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SKRIVELSE
2019-06-13 Ärendenr:
NV-00820-19
Samtliga länsstyrelser

Skrivelse angående utebliven delegering av licensjakt efter varg till samtliga
länsstyrelser
Ställningstagande
Naturvårdsverket meddelar härmed att Naturvårdsverket inte delegerar
möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna. En
förnyad bedömning i fråga om delegation av licensjakt kommer att ske 2020
utifrån resultaten av nästa års varginventering.
Bakgrund
Riksdagen beslutade den 10 december 2013 om En hållbar rovdjurspolitik (prop.
2012/13:191). Där uttalas bland annat att delegering av beslut om licensjakt bör
ske utan begränsning till samtliga länsstyrelser som ingår i ett
rovdjursförvaltningsområde när förvaltningsområdet har uppnått miniminivån
för en art (prop. 2012/13:191 s. 51 f). Detta framgår också av 24 a § andra
stycket jaktförordningen (1987:905).
Miniminivåer för varg
Naturvårdsverket fastställde den 9 maj 2019 miniminivåer för varg
(NV-0152518). Beslutet gäller till och med den 9 maj 2024, eller tills annat
beslutas. De nivåer som gäller är följande:




Norra rovdjursförvaltningsområdet: 1 årlig föryngring.
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet: 28,5 årliga föryngringar.
Södra rovdjursförvaltningsområdet: 0,5 årliga föryngringar.

Inventeringsresultat 2018/2019.
Naturvårdsverket fastställde den 3 juni 2019 inventeringsresultatet för varg för
vintern 2018/19 (NV-03510-19). Den senaste inventeringen av varg visade
följande resultat:
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Norra rovdjursförvaltningsområdet hade 1 föryngring.
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet hade 29 föryngringar.
Södra rovdjursförvaltningsområdet hade 0 föryngringar.

Resultaten visade på 38 årliga föryngringar i Skandinavien, varav 27 i Sverige,
sex i svensk-norska revir och fem i Norge. Efter fördelning av gränsreviren blir
summan för Sverige 30 föryngringar och för Norge 8 föryngringar. Det innebär
att vargstammen är nästintill oförändrad från fjolårets resultat 305 till årets 300
individer, dock finns regionala skillnader. Antalet vargrevir är något färre
jämfört med i fjol och det sammanlagda antalet familjegrupper och
revirmarkerande par, vilket förklaras av fem färre revirmarkerande par i Sverige
i år. I Norge är antalet revir det samma som i fjol. Samtliga
rovdjursförvaltningsområden ligger på gränsen för sina fastlagda miniminivåer.
Licensjakt
Licensjakt är ett undantag från det strikta skydd som arterna har i direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och
habitatdirektivet).1 Licensjakt är ett viktigt verktyg för förvaltningen och innebär
att begränsad jakt i vissa fall kan tillåtas. Syftet med licensjakten kan bl.a. vara
att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där den är som störst för
att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för
tamdjurshållning. Naturvårdsverket får besluta om licensjakt och länsstyrelserna
får fatta beslut om sådan jakt efter delegation. Licensjakt kan bara beslutas om
det inte finns någon annan lämplig lösning på det problem man vill lösa med
jakten och under förutsättning att licensjakten inte försvårar upprätthållandet av
en gynnsam bevarandestatus för artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde. Jakten måste ske under strikt kontrollerade former och i
begränsad mängd.
Skäl för ställningstagandet
Aktuella bestämmelser
Enligt 24 a § andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna
rätten att besluta om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i ett
rovdjursförvaltningsområde med stöd av 23 d § under förutsättning att antalet
föryngringar för arten i rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda
miniminivåerna enligt 5 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn,
varg, järv, lo och kungsörn.
Enligt 24 c § andra stycket jaktförordningen ska Naturvårdsverket fortlöpande
bedöma om möjligheten att jaga rovdjur med stöd av beslut enligt 24 §
jaktförordningen försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, eller möjligheten annars
utnyttjas i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet, får
Naturvårdsverket ändra eller återkalla ett sådant beslut.

1

Artiklarna 12.1 a och 16.1 e art- och habitatdirektivet.
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Naturvårdsverkets bedömning
Den 29 april 2019 rapporterade Naturvårdsverket nya referensvärden till EU
enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. Det nya referensvärdet för varg
rapporterades till 300 individer utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga underlag
(NV-03088-19).
Inventeringsresultatet från 2018/2019 visade på sammanlagt 30 fastställda
föryngringar. Vargens population är i princip oförändrad sedan föregående år
och populationen ligger vid 300 vargar som är ett av kraven för gynnsam
bevarandestatus.
Naturvårdsverket bedömer att utrymmet för licensjakt efter varg under
kommande jaktsäsong är obefintligt med rådande populationsstorlek och
populationstrend. Här har även beaktats att det kan komma att ske uttag genom
skyddsjakt. Naturvårdsverket bedömer vidare att ett uttag för licensjakt under
kommande jaktsäsong inte kan anses vara i linje med förvaltningens mål om
gynnsam bevarandestatus för artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Naturvårdsverket tog den 7 juni 2018 ställning att inte delegera möjligheten till
beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna inför vintern 2018/2019 (NV04186-18). Eftersom Naturvårdsverket bedömer att det även i år saknas utrymme
för licensjakt under kommande jaktsäsong kommer Naturvårdsverket inte
besluta att delegera möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till
länsstyrelserna. En förnyad bedömning i fråga om delegation av licensjakt
kommer att ske 2020 utifrån resultaten av nästa års varginventering.
Naturvårdsverkets ställningstagande att inte delegera möjligheten att fatta beslut
om licensjakt påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt
för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Länsstyrelserna kan
fortfarande besluta om skyddsjakt efter varg.
_______
Beslut om denna skrivelse har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Claes
Svedlindh, föredragande, biträdande avdelningschefen Gunilla Skotnicka Ewing,
enhetschefen Marcus Öhman och vilthandläggarna Lisa Svensson, Mikael
Wallén, Jessica Backeryd samt viltjuristen Nils Henriksson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket
Björn Risinger

Claes Svedlindh
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Sändlista:
Samtliga länsstyrelser
Kopia för kännedom till:
Statens veterinärmedicinska anstalt
Viltskadecenter
Naturhistoriska riksmuseet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Nationella rådet för rovdjursfrågor
Miljödirektoratet, Norge
Jord- och Skogsbruksministeriet, Finland
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