2011-05-31
Naturvårdsverket
Att: Per Risberg
106 48 Stockholm

Yttrande med anledning av ansökan om skyddsjakt på var i Stockholms län
Naturvårdsverkets dnr: NV-04679-11
Naturvårdsverket har av Viltskadecenter begärt yttrande med anledning av ett
tilläggsyttrande från länsstyrelsen i Stockholm.
Viltskadecenters bedömning
Vargar och hundar tillhör som alla vet samma art. Det finns således flera anledningar
till att vargar och hundar är intresserade av varandra. Vargar kan i olika situationer
betrakta hundar som potentiella partners (för lek eller parning), som konkurrenter eller
som bytesdjur. Vargars intresse för hundar och vice versa är sannolikt den vanligaste
orsaken till att vargar uppträder nära människor.
Det finns exempel från andra länder där varg har angripit en hund som lyfts upp av sin
ägare, vid något tillfälle har vargen inte hunnit avbryta angreppet/byta riktning utan
törnat emot människan dock utan att bita och sedan avlägsnat sig från platsen. Detta
kommer förmodligen att ske vid något tillfälle även i Sverige.
Det finns en viss risk för att en varg som är intresserad av hundar och därmed ofta
vistas i närheten av människor blir tillvand, dvs visar liten eller ingen skygghet för
människor. Detta är inte onaturligt, men kan däremot vara ej önskvärt. En tillvänjning
kräver många exponeringstillfällen över längre tid.
Viltskadecenter bedömer att det inte har skett en tillvänjning av vargen/vargarna i
Rialareviret. Det går således inte att säga med säkerhet att problemen kommer att
fortsätt eller eskalera, de kan lika gärna upphöra helt. Icke desto mindre har
vargen/vargarna visat ett klart oönskat beteende som om det fortsätter skulle kunna
leda till en tillvänjning.
Viltskadecenters förslag
Det bedrivs i nuläget licensjakt på varg i Sverige. Det är ingen nackdel om åtminstone
en del av det uttaget kan riktas mot vargar som orsakat problem och där problemen
kan komma att fortsätta. Viltskadecenter föreslår därför att Naturvårdsverket beviljar
tillstånd till att avliva en varg i Rialareviret.

Ett skyddsjaktsbeslut kan föregås av skrämselförsök med projektiler/knallskott.
Viltskadecenter föreslår i så fall att:
-

skrämselförsök görs direkt efter nya incidenter där varg har dokumenterats
röra sig på ett avstånd understigande 50 meter från människor som ej vistas i
byggnad eller fordon.
ett särskilt utbildat spårhundekipage tar upp spåret på platsen för incidenten
och går ifatt vargen för att genomföra skrämselinsatsen.
det genomförs ett fullföljt skrämselförsök (avlossad projektil/knallskott) och
att en eventuell påföljande incident med närgången varg resulterar i ett beslut
om skyddsjakt.
det genomförs maximalt två försök att spåra ifatt vargen för att skrämma den.
Viltskadecenter kan vara behjälpliga med genomförandet av skrämselinsatsen.

För Viltskadecenter
Inga Ängsteg

