Vargen - onödig plåga eller del av ett fungerande ekosystem?
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Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• Vargen är klassificera som starkt hotat (hotkategori EN, endangered) i den svenska rödlistan av
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Arten är fridlyst i svenska Artskyddsförordningen och
räknas till de prioriterade arter som omfattas av ett strikt skydd i EU:s Art- och habitatdirektiv.
• Vargen är en naturlig del av den svenska faunan, enligt uppskattningar av dagens forskare fanns det
som mest 4 000-5 000 vargar i landet. Fram till början av 1800-talet var arten fortfarande spridd över
hela landet utom Gotland och Öland och uppgick till omkring 1 000-2 000 vargar.
• Vargens ekologiska roll var inte känd på 1800-talet. Då rådde svåra försörjningsproblem och det var ont
om vilt i skogen. I takt med hårdhänta jaktmetoder minskade vargstammen. När vargen fridlystes 1966
fanns det troligen bara enstaka exemplar kvar, och vargen betraktades som funktionellt utrotad.

• Artens återkomst började 1983 då två vargar vandrade över gränsen från Finland och fick valpar nära
Nyskoga i norra Värmland. Först 1991 bildades nästa familjegrupp, denna gång i Gillhov i södra
Jämtland. Hanen i vargparet kom österifrån och honan från Nyskogareviret. Att bara tre vargar var
ursprunget till stammen är orsaken till att inavelstalen än idag är mycket höga.
• Få nya vargar vandrade in landet och ännu färre överlevde den illegala jakten tills de kunde bilda revir.
Vargstammen blev större, men den genetiska situationen var allvarlig.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• Utredningen ”Rovdjur och deras förvaltning” (2007, SOU 2007:89) presenterade en ny svensk modell
med licensjakt efter varg för att begränsa stammen till 200 individer.

• I slutet av 2008 hade antalet vargar uppnått ett etappmål om 20 föryngringar (cirka 200 vargar) som
riksdagen satt upp.
• Regeringen föreslog i maj 2009 att vargstammens tillväxt skulle begränsas till 210 individer för att skapa
”en större acceptans för vargen i vår fauna”. Vargstammens bevarandestatus skulle förbättras genom
”kraftfulla åtgärder för förbättrad genetik” genom både flyttning av naturligt invandrade vargar och
utplantering av vargar av östligt ursprung. 20 obesläktade vargar skulle införlivas i vargstammen fram
till år 2014 (inom 5 år).

• Naturvårdsverk beslutade om den första licensjakten efter 27 vargar 2010. Som skäl angavs ”att öka
acceptansen för varg.”
• Beslutet kunde inte överklagas till svensk domstol, men Rovdjursföreningen, WWF och
Naturskyddsföreningen lämnade i mars 2010 ett klagomål till EU-kommissionen. Jakten skedde utan
uppsyn inom en femtedel av Sveriges yta (”under strängt kontrollerade förhållanden”) samt 10-15
procent av vargstammen var knappast ”enstaka exemplar” och ”selektivt och i begränsad omfattning”.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• I december 2010 skrev EU-kommissionen till miljöministern, Andreas Carlgren, och redogjorde för en
rad kritiska synpunkter och önskemål om vetenskapliga underlag som saknades.

• Den 17 december 2010 fattades ändå ett nytt beslut om licensjakt 2011 på 20 vargar. Det uttalade
syftet var att skapa acceptans för ”kontroversiella bevarandeåtgärder, som flyttning av vargar av östligt
ursprung”.
• Den andra licensjakten på varg resulterade i att EU-kommissionen inledde ett överträdelseärende 2011.
• Regeringen svarade EU i mars 2011 och menade att licensjakten lett till bättre acceptans av
vargstammen och att man genomfört en genetisk förstärkningsåtgärd genom att flytta en invandrad
varg söderut. Det var Junseletiken som sedan vandrat norröver, återigen flyttats, och slutligen återvänt
till renskötselområdet.
• I maj gav naturvårdsorganisationer synpunkter på regeringens skrivelse, och pekade på missvisande
uppgifter och direkta felaktigheter, bland annat att åtgärderna för genetisk förstärkning inte nått längre
än planeringsstadiet, samt en stor enkätundersökning som visat att acceptansen inte förbättrats.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• Samtidigt presenterades regeringens egen rovdjursutredning sitt delbetänkande ”Rovdjurens
bevarandestatus” (SOU 2011:37), där utredaren fann att vargen inte uppnått gynnsam
bevarandestatus. Det avgörande problemet var den höga inavelsgraden, som behövde minskas från 0,3
till 0,1. Vargbeståndet borde dessutom ”provisoriskt” ökas till 450 vargar. Det innebar dock att
utredaren frångick bedömningen en internationell forskarpanel som knutits till utredningen gjorde.
Den internationella forskarpanelen rekommenderade en samlad gränsöverskridande population på 3
000 - 5 000 vargar, varav Sveriges andel beräknades till 700.
• Kommissionen lät sig inte övertygas utan överlämnade i juni 2011 ett motiverat yttrande till svenska
regeringen, en sista möjlighet att vidta rättelse innan Kommissionen drar en medlemsstat inför EUdomstolen.

• I augusti 2011 beslutade regeringen om ett temporärt stopp för licensjakt på varg fram till och med
december 2012. Regeringen förklarade att taket på 210 vargar inte skulle betraktas som giltigt längre,
och att en nationell vargkommitté skulle inrättas. Regeringen angav också att utsättning av
djurparksvalpar skulle äga rum under våren 2012.
• En presskonferens förmedlade en annan bild. Dessa frågor skulle avgöras i Sverige inte i Bryssel,
skyddsjakt skulle bedrivas som licensjakt, en ”kringmanöver” och licensjakten skulle återupptas 2013.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• I april 2012 kom slutbetänkandet från Rovdjursutredningen (Mål för rovdjuren, SOU 2012:22). Vargens
bevarandestatus var inte gynnsam och trots invandring hade höga inavelstal.
Utredningen föreslog att:







Ansvariga myndigheter borde fastställa bevarandestatusen, inte regering och riksdag.
Nya metoder med ”soft release” av flyttade vargar till hägn borde prövas.
Upprättande av avtal med markägare om vargetablering.
Större ansträngningar att vidta skadeförebyggande åtgärder för rennäringen.
Nya förvaltningsplaner som stödjer sig på vetenskapliga analyser och fakta.
450 vargar behövs för gynnsam bevarandestatus (provisoriskt och saknade vetenskaplig
förankring).

• Våren 2012 åstadkom Naturvårdsverket inga av de utlovade utsättningarna av vargvalpar och inga
andra förstärkningsåtgärder genomfördes heller.
• Hösten 2012 kompletterade Naturvårdsverket förvaltningsplanen för varg (NV-05385-11), men ansåg
att 380 vargar skulle räcka under förutsättning av en kontinuerlig immigration om minst 7 obesläktade
vargar per tioårsperiod till den svenska populationen. Det förutsatte dessutom även att man införlivade
de 20 obesläktade vargar till 2014 som riksdagen tidigare beslutat om.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• I oktober 2012 stod det klart att regeringen återigen förberedde för licensjakt och EU-kommissionen
reagerade i ett brev där man skarpt kritiserade den kompletterade förvaltningsplanens innehåll och
tillkomstsätt och uppmanade regeringen att bibehålla stoppet för licensjakt.
• Den 30 januari 2013 beslöt Naturvårdsverket om en tredje licensjakt efter 16 vargar trots kritiken från
Kommissionen och generaldirektörens uttalande.

• Denna gång uppgavs till skillnad från de två tidigare licensjaktbesluten inte att syftet med jakten var att
förbättra acceptansen för varg, utan att syftet var minska inaveln i stammen.
• Trots att jaktlagstiftningen inte medgav ett överklagande hade det under 2012 öppnat sig en möjlighet
att överklaga jaktbeslut. Det berodde på att EU-domstolen fastställt att medlemsländerna har en plikt
att tolka nationell lagstiftning så att miljöorganisationer kan föra talan i mål vid domstolar.
• Naturvårdsföreningarna överklagade beslutet om licensjakt. Den inhiberades av kammarrätten och i
maj 2013 dömde förvaltningsrätten till föreningarnas fördel, och fann att beslutet om licensjakt var
olagligt på flera punkter; 1) Det fanns andra alternativa lösningar för att stärka vargstammens
genetiska status 2) urvalet av vargar uppfyllde inte kravet på selektivitet och 3) kraven på ”i begränsad
omfattning” var inte heller uppfylld, eftersom 5,9 - 7,0 procent av vargstammen skulle ha fällts.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• Sommaren 2013 blev det tydligt att det existerade en djup konflikt inom vetenskapssamhället om
grunderna för licensjaktbesluten kunde anses vila på en vetenskaplig grund. Professor Nils Ryman och
professor Linda Laikre vid populationsgenetiska institutionen vid Stockholms universitet hade under
vintern kritiserat licensjakterna i en forskningsartikel.
• I mars 2013 publicerade docent Guillaume Chapron och professor Petter Kjellander vid SLU ett kritiskt
brev i Science med starka invändningar om hur vetenskapliga data vantolkats inför licensjaktbeslutet
2013. Ett inlägg publicerades även av patologen Jannikke Räikkönen med flera vid Naturhistoriska
Riksmuseet, som hävdade olämpligheten i allmän jakt på varg, med de genetiskt betingade skador de
kunnat konstatera i en ökande andel hos vargstammen.
• I juni 2012 publicerade de forskare som slutit upp bakom licensjaktbeslutet ett öppet brev där man
hävdade att den svenska vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus och att det skulle räcka med
270 vargar i Sverige. Som källa angavs bland annat docent Chaprons demografiska sårbarhetsanalys.
• Men denna sårbarhetsanalys var alltför snävt utformad för en bedömning av vargstammens status,
eftersom den inte tog hänsyn till vargstammens genetik. Av den anledningen beställde
Naturvårdsverket ett genetiskt komplement till densamma som gav helt andra resultat.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• I augusti 2013 publicerades Vargkommitténs betänkande, Åtgärder för samexistens mellan människa
och varg (SOU 2013:60). Inom kommittén hade företrädare för jägarorganisationerna, LRF, samerna och
miljöorganisationerna för första gången diskuterat sig fram till en gemensam rovdjurspolitik. Den
mottogs positivt och ansågs av organisationerna själva som ett första steg mot en samsyn i den
konfliktfyllda frågan.
• Betänkandet innehåll också ställningstaganden om att det var behöriga myndigheters uppgift att
bedöma bevarandestatus och sätta detaljerade målnivåer för rovdjurspopulationernas storlek, även om
riksdagen kunde ta beslut om ”riktlinjer” för detta. Organisationerna var eniga om att
bevarandestatusen för rovdjursstammarna skulle fastställas på vetenskaplig grund.
• Förhoppningarna om en mindre polariserad politik omintetgjordes med regeringens proposition En
hållbar rovdjurspolitik (Prop. 2012/13:191) i september 2013. Den innebar att riksdagen – inte
Naturvårdsverket – beslutade om gynnsam bevarandestatus, tvärs mot uttalandena i
Rovdjursutredningens och Vargkommitténs betänkande. Regeringen föreslog även ett referensvärde för
gynnsam bevarandestatus på 170 - 270 individer. Dessutom föreslog regeringen att riksdagen skulle
besluta att vargen nu uppnått gynnsam bevarandestatus, trots att stammen långt ifrån uppnått de
antal, spridning och genetisk hälsa som tidigare utredningar angivit som nödvändig. Propositionen lade
grunden för en ny omfattande licensjakt på varg med syftet att minska tätheten i populationen.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• Regeringen tonade samtidigt ner behovet av genetiska förstärkningsåtgärder och
valputsättningsprojektet avslutades.

• Regeringen föreslog också fri delegering av beslut om licensjakt på varg från Naturvårdsverket till
länsstyrelserna. Det skulle förhindra miljöorganisationers möjlighet om domstolsprövning av beslut om
licensjakt på grund av en stoppregeln där licensjaktbeslut av länsstyrelse endast får överklagas till
Naturvårdsverket och inte vidare.
• Propositionen godkändes av riksdagen 10 december 2013 och den 19 december fattade
Naturvårdsverket beslut om en ny licensjakt på 30 vargar med syftet att minska tätheten i
populationen. Beslutet blev dock inte ett delegationsbeslut till länsstyrelserna, vilket gjorde att det var
överklagningsbart till domstol.
• Naturvårdsorganisationerna överklagade även detta beslut. I november 2014 kom kammarrättens dom
att licensjakten 2013 inte var förenlig med EU-rätten. 16 vargar stod inte i proportion till de osäkra
möjligheterna att nå jaktens syfte (minska inavlesgraden). I december 2014 fattade förvaltningsrätten
beslut om att även 2014 års licensjakt bröt mot reglerna i EU:s art- och habitatdirektiv då det saknades
stöd för att syftet skulle uppnås.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• I november 2014 beslutades om en femte och den mest omfattande licensjakten hittills 2015. 44 vargar
skulle fällas för att minska ”tätheten” eller ”koncentrationen”.

• I februari 2015 gick regeringspartierna ut med att man skulle utreda 1) gynnsam bevarandestatus för
den svenska vargstammen 2) nya anslag för viltskydd 3) införa en ”transparent och rättssäker
processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten” samt 4) återinrätta en ”permanent
vargkommitté” med parterna i rovdjurskonflikten, bland andra miljöorganisationerna och
representanter för jägarna, lantbrukarna och fäbodbrukarna m.fl.
• LRF, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Fäbodbrukarna ville inte delta och
Vargkommittén kom aldrig till stånd.

• I november 2015 beslutade fem länsstyrelser om licensjakt 2016 efter sammanlagt 46 vargar, drygt 11
procent av stammen. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten beslutade om inhibition. Även detta
överklagades till olika kammarrätter som kom fram till olika beslut. Sammanlagt sköts 14 vargar, men 32
sparades efter domstolarnas domar.
• Den årliga varginventeringen visade att den svenska vargstammen minskat kraftigt mellan vintern
2014/15 och 2015/16, från 415 till 340 vargar (inklusive 42 döda vargar).

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• En ny forskningsartikel från populationsgenetiska institutionen på Stockholms universitet
presenterades 2016 och visade att man underskattat problematiken med den isolerade vargstammen.

• Forskarna menade att såväl vargbestånden i Finland och Skandinavien måste bli betydligt större, liksom
utbytet mellan dem. Man måste säkra att utbytet sker åt båda håll över gränserna.
• Forskarna rekommenderade att 3-5 genetiskt effektiva immigranter (vargar som reproducerar sig) per
generation behövs.
• Forskarna påpekade även att det är farligt att förlita sig på genflödet från den ryska vargstammen och
menade att Sverige, Finland och Norge själva bör ta ansvar för sin gemensamma population. Det skulle
betyda ca 1 200 vargar i Sverige, 800 i Finland och ett utbyte med 20-40 vargar per generation.
• Ett slutligt domslut från HFD gällande licensjakten kom den 30 december 2016 och innebar ett stort
bakslag för miljöorganisationerna. Domstolen ansåg att licensjaktbeslutet varit helt i överensstämmelse
med svensk och EU-rättslig lagstiftning.
• I september 2016 beslutades om en ny licensjakt 2017 omfattande sammanlagt 24 vargar trots den
kraftiga nedgången i vargstammen.

Kort historik kring den svenska vargförvaltningen
• 25 vargar sköts i licensjakten 2017 och inventeringen 2016/2017 kom fram till att Sverige hade 355
individer (inräknat 55 kända döda individer 1 okt – 31 mars).

• 15 vargar sköts i licensjakt 2018. Inventeringen 2017/2018 visade på 305 individer (inräknat 39 kända
döda individer 1 okt – 31 mars).
• Ingen licensjakt bedrevs i Sverige 2019. Inventeringen 2018/2019 visade ändå på ett nedåtgående
resultat, 300 individer (inräknat 10 kända döda individer 1 okt – 31 mars).
• Ingen licensjakt bedrevs i Sverige 2020. Inventeringen 2019/2020 gav ett resultat på 365 individer
(inräknat 26 kända döda individer 1 okt – 31 mars).

• Licensjakt beslutades om 28 individer 2021. Inventeringen 2020/2021 visade på 395 individer (inräknat
52 kända döda individer 1 okt – 31 mars).
• Licensjakt beslutades på 33 individer 2022 vilket delvis upphävdes efter överklagande (28 fälldes).
Inventeringen visade på 460 individer (inräknat 37 kända döda individer 1 okt – 31 mars).

Alla arter, såväl djur som växter, är viktiga
pusselbitar i ett fungerande ekosystem.
Utan en pusselbit går pusslet inte ihop.

Ja till sänkt miniminivå för vargarna - så röstade politikerna i riksdagen
En majoritet av Sveriges riksdags har beslutat att lägsta nivån för vargstammen ska sänkas kraftigt. Foto: Gettyimages

Det historiska beslutet om en sänkning av vargstammens referensvärde gick igenom också i riksdagen, när
det på onsdagseftermiddagen var omröstning.
Därmed har Sveriges högsta beslutande organ bestämt att lägstanivån för vargstammen ska vara 170 istället
för 300 vargar.

Forskare varnar i Science för att minska svenska vargstammen
•Stockholms universitet

• Nyheter
Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, publicerar tillsammans med
17 kollegor ett brev i tidskriften Science. Där belyser de problem med Sveriges riksdags nyligen
presenterade ambition att kraftigt minska antalet vargar i Sverige.
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Insektsdöden accelererar allt snabbare
Insekterna, som är så nödvändiga för livet på jorden, håller på att dö ut. Nu visar forskning att förloppet går allt snabbare.

Vad har världens klimatförändringar med varg att göra?
• De flesta av oss är mest irriterade på insekter, framför allt getingar och mygg, men utan småkrypen skulle
människan stå sig slätt. De är livsviktiga för hela ekosystemet. Som en del av näringskedjan för andra arter,
återvinnare av näring, och framför allt som pollinatörer och odlandet av grödor.
• I tidskriften Biological Conservation redogörs i en rapport att utrotningen av insekter går åtta gånger
snabbare än för andra djur.
• – Om tio år finns en fjärdedel färre insekter, om 50 år är bara hälften kvar och om 100 år har vi inga alls.
• Ett av de största problemen med insektsdöden är alla fåglar, reptiler och fiskar som har insekter som
huvudföda.
– Om denna tillgång på mat försvinner, så kommer de att svälta ihjäl.
• Klimatet är en faktor, men främst beror det på ett intensivt och högproducerande jordbruk med omfattande
användning av syntetiska gödningsmedel och bekämpningsmedel.

• – Om vi inte ändrar på vårt sätt att producera mat, så kommer alla insekter att dö ut inom några decennier.
Effekterna på jordens ekosystem kommer bli minst sagt katastrofala.
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Vad har världens klimatförändringar med varg att göra?
• De stora miljö- och samhällsproblemen kommer inte ensamma. De är sammankopplade på olika sätt,
detta innebär utmaningar men ger också möjligheter att utveckla åtgärder och lösningar. Det gäller
både för klimatfrågan och frågan om att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystem.
• Negativa effekter av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två parallella kriser som är
starkt sammankopplade, och som har en tydlig koppling till mänskliga aktiviteter.

• IPBES är en mellanstatlig plattform för att ta fram aktuell kunskap om biologisk mångfald och hur
förändringar i biologisk mångfald påverkar olika delar av det globala samfundet.
• IPBES fastslår att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är centrala för det mänskliga samfundet på
såväl global, och regional som lokal nivå. Mänskliga aktiviteter, framförallt förändrad markanvändning,
har kraftig negativ påverkan på biologisk mångfald, och klimatförändringar påverkar i ökande grad
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
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Vad har världens klimatförändringar med varg att göra?
• Det har blivit uppenbart att arbetet med biologisk mångfald måste bedrivas i ett
klimatförändringsperspektiv om vi skall kunna bevara jordens organismer, deras genetiska kapital och
de ekosystem de bygger upp.
• Lika uppenbart är det att biologisk mångfald är av avgörande betydelse för både klimatförändringarna i
sig och effekterna av dem. Det är biologisk mångfald som skapar jordens ekosystem och det är genom
förändringar i ekosystemen människan mer än på något annat sätt kommer att drabbas av
klimatförändringarna.
• FN varnar för massvält och enorma folkförflyttningar när ekosystem inte längre kan brukas eller bebos
av de samhällen som finns där idag.

• Samtidigt är det oroade att insikten om sambanden mellan klimatförändringar och biologisk mångfald
ibland tycks vara svag, så att klimatsatsningar och satsningar på biologisk mångfald stundom t.o.m.
ställs mot varandra.
• Biologisk mångfald är nära kopplad till klimat: förändringar i klimatet påverkar biologisk mångfald och
förändringar i naturliga ekosystem påverkar klimatet (t ex Reid m fl. 2004). Biologisk mångfald bygger
upp jordens ekosystem.
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• Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är sammanlänkade, och vi behöver minska
dem båda för att trygga vår framtida överlevnad. Det framgår av den första gemensamma rapporten från
organisationerna IPBES och IPCC.

• – Att behandla klimat, biologisk mångfald och våra mänskliga samhällen som sammankopplade system
är nyckeln till framgångsrika resultat, säger professor Hans-Otto Pörtner, chef för avdelningen för
integrerad ekofysiologi vid Alfred Wegenerinstitutet i Bremerhaven i Tyskland.
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Vad har världens klimatförändringar med varg att göra?
• Forskarna manar till kraftiga utsläppsminskningar, samtidigt som den biologiska mångfalden måste
bevaras.
• IPCC lyfter fram det ömsesidiga beroendet mellan människa, klimat och biologisk mångfald. Friska
ekosystem är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.
• Forskarna betonar att friska ekosystem bidrar med både mat och rent vatten till världens befolkning.
• – För att minska sårbarheten behöver vi både minska klimatpåverkan och förvalta våra ekosystem på ett
bra sätt. Om vi i stället fortsätter att underminera våra ekosystem kommer sårbarheten att öka
ytterligare.

Vad är ett fungerande ekosystem?

Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett naturområde, till
exempel en skog. Ekosystemet är ett samspel mellan såväl alla djur och växter
som markens beskaffenhet och näring, vattnet och klimatet. Vi människor är helt
beroende av att naturens olika ekosystem fungerar. De förser oss bland annat med
ren luft, dricksvatten, mat, byggmaterial och naturens förmåga att utjämna
klimatförändringar.
Friska ekosystem består av en rik biologisk mångfald, det vill säga många olika
växter, växtätare och rovdjur som trivs och frodas i sina olika livsmiljöer och som
samspelar med varandra. Då har vi en natur i balans som bättre kan stå emot
miljöförändringarna.

Innebär inte vargen problem?
• Vargen tar ibland tamdjur, företrädesvis oskyddade får och renar.
• Vargen har sina revir och skyddar dessa mot andra. Det leder årligen till att ett antal lösa
jakthundar blir skadade eller tagna av varg.
• Vargförekomst kan leda till att en del personer känner oro.

Innebär inte vargen problem?
• Vargen tar ibland tamdjur, företrädesvis oskyddade får och renar.
- Skyddet av tamdjur genom rovdjursavvisande stängsel (RAS) behöver öka, framför allt i
kända vargrevir. Även ersättningen behöver höjas om skada väl inträffar.

• Vargen har sina revir och skyddar dessa mot andra. Det leder årligen till att ett antal lösa
jakthundar blir skadade eller tagna av varg.
- Områden kan vallas av innan jakt. I Norge sker nästan all jakt med hund genom
bandhundar. Det finns skyddsvästar för hund och arbetet fortgår med utveckling av dessa,
t ex genom att vara strömförande.
• Vargförekomst kan leda till att en del personer känner oro.
- Det är så klart tråkigt att människor upplever oro, oavsett om det är för spindlar,
huggormar, trafikerade vägar eller för rovdjur. Kunskap, utbildning och korrekt fakta kan
vara till hjälp.

”Kravet är att stängsla inne tamdjur, inte stängsla ute rovdjur”.
• Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur
I.

BILAGA; Djur som inte förvaras i byggnader

12. ”Djur som inte förvaras i byggnader skall, såvitt det är nödvändigt och möjligt, ges
skydd mot dåligt väder, rovdjur samt hälsorisker.”
•

Implementeringen av bilaga punkt 12 (98/58/EG ) i Svensk lagstiftning sker genom 2 kap.
1- 4 §§ djurskyddslagen (2018:1192).

Vilket ansvar har vi själva?

Hur stora är problemen?

• ”Rovdjuren är det största problemet inom lammnäringen. Det är ju den ständigt
återkommande negativa frågan, som det måste bli ändring på. Det har varit många stora
angrepp under året. Detta hämmar utvecklingen av näringen och det är för stor osäkerhet
för de som vill satsa och som istället kanske väljer att minska ner sin produktion”.

Hur stora är problemen?

Hur stora är problemen?
Agria - Skadestatistik vid jakt för hund
• Endast Agriaförsäkrade
Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.
• Stort mörkertal för vildsvinen
När det gäller vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt
är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan
även ingå i gruppen "skadad av vilt".
• Vilt/vilda djur
Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som
orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och
vildsvin.

Hur stora är problemen?
Agria - Skadestatistik vid jakt för hund
Agria - Skadestatistik vid jakt för hund. Källa: Agria

2018

2019

2020

2021

Trafikskadad/dödad

289

240

233

238

Skottskadad/dödad

5

7

6

9

Drunkning

34

22

24

12

Dödad/skadad av tåg

39

28

Dödad/skadad av varg

6

9

10

3

Dödad/skadad av björn

5

2

3

Dödad/skadad av lo

3

Dödad/skadad av lo/björn

Dödad/skadad av vildsvin

10

187

211

Dödad/skadad av örn
Dödad/skadad av vilda djur
Försvunnen under jakt

1

254

197

1
145

141

150

51

4

8

8

2

Hur stora är problemen?
Antal tillfällen då rovdjur har angripit tamdjur (ej hundar och renar)
1997-2017.

Hur stora är problemen?
Antal angrepp
Antal angripna
Angripna hundar

2010
48
201
21

2011
66
472
43

2012
51
421
27

2013
88
432
29

2014
70
421
42

Vargpopulation 2010: ca 215

2015
59
285
30

2016
55
315
22

2017
36
156
29

2020/2021: 365

Antal angrepp på tamdjur samt angripna hundar (Källa:
Viltskadecenter
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2018
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8
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38
364
30

Vad anser allmänheten?
En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning
SLU, Rapport 2021:8 (Dressel, Sandström, Bennett, Ericsson)

Vad anser allmänheten?
•

Vad tycker du om att varg finns i Sverige?
Nationellt: 69 % positiva, 20 % neutrala, 12 % negativa
Gävleborg: 54 % positiva, 17 % neutrala, 30 % negativa (sämst)

•

Skulle du kunna acceptera att ha varg i närheten där du bor?
Nationellt: 49 % positiva, 2 % neutrala, 49 % negativa
Gävleborg: 45 % positiva, 1 % neutrala, 54 % negativa
(Dalarna, Västmanland och Värmland över rikssnittet: 54 %, 3 %, 44 %)

•

Finns det några vilda djur som du är rädd för att möta när du är ute i naturen?
Björn 53 %, Vildsvin 45 %, Varg 35 %, Älg 19 % (Rädslorna ökat på grund av retoriken?)

•

Det är viktigt att Sverige uppfyller internationella avtal vad gäller bevarandet av stora rovdjur.
87 % instämmer, 13 % håller inte med.

•

Vem eller vilka tycker du ska få vara med och bestämma hur rovdjuren ska skötas?
Naturvårdsverket 84 %, Lst 77 %, NF 77 %, Lokalbefolkning 48 %, Jägarna 48 %

Hur har beräkningen av GYBS skett?
• Att utvärdera vad som krävs för gynnsam bevarandestatus är komplext. Enligt EU:s artoch habitatdirektiv är det summan av de faktorer som påverkar arten och som på lång
sikt kan påverka den naturliga utbredningen och storleken av artens populationer.

• Det är många faktorer som ska vägas in och man ska förlita sig på bästa tillgängliga
vetenskapliga underlag enligt direktivet. Den befintliga kunskapen kompletteras
kontinuerligt av nya forskningsrön och ny metodik för att inventera vargstammen.
• Många olika utredningar med betydligt högre antal individer, utsättning av vargar från
djurparker, import och utsättning av vargar samt att ”skjuta vargstammen frisk”.
• I riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU7) står det
att ett av ”målen för vargstammen i Sverige är att vargens referensvärde för gynnsam
bevarandestatus [...] ska vara 170–270 individer”.
• I samma beslut anges också att de stora rovdjuren ska uppnå och bibehålla en gynnsam
bevarandestatus enligt kriterierna i art- och habitatdirektivet.

Hur har beräkningen av GYBS skett?
• Det vetenskapliga underlaget som låg till grund för propositionen En hållbar
rovdjurspolitik tog inte hänsyn till vargstammens inavelsgrad. År 2015 fick
Naturvårdsverket i uppdrag att uppdatera och göra en ny bedömning av referensvärdet
(miniminivån) för vargens populationsstorlek (NV-02945-15).
• Två oberoende forskargrupper undersökte frågan.
Regeringen följde den ena rapporten som ansåg att det behövdes minst 300 vargar i
Sverige samt att minst en (1) ny varg vandrar in vart femte år och reproducerar sig. (Den
andra forskargruppen menade att minst 600 (?) individer var lämpligt.)
I.
II.

Ifall reproduktion av nya immigranter ej sker varje varggeneration, nu eller i framtiden,
så behöver den skandinaviska stammen bestå av minst 1700 vargar.
Länens miniminivåer respektive förvaltningsmål måste utformas så att vargstammen i
Sverige sammantaget och på grund av de naturliga fluktuationerna inte vid något tillfälle
är mindre än 300.

Hur har beräkningen av GYBS skett?
III. Forskarna är eniga om att det i Sverige utanför renskötselområdet finns tillräckligt med
livsmiljöer för att hysa 1200 stationära vargar.
IV. En vargstam på 200 vargar i Sverige är för liten för att den ska kunna anses långsiktigt
livskraftig och utgöra referensvärdet för populationsstorleken.
• En forskningsartikel från populationsgenetiska institutionen på Stockholms universitet
2016, visade med nya forskningsresultat att man underskattat problematiken.

i. Genutbytet behövde ske åt båda håll över gränserna.
ii. Forskarna rekommenderade 3-5 genetiskt effektiva immigranter per generation.
iii. Forskarna påpekade att det är farligt att förlita sig på genflödet från den ryska
vargstammen. Sverige, Finland och Norge bör själva ta ansvar vilket betyder 1 200 vargar
i Sverige, 800 i Finland och ett utbyte med 20-40 vargar per generation.
•

Tapiola-domen (2019) påtalade att medlemsländer inte kan ta hänsyn till det berörda
beståndets naturliga utbredningsområde som omfattar tredje land som inte är skyldigt
att strikt skydda de arter som är av unionsintresse. (Således ej Ryssland och Norge ?)

Vilka lagar är det som styr?
• Sverige har nationella lagar som jaktlagen och jaktförordningen. Dessa är underställda
EU-lagstiftningen.
• Sverige är skyldiga att följa artskyddsförordningen som grundar sig på EU-lagstiftning och
internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler..
• Sverige har också skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald som inkluderar
skydd av våra rovdjur.

• Sverige, som ingår i EU, är dessutom skyldiga att följa art- och habitatdirektivet, en
naturvårdslag som är till för att skydda arter och olika naturmiljöer.
• Överträdelseärende ligger öppet hos EU sedan 2010.

Vad gäller för jakt på varg och övriga stora rovdjur?
• Jakt efter skyddade rovdjur får inte ske om det försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus. Om osäkerhet råder får jakt inte beviljas.
• Skyddsjakt på specifika individer kan vara nödvändigt när enstaka rovdjur, trots
förebyggande insatser, orsakar stora skador för framför allt får- och renägare. Beslut om
skyddsjakt måste vara väl underbyggda och så långt som möjligt ska genetiskt värdefulla
vargar sparas.
• Licensjakt kan i framtiden vara acceptabelt förutsatt att varg har gynnsam
bevarandestatus. Det skall då finnas en tillräckligt stor population, inavelsgraden skall
vara acceptabel och det skall finnas ett fungerande genetiskt utbyte. Licensjakten kan då
beslutas inom ramen för den undantagsmöjlighet som regelverk och rättspraxis ger.

Vad krävs för beviljad jakt?
• Det strikta skyddet innebär ett förbud mot att bland annat avsiktligt fånga, döda eller
störa de arter som är upptagna i bilaga 4 till direktivet.
• Enligt art- och habitatdirektivet kan undantag från det strikta skyddet tillåtas under vissa
förutsättningar som anges i artikel 16.1.
- undantagsmöjligheterna bör tolkas restriktivt.
- undantag kan enbart medges i konkreta enskilda fall och för att uppfylla klart definierade
behov.
- undantag ska begränsas till vad som krävs för att lösa problemet.
- den myndighet som fattar besluten har bevisbördan för att förutsättningarna för
undantag är uppfyllda.
- åtgärder som påverkar skyddade arter får endast tillåtas i beslut som är noggrant och
tillräckligt motiverade.

Vad krävs för beviljad licensjakt?
23 c § jaktförordningen
• Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än licensjakt (t ex skyddsjakt).

• Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
• Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning.

• Jakten ska ske selektivt.
• Jakten ska ske under strängt kontrollerade former.

Vad krävs för beviljad skyddsjakt?
• Artikel 2.1-2 i art- och habitatdirektivet
1. Syftet med detta direktiv är att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden
genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska
territorium som omfattas av fördraget.
2. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att bibehålla eller
återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter
av gemenskapsintresse.

• Artikel 2.3 i art- och habitatdirektivet
3. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska,
sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.
• Enligt EU-domstolens praxis kan undantag inte åberopas enbart på grunden att det
grundläggande skyddsintresset ska vägas mot dessa behov. Artikel 2.3 innebär alltså inte
ett undantag i sig. Det räcker alltså inte att endast ange ekonomiska, sociala och
kulturella behov eller regionala eller lokala särdrag som skäl för skyddsjakt.

Vad krävs för beviljad skyddsjakt?
• 23 a § jaktförordningen
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, får beslut om jakt… meddelas:
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön

2. av hänsyn till flygsäkerheten
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Vad krävs för beviljad skyddsjakt?
• Undantag medges endast om:
1. det inte finns någon annan lämplig lösning
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde inte försvåras, och
3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska kunna
genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket
denna förordning. Förordning (2018:632).

Vad är ”annan lämplig lösning”?
Permanenta skyddsåtgärder:
• Rovdjursavvisande stängsel (RAS)
• Boskapsvaktande hundar, lamadjur eller åsnor
• Sambete med nötdjur
• Skyddshalsband
• Kadaverhantering, slaktrester och övriga födoresurser

Kompletterande akuta åtgärder:
• Ökad bevakning under hela eller delar av dygnet
• Akutstängsel
• Nattintag i stall eller fålla
• Lapptyg
• Ljud- och ljusskrämmor
• Skrämsel

Vad är en ”problemindivid”?
• En individ som angripit tamdjur innanför ett fungerande rovdjuravvisande stängsel som
uppförts i enlighet med Viltskadecenters rekommendationer
• En individ som vid fyra olika tillfällen under en tolvmånadersperiod angripit tamdjur
• En individ i ett revirmarkerande par som vid tre olika tillfällen under samma jaktsäsong
angripit hund
• En individ i en familjegrupp som vid fyra olika tillfällen under samma jaktsäsong angripit
hund
• En individ som angriper en hund i direkt anslutning till människa eller om hunden rastas i
koppel av människa.

Vad är vargens genetiska status?
Licensjakten 2021 gav följande resultat av obduktion:

•
•
•
•
•

41 % av fällda hanar var kryptorkida (2022 gav 25 %, medelvärdet 2007 – 2020 var 6,5 %)
3 individer hade bettfel
Flertalet individer hade snedställda kindtänder
En hade en övertalig kindtand
En individ hade två broskringar i halsen som var delvis hopväxta

Vad anser Naturskyddsföreningen?
• Naturskyddsföreningen utgår från forskning och vetenskap.
• Naturskyddsföreningen är inte generellt emot jakt. Att reglera antalet djur i naturen kan
vara ett viktigt komplement till fungerande ekosystem.
Jakten är viktigt bland annat vid eftersök av trafikskadat vilt.
Dessutom behöver invasiva arter hållas efter.
• Omfattande forskning pekar på att den svenska vargen ännu inte har uppnått gynnsam
bevarandestatus, dvs inte är livskraftig på lång sikt.

• Vargarna i Sverige är både för få och för nära släkt.
• Långsiktig gynnsam bevarandestatus kräver att inavelsgraden minskar från ca 25 % (lika
med avkommor till syskonparning) till helst under 10 % (SKK avråder högre än 6,25 %).
• Vargstammen måste tillåtas växa till en sådan storlek att den har en större genetiska
variation. Då blir populationen mer motståndskraftig mot sjukdomar och andra
oförutsedda förändringar i miljön.

Vad är lösningen?
• Vi vill att alla beslut skall grundas i forskning och beprövad vetenskap.
• Vi vill att politikerna ska bedriva en långsiktig och trovärdig rovdjurspolitik som lever upp
till svensk lagstiftning och till Sveriges internationella åtaganden om hotade arter.
• Vi vill att man avsätter mer pengar till förebyggande åtgärder som skyddar tamdjur och
ger full ersättning och bättre stöd till dem som drabbas av skador orsakade av rovdjur.
• Eftersom våra rovdjur är av nationellt och internationellt intresse kan inte de som bor på
landsbygden själva ha veto över rovdjursfrågan. Det är inte heller möjligt om Sverige ska
följa art- och habitatdirektivet och övrig skyddslagstiftning. Någon måste ha en
helhetsbild och ta ett övergripande ansvar.
Lokalbefolkningen får gärna delta i förvaltningen av rovdjuren genom att bidra med sin
kunskap, observationer och erfarenhet.
• Skyddsjakt kan tillgripas när förebyggande insatser prövats och kriterierna för skyddsjakt
är uppfyllda.

Vargen - onödig plåga eller del av ett fungerande ekosystem?

TACK!
FRÅGOR?

