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RIKSDAGSBESLUTET

• ett nytt övergripande och långsiktigt mål för 
rovdjursförvaltningen 

•nya mål för varg, björn, järv, lodjur och kungsörn 

• toleransnivå för skador på ren av stora rovdjur 
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ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGT MÅL ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGT MÅL ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGT MÅL ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGT MÅL 

•Riksdagen beslutar

�Varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå 
och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och 
habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte 
påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. 

3



DELEGERING AV SKYDDSDELEGERING AV SKYDDSDELEGERING AV SKYDDSDELEGERING AV SKYDDS---- OCH OCH OCH OCH 
LICENSJAKT LICENSJAKT LICENSJAKT LICENSJAKT 

• Delegering till länsstyrelsen av beslutanderätten avseende 
skyddsjakt på stora rovdjur bör ske utan begränsning, även 
till län som saknar reproducerande stammar. 

• Då ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått 
miniminivån, bör delegering av beslut om licensjakt kunna 
ske till samtliga länsstyrelser som ingår i 
förvaltningsområdet utan begränsning. 
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FÖRVALTNINGSPLANER FÖRVALTNINGSPLANER FÖRVALTNINGSPLANER FÖRVALTNINGSPLANER 

• Förvaltningsplaner ska vara de centrala och regionala 
adaptiva verktygen för den praktiska förvaltningen av 
rovdjuren för att uppnå målen. 
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MINIMINIVÅ/BESTÅNDSMÅL FÖR ROVDJUR MINIMINIVÅ/BESTÅNDSMÅL FÖR ROVDJUR MINIMINIVÅ/BESTÅNDSMÅL FÖR ROVDJUR MINIMINIVÅ/BESTÅNDSMÅL FÖR ROVDJUR 
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Art Sverige Norge
(föryngringar översatt 

till antal)

SJF

Varg 270 (300) 30 150

Björn 1400 130 1000

Järv 600 250 500

Lodjur 870 390 700
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Vargläge vintern 
2014-2015 i 
Värmland

•31 st vargrevir 
varav 18 st 
familjegrupper som 
berör länet

9



9-10 Gränsrevir

•Vad bestämmer 
Stortinget?

•Ska de ingå i 
norska målet?

•Vem ska förvalta?

•Låst förvaltning?

•Jakt på båda sidor 
gränsen?
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VARGJAKTEN 2016VARGJAKTEN 2016VARGJAKTEN 2016VARGJAKTEN 2016

• Länsstyrelserna i fem län beslutade om licensjakt på totalt 46 
vargar med jaktstart 2 januari.

• Samtliga beslut överklagades, men Naturvårdsverket fastställde 
länsstyrelsernas beslut, 18 dec.

• 1 ½ timme senare meddelade Högsta förvaltningsrätten dom 
som innebar att besluten ska kunna prövas i domstol. 

• Alla beslut överklagades till tre förvaltningsrätter som alla 
inhiberade jakten. 

• Vi överklagade inhibitionen. En kammarrätt upphövde
jaktstoppet. Två lätt jaktstoppet ligga kvar.

• Dalarna och Gävleborg fällde totalt 14 vargar

• Förvaltningsrätterna meddelade dom, jakten helt stoppad i tre 
län!
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VARGJAKTENS FRAMTID ETT MOMENT 22VARGJAKTENS FRAMTID ETT MOMENT 22VARGJAKTENS FRAMTID ETT MOMENT 22VARGJAKTENS FRAMTID ETT MOMENT 22

• Förvaltningsrättens beslut, om det håller vid överprövning, 
innebär att varg, lodjur och björn inte går att förvalta i Sverige. 
De kommer att öka till sitt biologiska tak!

• Bevisbördan för lst omöjlig. De ska bevisa vilka socioekonomiska 
konsekvenser vargen har och visa att jakten leder till minskade 
problem.

• Både för många och för få vargar i tilldelning förbjudet! 

• 10 % av stammen är för många (begränsad mängd)

• För få innebär att man inte får någon effekt, alltså är det ingen 
lösning

• Förvaltningsplaner och mål satta av regering och riksdag 
underkänns. De har ingen betydelse för förvaltningen.
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KONSEKVENSER FÖR NORGEKONSEKVENSER FÖR NORGEKONSEKVENSER FÖR NORGEKONSEKVENSER FÖR NORGE

• I vår föds ca 300 nya valpar i Skandinavien, varav 200 
överlever till vintern. Huvuddelen av dessa ska hitta nya 
områden för att kunna bilda revir. 

• En stor del av dessa kommer att söka sig revir i Norge.

• Genetiskt viktiga vargar vandrar in från Ryssland/Finland 
och sådan föds även i Skandinavien.

• Genetiskt viktiga vargar är fredade från jakt och blir allt fler. 
Stor risk att de etablerar sig i Norge eller renskötselområdet 
i Sverige.
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FÅRFÖRETAGENS UTVECKLING I 
VARGJAKTSKOMMUNER
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Företag med baggar och tackor Företag med lamm

STORFORS 12 5 -58% 9 4 -56%

TORSBY 42 25 -40% 35 18 -49%

KARLSTAD 41 32 -22% 34 27 -21%

FILIPSTAD 19 17 -11% 17 16 -6%

HAGFORS 19 24 26% 16 19 19%

Jaktkommuner 166 132 -20% 141 105 -26%



TACK!
LAXFISKET PÅVERKAS INTE AV VARG!
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