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Överklagande av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut om skyddsjakt efter
varg, länsstyrelsens dnr 218-7732-14
Beslut
Naturvårdsverket avslår överklagandet.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 11 december 2014 att avslå en
ansökan från xx om skyddsjakt efter en varg, tiken, i Prästskogen 2-reviret.
Länsstyrelsens beslut motiverades i huvudsak enligt följande. Hannen som är en
invandrad varg anses ha mycket stor betydelse för upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus hos den skandinaviska vargstammen. Han är att betrakta som
särskilt värdefull ur ett genetiskt perspektiv. Att tillåta skyddsjakt efter en
utpekad individ inom reviret, i det här fallet den revirhävdande tiken, bedöms
vara en osäker metod eftersom tidigare jakt som inriktats mot tiken resulterade i
att en annan varg avlivades. I nuläget skulle ett sådant risktagande innebära en
överhängande risk för att den invandrade hannen eller någon av hans avkommor
fälls. Länsstyrelsen kan vid en förändrad skadebild komma att ompröva sitt
beslut.
Xx överklagar beslutet och anför bl.a. följande. I ansökan står det tydligt och
klart att helikopter ska användas för att selektivt fälla den skadebenägna tiken i
det aktuella området. Påstår länsstyrelsen att det inte går att på ett säkert sätt
skjuta tiken från helikopter? Länsstyrelsen jagar ju själv med helikopter för att
t.ex. fälla vargar som attackerar renar. Gävleborgs län står för beslutet, det enda
länsstyrelsen måste göra är att släppa till lite mark. Att en individ anses vara av
värde på grund av sin genetik ska inte stoppa en skyddsjakt om individen har
uppfyllt kriterierna för skyddsjakt. Nu är det dock tiken som han ansöker om att
få skjuta. Det är mycket märkligt att två länsstyrelser i Sverige inte ska
samarbeta och komma överens.
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Länsstyrelsen uppger i överlämnandeskrivelsen att beslutet är fattat utifrån
sakliga och korrekta bedömningar samt att inget som förändrar bedömningen
inkommit.
Skäl
Aktuella bestämmelser
Beslut om skyddsjakt efter varg kan fattas med stöd av 23 a och 23 b §§
jaktförordningen (1987:905). För att skyddsjakt ska kunna medges krävs att
förutsättningarna i 23 a § jaktförordningen är uppfyllda. Skyddsjakt får enligt
bestämmelsen meddelas för att förhindra allvarlig skada om det inte finns någon
annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Enligt 23 b § jaktförordningen får beslut om skyddsjakt fattas även om någon
skada inte har inträffat om det finns stor sannolikhet för att allvarlig skada
kommer att uppstå.
Naturvårdsverkets bedömning
För att skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada ska kunna beviljas krävs att
samtliga kriterier för jakten är uppfyllda. Skyddsjakt efter varg kan vara befogad
även i revir med genetiskt viktiga individer om de riskerade skadorna är
tillräckligt allvarliga och det saknas andra lämpliga lösningar.
I detta fall har länsstyrelsen i sin bedömning stannat vid kriteriet om
skyddsjakten försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.
Länsstyrelsen har bedömt att det finns en alltför stor risk för att hannen i reviret,
som anses särskilt värdefull ur ett genetiskt perspektiv, eller hans avkomma fälls
vid skyddsjakten. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen har gjort en riktig
bedömning av kriteriet. Om kriteriet brister ska ansökan om skyddsjakt avslås.
Länsstyrelsen har därmed haft fog för sitt beslut. Vad xx anför föranleder inte
någon annan bedömning. Överklagandet ska avslås.
Detta beslut får enligt 58 § 1 jaktförordningen inte överklagas.
_______
Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka. Vid
den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit vilthandläggaren Helene
Lindahl och juristen Hanna Ek, den sistnämnda föredragande.
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