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Begäran om omprövning av vargjaktsbeslut

Svenska Jägareförbundet begär att Naturvårdsverket omprövar sitt beslut om att 
högst 20 vargar får fällas vid årets vargjakt mot bakgrund av de nya uppgifter som 
framkommit om det preliminära antalet föryngringar i Sverige 2010. 
Riksdagens beslut innebär att vargstammen tillfälligt skall frysas t o m 2012 till 
maximalt 210 vargar och att riksdagen därefter skall ta ett nytt beslut om 
vargstammens framtida storlek. Jägareförbundets bedömning är att 20 fällda 
vargar o år inte kommer att frysa stammen under den nivån. Tilldelning strider 
därför enligt vår mening mot intentionerna i riksdagsbeslutet. 
Svenska Jägareförbundet uppmanar därför Naturvårdsverket att ompröva 
tilldelning för årets licensjakt och höja den till en nivå som garanterar att antalet 
vargar efter jakten inte överstiger de mål som riksdagens beslutat om. 

När beslutet om årets vargjakts togs av Naturvårdsverket i december fanns inte samma 
underlag om vargstammens storlek som finns idag. Inte heller fanns kunskapen om att en 
avkomma från en invandrad varg har etablerat sig i Värmland och fött valpar. 
Jägareförbundet har idag varit i kontakt med Viltskadecenter. De meddelar att 23 
föryngringar i Sverige och 3 i Norge är klara eller sannolika. Därutöver finns tydliga 
indikationer på ytterligare minst 4 föryngringar. Det mest tyder på att antalet föryngringar 
2010 kommer att vara det högsta någonsin. 25-27 föryngringar i Sverige är det troliga 
utfallet. 
Inom ramen för en snabb adaptiv förvaltning bör därför Naturvårdsverket ompröva sitt 
ursprungliga beslut och ta ett nytt beslut med de nya kunskaperna som grund. Det beslutet 
får inte enbart handla om fredning av nya områden, utan det är minst lika viktigt att de nya 
kunskaperna om vargstammen storlek tas i beaktande och att vargjakten anpassas till det 
verkliga antalet vargar.

Svenska Jägareförbundet konstaterar att beslutet om att endast 20 vargar skall fällas vid 
årets licensjakt har lett till stora protester och frustration i alla berörda län och t o m bojkott 
av vargjakten i några områden. De positiva effekterna med ökad förståelse för 
rovdjurspolitiken som 2010 års vargjakt skapade, har i ett ögonblick återigen utbytts mot 
stark misstro. Jägareförbundet vill därför göra alla uppmärksamma på att den låga 
tilldelningen i år också kan resultera i en mycket större tilldelning nästa vinter för att kunna 
balansera stammen under den nivå riksdagen beslutat om. Ingen är betjänt av en sådan 
utveckling. Alla parter vinner på att jaktuttaget är adaptivt och anpassat till verkligheten och 
att det resulterar i en vargstam som står i överensstämmelse med riksdagsbeslutet. 

Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund har av regeringen fått i uppdrag att 
förankra vargflytt. Svenska Jägareförbundet har hållit ett stort antal möten i frågan, med 



god respons. Vi ser däremot just nu mycket små möjligheter att lyckas i det arbetet 
framgent, om inte vargstammens storlek fryses på den nivå som riksdagen beslutat om. 
Frågan om vargflytt och vargjakt och den tillfälliga frysningen av stammen hänger enligt 
riksdagens beslut intimt samman. Om regeringen och/eller Naturvårdsverket vacklar i den 
frågan finns små förutsättningar att få gehör för nästa steg, införlivandet av nya vargar. 
Vargfrågan är i mångt och mycket en fråga om trovärdighet. Den trovärdigheten äventyras 
när allt tyder på att vargstammen, trots löften om frysning, fortsätter att öka. Det bör vidare 
poängteras att regeringen så sent som idag i debattartikel i DN framhåller att nya vargar 
”skyndsamt” skall införlivas i stammen. Det innebär att antalet vargar även måste anpassas 
för dessa åtgärder. Regeringen och riksdagen har tydligt deklarerat att vargflytt INTE skall 
ge fler vargar, utan friska.

Jägareförbundet vill avslutningsvis påpeka att vi anser att förbudet mot att få använda 
snöskoter för att söka spår på oplogade bilvägar inte är i överensstämmelse med de 
diskussioner som förts i en bred grupp inför beslutet. Vi uppmanar därför 
Naturvårdsverket att återgå till det som gällde för 2010 års jakt. Snöförhållandena är mycket 
svåra i stora delar av vargjaktsområdet och skoter är ett viktigt verktyg för att kunna 
lokalisera vargarna. Vargarna skall fällas enligt riksdagens beslut. Skoterförbundet 
motverkar måluppfyllelsen. 
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