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Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 

 

Beslut 

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) 

varg i Kristinehamns kommun, Värmlands län får genomföras enligt villkor som 

anges nedan.  

 

Länsstyrelsen beslutar vidare att de villkor som anges nedan ska gälla för 

skyddsjakten. Jakt 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 §§ samma lag. 

 

Beslutet gäller under tiden från och med den 5 juni till och med den 19 juni 2014. 

Beslutet kan komma att utökas ifall Länsstyrelsen bedömer att det är nödvändigt. 

 

Villkor 

 

När får jakt bedrivas? 

Jakt är endast tillåten under perioden från och med den 5 juni 2014 

till och med den 19 juni 2014. 

Jakten får endast inledas i samråd med Länsstyrelsen. 

Jakten får ske hela dygnet. 

 

Var får jakten bedrivas? 

Jakten får bedrivas inom betesmark där det vistas får och med stängsel som är 

rovdjursavvisande inom det område som avgränsas på kartan enligt bilaga 2.  

För att ett stängsel ska betraktas som rovdjursavvisande ska det uppfylla dessa 

kriterier: 

 Femtrådigt elstängsel där nedersta tråden sitter på högst 30 cm höjd, 

 eller fårnät kompletterat med en eltråd över och en eltråd på högst 30 cm 

höjd på insidan eller utsidan av fårnätet, 

 eller elnät eller annan form av akut rovdjursavvisande åtgärd som 

Länsstyrelsen har godkänt. 

 Stängsel ska vara väl spända och spänningen ska vara minst 4500 V. 

 Stängslet ska hålla samma standard runt hela hagen, dvs det får inte finns 

svackor där ett rovdjur kan krypa under eller möjlighet för ett rovdjur att 

klättra in via stenar, trädstammar eller liknande. 

 Stängslet måste vara rovdjursavvisande även längs stränder och 

vattendrag. 
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Jakten får ske på annans mark. 

 

Jaktmetoder och jaktmedel 

Varg får inte lockas in i hagen. 

 

Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna i 14 – 16 §§ Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) om kravet 

på ammunition klass 1 för kulgevär vid jakt efter varg. 

 

Vilka får utföra jakten? 

Länsstyrelsen utser jaktledare. Jaktledaren utser efter samråd med Länsstyrelsen 

de personer som får jaga med stöd av detta beslut.  

 

Jaktledaren ska innan jakten inleds informera samtliga jägare om deras 

skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten. Jakten ska genomföras 

i samråd med Länsstyrelsen som även på lämpligt sätt följer genomförandet av 

jakten. 

 

Vilka djur får fällas? 

En (1) varg får fällas. Om fler än en varg observeras i området ska Länsstyrelsen 

omgående informeras om detta.  

 

Anmälan av fälld eller påskjuten varg 

Jaktledaren ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen när en varg fällts eller 

påskjutits. 

 

Avlysning 

Länsstyrelsen avlyser jakten när en varg har fällts eller påskjutits innan jakttiden 

löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är oskadat beslutar 

Länsstyrelsen om huruvida fortsatt jakt ska ske inom den tid beslutet gäller. 

 

Besiktning av fälld varg 

Skytten ska utan dröjsmål uppvisa den fällda vargen samt skottplats/fallplats för 

Länsstyrelsens besiktningsman.  

 

Hantering av fälld varg 

Med stöd av 24 d § jaktförordningen beslutar Länsstyrelsen att skinnet av den 

skjutna vargen tillfaller staten. Vargen ska omhändertas av Länsstyrelsen för 

vidarebefordran till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion.  

 

 

Länsstyrelsens åtgärder i samband med skyddsjakten 

 

Länsstyrelsen avgör i samråd med jaktledaren när jakten får starta. Länsstyrelsen 

informerar polismyndigheten om att jakt får ske och vilka som utsetts att utföra 

jakten. 

Länsstyrelsen meddelar även att jakten är slut om djuret fällts eller påskjutits 

innan jakttiden löpt ut och delger polismyndigheten detta. 

Länsstyrelsens personal följer jakten och håller kontakt med utsedd jaktledare. 
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Länsstyrelsens personal besiktigar det fällda djuret samt ansvarar för 

omhändertagande av dem för Länsstyrelsens räkning. Länsstyrelsen kontrollerar 

också att eftersök genomförs eller vidtar andra nödvändiga åtgärder om djuret 

endast påskjutits. 

 

Bakgrund 

 

Den 2 juni skedde ett vargangrepp på en fårbesättning i Kilsby, Visnums-Kil, 

inom ett stängsel som Länsstyrelsen har besiktigat och godkänt som 

rovdjursavvisande. Vid angreppet kunde det inte med säkerhet bedömas hur 

vargen tog sig in eller ut. Fårbesättningen flyttades till en annan fålla med av 

Länsstyrelsen godkänt rovdjursstängsel. 

 

Den 3 juni skedde ett vargangrepp på en fårbesättning ca två km från det första 

angreppet. Fållan där angreppet skedde var öppet mot vatten, men återstoden av 

besättningen går inom fårnät kompletterat med elband som med några enkla 

justeringar kan uppfylla kriterierna för rovdjursavvisande stängsel. 

 

 

Skäl 

 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Beslutet har fattats med stöd av 9, 9 b, 21, 23 a, 23 b och 24 b §§ jaktförordningen 

(1987:905). Länsstyrelsen har även beaktat skyddsreglerna i artikel 12 i rådets 

direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter (art- och habitatdirektivet) samt undantagsreglerna för jakt i artikel 

16.1 i samma direktiv. Hänsyn har också tagits till artikel 9 i Bernkonventionen. 

 

Naturvårdsverket har, med stöd av 24 b § jaktförordningen, beslutat (dnr NV-

03681-14) om överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, lodjur 

och varg till länsstyrelserna i Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet.  

 

För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa villkor är 

uppfyllda. Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får 

inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 

dess naturliga utbredningsområde. Jakten skall ske för att förhindra skada på 

egendom (23 a § jaktförordningen) eftersom det finns en stor sannolikhet för att 

allvarlig skada kommer att uppstå inom detta område. 

 

Länsstyrelsens motivering 

 

Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen 

bedömer omfattningen av skador och olägenheter, om skadeförebyggande 

åtgärder gjorts, samt vilka möjligheter till förebyggande av skada och olägenhet 

som finns, samt om möjlighet finns till annan lämplig lösning än skyddsjakt. 

Länsstyrelsen beaktar också vargstammens utveckling i landet som helhet samt 

vargarnas genetiska ursprung. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det går att 

identifiera individer som är speciellt skadegörande eller orsakar allvarliga 

olägenheter. 
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Rovdjurspolitiken talar om att skyddsjakt främst ska gälla enstaka individer i 

situationer med allvarliga skadeproblem eller olägenheter som inte rimligen kan 

lösas på annat sätt. Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada 

kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt fattas även om någon skada inte har 

inträffat.  

Länsstyrelsen har nu delegerats möjlighet enligt Naturvårdsverkets beslut (dnr 

NV-03681-14) att fatta beslut om skyddsjakt på varg enligt 23 b och d §§ 

jaktförordningen. 

 

 

Allvarlig skada 

Länsstyrelsen bedömer att det föreligger risk för att allvarlig skada inträffar eller 

förvärras eftersom vargangrepp har skett inom ett stängsel som är utformat för att 

inte släppa genom de allra flesta vargar. De eller de individer som tog sig in i 

hagen kan antas ta sig in i liknande hagar med rovdjursavvisande stängsel 

 

 

Förebyggande åtgärder 

De angripna fårbesättningarna och de flesta närliggande fårbesättningarna 

befinner sig inom rovdjursavvisande stängsel eller stängsel som kan kompletteras 

med några enkla åtgärder. Skulle en varg ändå ta sig in innanför ett 

rovdjursavvisande stängsel så bedömer Länsstyrelsen att det är orimligt att 

djurägaren måste försöka skrämma bort vargen innan hen får lov att skjuta den, så 

som medges i 28 § jaktförordningen. 

 

Länsstyrelsens personal har besökt ytterligare några fårbesättningar i närområdet, 

och gör bedömningen att det i de flesta fall antingen finns rovdjursavvisande 

stängsel eller stängsel som kan kompletteras med en mindre arbetsinsats. Det 

finns även flera nötbesättningar i området med tvåtrådiga elstängsel, varav en del 

med små kalvar. Om risken för vargangrepp på nöt är högre i detta område går 

inte att bedöma, men heller inte att utesluta. 

 

I området har det inte kunnat påvisas revirmarkerande vargar tidigare. 

 

 

Skadegörande individ 

Länsstyrelsen bedömer att båda angreppen sannolikt orsakats av samma individ, 

eftersom angreppsmönstret är detsamma och angreppen skedde nära varandra. Det 

område där tillstånd ges till skyddsjakt är starkt avgränsat för att minska risken för 

att en annan vargindivid skjuts. 

Inga revirmarkerande vargar spårades i området under vintern, men det går inte att 

bedöma ännu ifall det rör sig om varg/vargar från det närmsta reviret 

Vismenreviret eller om det är en enstaka varg på vandring. I Vismenreviret har 

Länsstyrelsens inventering inte kunnat se indikationer på eller bekräfta att en ny 

revirmarkerande hane har tillkommit efter att den förra blev påkörd av tåget. 

Under vintern har endast den revirmarkerande tiken samt valpar födda 2013 

spårats i reviret. 
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Påverkan på gynnsam bevarandestatus 

Sammantaget visar vargstammen en positiv numerär utveckling i landet som 

helhet. I Värmlands län finns i dagsläget ca hälften av den totala vargstammen i 

landet. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt bör en mindre 

strikt bedömning kunna göras i de fall skyddsjakten har liten eller ingen negativ 

effekt på populationen. Länsstyrelsens bedömning är att skyddsjakt på en varg i 

detta område inte har någon effekt på populationen.  

 

Ett spillningsprov från den första angreppsplatsen har skickats på akut DNA-

analys, men Länsstyrelsens bedömning är att man inte behöver invänta svaret för 

att ge tillstånd till skyddsjakt inom rovdjuravvisande stängsel. I Vismenreviret är 

den revirmarkerande tiken en så kallad F2:a, det vill säga en andra generationens 

invandrare. Länsstyrelsens bedömning är att skyddsjakt på tiken eller hennes 

avkomma inte har någon betydande påverkan på vargstammens gynnsamma 

bevarandestatus, och att det inte är viktigare att skydda dessa individer än att ge 

djurägare möjlighet att avliva en varg som kommit innanför ett rovdjursavvisande 

stängsel. 

 

Andra lämpliga lösningar 

Eftersom ett angrepp har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel är det svårt 

att hävda att det finns några andra lämpliga lösningar är skyddsjakt ifall det skulle 

hända igen. 

 

 

Överklagande 

 

Verkställighetsförordnande  

Mot bakgrund av de intressen som motiverar skyddsjakten och kravet på stor 

sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, vilket förutsätter en påtaglig 

och akut risk, bör beslutet kunna genomföras skyndsamt. Det är nödvändigt för att 

förhindra att ytterligare skador uppstår. Länsstyrelsen bedömer därför att det finns 

skäl att med stöd av 59 § jaktförordningen föreskriva att detta beslut ska gälla 

även om det överklagas. 

 

Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 

 

Detta beslut har fattats av Robert Andrén, efter föredragning av Maria 

Falkevik. Vid den slutliga handläggningen har enhetschef Maria 

Hammarström deltagit. 

 

 

 

 

Robert Andrén 

Länsråd 

    Maria Falkevik 

    Rovdjursansvarig 

 

Kopia till: 

Naturvårdsverket 



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

BESLUT  
Sida 

6(7) 

Datum  

2014-06-05 218-4323-2014 

 
 
 

 

 

Bilaga 1: Formulär för överklagande 

Bilaga 2: Område för skyddsjakt 
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Väster om denna markering får skyddsjakt genomföras enligt villkor 

i detta beslut. 

Område för skyddsjakt 


