperioder, och att reglerna efterföljs noggrant.
Den nationella förvaltningsplanen för varg anger att ett syfte med licensjakt kan vara att
nå det politiska målet om att minska koncentrationen av varg där den är som störst. När
ett län bedömer att det är motiverat att minska koncentrationen av varg i ett område för
att ta socioekonomisk hänsyn, kan licensjakt som förvaltningsmetod användas om
förutsättningarna för jakten i övrigt är uppfyllda. Licensjakt ska inte ses som en akut eller
tillfällig lösning. Den ska inte heller på något sätt ses som den enda åtgärd som ska
användas och utvecklas inom förvaltningen.
Dalarnas regionala förvaltningsplan för stora rovdjur anger licensjakt som ett av de
förvaltningsverktyg som kan användas för att nå de två övergripande målsättningarna
med länets rovdjursförvaltning, att det ska råda en fungerande samexistens mellan
människa och rovdjur och att Dalarna ska hålla långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar.
Förvaltningsplanen anger att licensjakt på varg ska inriktas mot hela revir och revirens
samtliga vargar. Slumpmässig avskjutning av individer kan orsaka social turbulens inom
vargpopulationen med eventuellt ökade skadebilder som följd. Avskjutning av hela revir
möjliggör dessutom en aktiv förvaltning där hänsyn kan tas till det totala
rovdjursbeståndet inom ett visst område. Sådan hänsyn är framför allt relevant för
renskötsel och fäbodbruk, men kan också vara relevant för att minska rovdjurens
påverkan på jaktbart vilt.
Socioekonomiska konsekvensar av täta vargstammar
Risken för olägenheter och socioekonomiska konsekvenser ökar i områden där
förekomsten av varg är tät. Faktiska skador på tamdjur och inkomstbortfall orsakade av
varg är en källa till konflikt mellan människa och varg. Vargen orsakar direkta och
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indirekta skador främst på fårskötsel och jakt. De flesta skadorna sker framförallt i
Mellansverige där vargen har sin huvudsakliga utbredning.
Enligt Prop. 2012/13:191 ska länsstyrelsen i sin regionala rovdjurs-förvaltningsplan göra
bedömningar om det kan finnas områden inom länet som är särskilt sårbara för förekomst
av stora rovdjur, som exempelvis områden med särskilt hög täthet av tamdjur. I Dalarna
utgör också områden med fäbodbruk särskilt känsliga områden.
I de områden där varg etablerar sig kan möjligheterna till jakt på övrigt vilt påverkas
negativt genom vargpopulationernas inverkan på viltstammarnas storlek. Ett av vargens
huvudsakliga bytesdjur utgörs av älg. Vargens påverkan på älgstammen inom ett revir
påverkas av predationstakt och revirets storlek, samt älgstammens täthet och tillväxt.
Vargförekomst leder ofta till svårigheter med att på ett långsiktigt sätt förvalta
älgstammen.
Älgjakten i Dalarna bedrivs till stor del i form av löshundsjakt. Jakthundar är en viktig del
av viltförvaltning och svensk jakttradition, och har även stor betydelse vid eftersök på
skadat vilt. Förekomst av varg ökar risken för angrepp på jakthundar, vilket i hög grad
också påverkar människors acceptans för varg. Hänsyn bör därför tas till jakt med hund i
samband med beslut om licensjakt på varg. Meningsfull jakt bör kunna bedrivas även i
områden med varg, med avseende på risk för angrepp på hundar samt möjligt jaktuttag.
Aktuella bestämmelser om förutsättningarna för jakt
Av 23 d § jaktförordningen följer att om det finns förutsättningar enligt 23 c § och något
annat inte följer av 24 a §, får Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter varg. Ett
beslut om jakt enligt första stycket får utformas och förenas med villkor som är
ändamålsenliga med hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta
rovdjurspopulationer orsakar.
Enligt 24 a § andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna att
besluta om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde
enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn att besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo med stöd av 23 d §
jaktförordningen, under förutsättning att antalet föryngringar för arten i
rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt 5 §
förordningen (2009:1263).
Naturvårdsverket delegerade i beslut (NV-06561-14) rätten att fatta beslut om
licensjakt efter varg till Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm,
Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. Delegeringen
gäller från och med den 30 oktober 2014 till och med den 15 februari 2017.
Delegationen gäller utan begränsning i antalet fällda djur.
I 23 c § jaktförordningen anges att förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv
och lo ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till

BESLUT
2015-01-16

9(20)
Dnr: 218-685-2015

stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt
kontrollerade förhållanden.
Vid beslut om licensjakt efter varg gäller Naturvårdsverket föreskrifter och allmänna råd
för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg (NFS 2014:24).
Bestämmelserna i jaktförordningen ska tolkas mot bakgrund av motsvarande
bestämmelser i Euorparrådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).
Enligt artikel 12.1 a) art- och habitatdirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga
åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för
de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4a, med förbud mot att avsiktligt fånga eller
döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs. Vargen finns uppräknad
i bilaga 4a såsom en djurart av gemenskapsintresse som kräver ett strikt skydd.
Av artikel 16.1.e) art- och habitatdirektivet följer att förutsatt att det inte finns någon
annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga
utbredningsområde får en medlemsstat göra undantag från bestämmelserna i artikel 12
för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning
tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i
bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna.
Licensjaktens omfattning nationellt
I enlighet med propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” (Prop. 2012/13:191) har
länen inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet (MFO) samverkat i frågor
gällande förvaltning av rovdjur och tagit fram förslag till miniminivåer, utformning av
förvaltningsplaner, och beslut om licensjakt.
Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har gjort en gemensam
analys av förutsättningarna för ett selektivt jaktuttag. Analysen baseras på underlag från
Skandulv, inventeringsrapport 2013-2014, regionala miniminivåer och förvaltningsmål,
samt målsättningarna inom rovdjurspolitiken.
Skandulv har enligt uppdrag av Naturvårdsverket beräknat lämpligt uttag för att erhålla
en nolltillväxt i den svenska vargpopulationen. De tre modeller som användes visade
mycket snarlika resultat. Två av modellerna (Sand och Chapron) visade att ett lämpligt
jaktuttag för att erhålla nolltillväxt är 66 individer. Den tredje modellen (Liberg) visade
att motsvarande jaktuttag bör vara 57 individer.
Länsstyrelserna har med utgångspunkt i dessa beräkningar bedömt möjligt jaktuttag,
och hur detta påverkar den svenska vargpopulationen och dess gynnsamma
bevarandestatus. I modellerna har Skandulv utgått från en populationsstorlekt på 345
individer, vilket innebär att populationen uppskattas utifrån alla helsvenska föryngringar
samt hälften av de föryngringar som finns på gränsen till Norge. Länsstyrelserna har
efter samråd med Miljödirektoratet i Norge beslutat att utgå ifrån en populationsstorlek
på 370 individer, vilket innebär att hela de gränsöverskridande reviren räknas in
tillsammans med den svenska delen av populationen. Modellerna utgår från en så kallad
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realiserad tillväxt på 12 %, vilket innebär verklig tillväxt i populationen inklusive
jaktdödlighet.

Tabell 1: Resultatet från en av Skandulvs modeller (Sand) som motsvarar resultat om
ingångsvärdet för populationsstorleken är 345 samt 370 individer. I tabellen ingår även
Länsstyrelsernas bedömning av möjligt jaktuttag i form av skyddsjakt och licensjakt.
Populationsstorlek (individer)

345

370

Realiserad medeltillväxt 2010-2014

1,12

1,12

Möjligt jaktuttag (12 % av 345 respektive 370)

41

44

Genomsnittlig dödlighet från skyddsjakt och nöd
(23 och 28 §§ JF)

27

27

Totalt möjligt jaktuttag (41+27 respektive 44+27)

68

71

5

5

63

66

Återstående kvot för skyddsjakt (27-5)

22

22

Kvot för licensjakt

41

44

Genomförd skyddsjakt från 1 okt 2014
Återstående möjligt uttag (68-5 respektive 71-5)
Länsstyrelsernas bedömning

Enligt beräkningarna i ovanstående tabell finns ett nationellt utrymme för ett
sammanlagt jaktuttag på 71 vargar, vilket utgör den årliga tillväxten. Efter avräknad kvot
för skyddsjakt återstår en kvot för licensjakt om 44 vargar. Beräkningarna syftar till att
antalet vargar året efter genomförd licensjakt och skyddsjakt ska vara oförändrat, det vill
säga 370 individer i Sverige (inklusive de gränsöverskridande reviren). Sveriges
referensvärde för gynnsam bevarandestatus är 270 individer. Trots detta jaktuttag skulle
det finnas en fortsatt marginal mot referensvärdet för gynnsam bevarandestatus på 100
individer.
Länsstyrelsen bedömer att ett uttag som sker selektivt och med hänsyn till den
beräknade årliga tillväxten i vargstammen uppfyller kriterierna i artikel 16.1.e i art- och
habitatdirektivet om att uttaget ska vara i ”begränsad omfattning” och ”begränsad
mängd”. Vad gäller vargstammens status och populationsnivå är Länsstyrelsernas
bedömning att det beräknade uttaget sker i ”begränsad omfattning” och ”begränsad
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mängd”, sett i relation till att vargstammen befinner sig i ett skede av tillväxt och med
god genomsnittlig tillväxtpotential.
Lämpligt jaktuttag i Dalarna
Dalarnas län hyser i nuläget 21 % av den nationella vargstammen. Det möjliga jaktuttaget
inom rovdjursförvaltningsområdet uppgår till 44 individer. De övriga länen har
tillsammans fattat beslut om 36 vargar. Detta ger för Dalarnas län ett högsta möjliga
möjligt jaktuttag av 8 individer, baserat på ovanstående nationella beräkningar. Detta
motsvarar 18 % av den potentiella tilldelningen för 2015.
Förutom att ta hänsyn till det möjliga jaktuttaget nationellt måste varje enskilt län
ta hänsyn till de regionala förutsättningarna och till den lokala stammens hållbara
utveckling. Dalarnas viltförvaltningsdelegation beslutade den 26 november 2014
om övergripande riktlinjer för licensjakt på varg i Dalarna (Dnr 218-986-2014). Av
dessa riktlinjer framgår bland annat att jaktuttaget för 2015 års jakt ska motsvara
den årliga ökningen av populationen samt att jakten ska inrikta sig mot samtliga
djur inom hela revir. De övergripande riktlinjerna är baserade på Dalarnas
förvaltningsplan för stora rovdjur (Dnr 218-7172-2014), som bland annat anger att
licensjakt på varg ska ha ett uttag som motsvarar den årliga populationsökningen
om storleken på vargstammen ligget inom intervallet för förvaltningsmålet.
Dalarnas förvaltningsmål för varg är 70-80 vargar, vilket motsvarar 7-8
föryngringar. Dalarnas vargstam var enligt den senaste officiella
inventeringsrapporten 7,8 föryngringar, det vill säga inom länets förvaltningsmål.
Licensjakten i Dalarna bör därför beräknas som det antal revir som motsvarar den
årliga ökningen av länets vargpopulation.
Länsstyrelsens inventeringar indikerar att Dalarnas vargstam har varit under
tillväxt de senaste nio åren. Sedan 2008 har medelökningen av antalet revir, det vill
säga revirhävdande par och familjegrupper, varit 14 % per år. Det senaste
inventeringsresultatet på 7,8 föryngringar motsvaras av 18,3 revir. En medelökning
på 14 % skulle då ge ett jaktuttag av 0,14 x 18,3 = 2,5 revir.
Det angivna jaktuttaget på två revir skulle därmed inte förväntas att minska
Dalarnas vargstam till att ligga under förvaltningsmålet, och anses lämpligt med
hänsyn till den regionala förvaltningsplanen samt med hänsyn både till nationella
och regionala förhållanden.
Av 23c § jaktfördningen framgår att jakt bara kan tillåtas om den inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Länsstyrelsen bedömer att det beräknade jaktuttaget
i Dalarna inte försvårar vargens bevarandestatus. Dalarnas miniminivå är 7
föryngringar, och de senaste inventeringsresultated är 7,8 föryngringar. Det
beräknade jaktuttaget på två revir är något mindre än den genomsnittliga årliga
ökningen i antalet revir, och kan därför inte anses riskera att minska stammen till
under dess miniminivå.
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Val av jaktområden
För att genomföra den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken behöver tätheten av varg
minskas i de län där den är som störst. Dalarnas län har under de senaste 15 åren befunnit
sig i kärnområdet av en vargstam under spridning. Framför allt gäller detta de sydvästra
delarna av länet (se bilaga 4). Det är därför rimligt att länet under en fas har en något
högre koncentration av varg i förhållande till resten av Sverige. Koncentrationen bör dock
hållas på en sådan nivå att inte de socioekonomiska konsekvenserna blir alltför negativa.
Av viltförvaltningsdelegationens övergripande riktlinjer för licensjakt på varg i Dalarna
framgår att licensjakten ska inriktas på samtliga djur inom utvalda revir, samt att reviren
ska väljas ut i områden där de gör mest skada. Länsstyrelsen har gjort en samlad
bedömning av vilka revir som kan vara lämpliga för licensjakt på varg. Följande faktorer
har beaktats: täthet av vargrevir, antal fäbodar inom de uppskattade vargreviren, antal
konstaterade angrepp på hund och andra tamdjur, samt den genetiska statusen av vargarna
inom reviren.
Länsstyrelsen anser med utgångspunkt i socioekonomiska faktorer, revirtäthet, genetisk
status och populationsutvecklingen av vargstammen i Dalarna att de två vargrevir som är
mest lämpligt för licensjakt är Olsjöreviret och Sångenreviret. Dessa revir ligger inom det
område där Dalarnas vargstam är som tätast (Bilaga 4), och en jakt inom dessa revir skulle
därför vara enligt målsättningarna med den Svenska rovdjurspolitiken. Enligt
inventeringsrapporten 2013-2014 finns det heller ingen genetiskt viktig varg (dvs.
invandrad varg eller första generationens avkomma) inom dessa revir.
Det utpekade jaktområdet för Olsjöreviret omfattar ett område där det uttryckts stor oro i
relation till vargarnas närgångna beteende. Fem skyddsjakter har ansökts inom området
det senaste året. Som grund för dessa skyddsjakter har angetts en längre tids närgånget
beteende, inklusive att vargar har uppehållit sig i närheten av en skola och ofta i direkt
anslutning till bostäder i flera olika samhällen. Därtill har det förekommit angrepp på får
och hundar.
Sångenreviret ligger inom ett område med aktivt fäbodbruk, vilket anses som ett särskilt
sårbart område.
De två utvalda reviren följer därför Dalarnas viltförvaltningsdelegetions övergripande
riktlinje om att rikta jakten mot revir där de förutsägs göra mest skada.
De senaste inventeringsresultaten indikerar 3 vargar i Olsjön och 4 i Sången, vilket skulle
motsvara ett totalt jaktuttag på 7 vargar.
Uppföljning
I den nationella förvaltningsplanen för varg framgår att licensjakt är en effektiv,
kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning för att minska tätheten av
vargstammen i vissa områden. För att uppnå en fungerande licensjakt bör licensjakten
utvärderas årligen både nationellt och regionalt, för att utifrån nyvunnen kunskap
genomföra justeringar till nästa års licensjakt vid behov.

BESLUT
2015-01-16

13(20)
Dnr: 218-685-2015

Annan lämplig lösning
Utöver licensjakt kan andra åtgärder för att minska förekomsten av varg i ett område till
exempel vara flytt eller sterilisering av varg.
Vargar kan förflytta sig över mycket långa sträckor under kort tid. Erfarenheter visar att
det finns en stor sannolikhet för att flyttade vargar återkommer till området där de
infångades. En flytt medför dessutom en hög grad av stress för det fångade och flyttade
djuret som måste sövas. Enbart sövningen är en både riskabel och ingripande åtgärd för
vargen. Flytt av varg är också en personalintensiv åtgärd som är förenad med mycket
höga kostnader. Naturvårds-verket uppskattar att kostnaden för flytt av en varg vid ett
tillfälle uppgår till cirka 500 000 kr. En flytt av det antal vargar som omfattas av detta
beslut skulle därför innebära orimliga kostnader.
Även sterilisering av varghonor kräver att aktuell varg sövs, och efter ingreppet krävs en
viss läkprocess som är svår att övervaka. Sterilisering kräver vidare god kännedom om
vargen i fråga. Det är således en väldigt personalintensiv åtgärd som även den är
förenad med höga kostnader. Sterilisering är enligt Länsstyrelsens mening inte lämplig
att utföra på ett vilt djur då den utsätter djuret för onödigt lidande och utgör ett mycket
stort ingrepp i djurets naturliga beteende.
Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att det inte finns någon annan
lämplig lösning för att minska vargstammens koncentration där den är som tätast än att
bedriva licensjakt efter varg. Alternativen är olämpliga i förhållande till såväl kostnader,
tidsaspekt och personalresurser som risken för onödigt lidande. Därtill kan ifrågasättas
om de ens är praktiskt möjliga att genomföra för det antal vargar som nu är i fråga.

Gynnsam bevarandestatus
I propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” bedömer regeringen att vargen har en
gynnsam bevarandestatus i Sverige. Den svenska vargstammen har de senaste 15 åren
haft en kontinuerlig tillväxt. Framtidsutsikterna är goda och populationen förväntas vara
fortsatt livskraftig. Av inventeringsrapport 2013-2014 framgår följande: totalt har 43
familjegrupper registrerats, och föryngring har fastställts i 38 av familjegrupperna. Det
skandinaviska vargbeståndet beräknades under vintern 2013-2014 uppgå till ca 400 djur,
varav ca 320 i Sverige och 50 i gränsöverskridande revir mellan Sverige och Norge.
Inavelsgraden i den svenska vargpopulationen för år 2013 var enligt inventeringsrapport
2013-2014 nära oförändrad jämfört med år 2012 som uppvisade den lägsta siffran för
inavelsgrad sedan 1998. Avkommor till invandrade vargar (så kallade Fl:or) har
reproducerat sig sedan några år tillbaka, och den senaste inventeringen visar att
avkommor till tidigare invandrade vargar var föräldrar till 9 av de ca 40 valpkullar som
föddes 2013.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har genom val av jaktområden tagit hänsyn till känd
genetisk status enligt inventeringsrapport 2013-2014, så att inget känt revir för
invandrad varg eller dess avkomma berörs av licensjakten. Länsstyrelserna avser att
påbörja sina inventeringar så snart det är möjligt och inrikta dessa mot de revir som
omfattas av detta beslut. Vidare ska Länsstyrelsen omedelbart avlysa jakten om det

BESLUT
2015-01-16

14(20)
Dnr: 218-685-2015

framkommer att en genetiskt viktig varg har etablerat sig i något av de områden som
omfattas av licensjakten.
De två utvalda reviren ger en tilldelning på 7 vargar inom Dalarna. Detta är en varg
mindre än de 8 som ges utrymme för i de nationella beskattningsmodellerna, givet de
beviljade antalen i Värmland och Örebro län. Det beräknade jaktuttaget kan därför inte
antas minska Sveriges vargstam, och därmed heller inte försämra stammens
bevarandestatus.
Strängt kontrollerade former
Länsstyrelsen har beslutat att bland annat följande villkor för jaktens bedrivande ska gälla:
jaktledaren ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jaktkortsregister och till Länsstyrelsen.
Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam rapportering av fällda eller påskjutna djur, och
kontinuerlig kontroll av om tilldelning återstår i det aktuella jaktområdet. Syftet är att
minimera risken för överskjutning. Besiktningsmännens kontroll av fälld varg, och vid
behov även av skottplatsen säkerställer att djuren fällts i enlighet med regelverket.
Besiktning av fällt djur samt att den flådda djurkroppen lämnas till SVA möjliggör en
noggrann kontroll av de fällda djurens DNA, kön, ålder och hälsostatus.
Mot bakgrund av de i beslutet formulerade villkoren anser Länsstyrelsen att licensjakten
uppfyller kraven på strikt kontrollerande förhållanden.
Sammanfattning
Länsstyrelsen fattar beslut om licensjakt på varg för att minska de socioekonomiska
konsekvenserna av vargstammen genom att minska koncentrationen av varg där den är
som tätast. För att minska koncentrationen av varg i de områden där den är som tätast
finns ingen annan lämplig lösning än licensjakt. Den svenska vargstammen har uppnått
gynnsam bevarandestatus. En selektiv och strängt kontrollerad jakt av denna omfattning
äventyrar inte upprätthållandet av denna. Aktuell beskattning är av begränsad omfattning
och lämplig utifrån såväl målsättningen med jakten som stammens storlek. Den licensjakt
som beslutas av Länsstyrelsen innebär inte att antalet föryngringar i Sverige understiger
det beslutade nationella referensvärdet för varg eller att Dalarnas vargstam beräknas
understiga Dalarnas miniminivå om 7 föryngringar. Beslutet är också i enlighet med
LCIE:s riktlinjer om förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå.
Länsstyrelsen har identifierat två revir för årets licensjakt. Inom de utpekade
jaktområdena har angrepp på tamdjur och hundar förekommit, och oskygga vargar har
vid flera tillfällen rapporterats orsaka obehag hos boende i området. En minskad
förekomst av varg kan bidra till att konflikten mellan människa och varg minskar och att
toleransen för varg ökar. Licensjakt på varg kan därigenom medverka till att öka
acceptansen för varg. Länsstyrelsen beslutar därför om licensjakt efter varg i enlighet med
de villkor som framgår av detta beslut.
Detta beslut kan överklagas, se nedan.
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2. Karta över jaktområde under vargjakten 2015.
3. Karta över vargtätheten i det mellersta förvaltningsområdet, samt det utvalda
reviret för licensjakten.
V1. Blankett: Registrering av fälld/död varg
V2. Blankett: Besiktning, provtagning och märkning av fälld varg
V3. Blankett: Påskjuten varg – platsundersökning och eftersök

Sändlista (via e-post)
Naturvårdsverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt
Kopia till (per e-post)
Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna (på websida),
Länsstyrelserna i mellersta och norra förvaltningsområdena
Skandinaviska björnprojektet,
Viltskadecenter,
Jordbruksverket,
Landsbygdsdepartementet,
Miljödepartementet,
Sametinget,
Polismyndigheten i Dalarna,
Jägareförbundet Dalarna,
Jägarnas Riksförbund i Dalarna,
Nyhetsbyrån Siren,

16(20)
Dnr: 218-685-2015

Bilaga 1

17(20)

2015-01-16

Dnr: 218-685-2015

Hur man överklagar hos Naturvårdsverket
Den som vill överklaga ska skriva till Naturvårdsverket. Överklagandet ska
dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen,
791 84 FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun.
Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från
den dag klaganden fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
Överklagandet ska innehålla
* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarienummer (dnr),
*

varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,

*

hur klaganden vill att beslutet ska ändras.

Klaganden ska även ange
* namn, adress och telefonnummer.
Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i
stället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet
sändas med.
Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas
med.
Överklagandet prövas av Naturvårdsverket. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt
beslut som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det
att sändas över till Naturvårdsverket.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010-225 00 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna

Plusgiro 6 88 19-2

E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429
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