1 (5)
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION

AGENCY

VÄRDS Ä
VERKET
Per Risberg
Tel: 010-698 17 34
Per.Risberg
(Snaturvardsverket.se

BESLUT
2011-06-15

Ärendenr:
NV-03455-11

Claes Bäck
Hödervägen 12
184 52 ÖSTERSKÄR
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Beslut
Naturvårdsverket avslår ansökan.
Bakgrund
Clas Bäck, jaktarrendator på Beatebergs Säteri, Rimbo, har den 19 april 2011
ansökt om att Naturvårdsverket ska bevilja skyddsjakt i skadeförebyggande syfte
efter två vargar i Rialareviret.
Han uppger bl.a. i ansökan att vargarna i reviret under jaktåret 2010-2011
angrep, dödade och skadade flera hundar och en nötkalv. Flera incidenter har
inträffat mellan vargama och människor som vistats i området samt att eftersök
påttafikskadatvilt har försvårats. Sökandens uppfattning är att avskjutning av
två vargar inte konimer att påverka den svenska vargstammen negativt.
Skyddsjakt är helt i linje med gällanderiksdagsbeslutoch bör inledas
omedelbart.
Naturvårdsverket begärde en komplettering den 9 maj 2011 av sökanden. Claes
Bäck uppger den 16 maj 2011 till Naturvårdsverket bl.a. att Beatebergs säteri
omfattar ca 3000 ha mitt i vargreviret och att han är ägare av en jakthund. Då ett
antal hundar har skadats och dödats i reviret är skaderisken på hunden mycket
stor.
Naturvårdsverket begärde den 20 april 2011 yttrande av Viltskadecenter och från
Länsstyrelsen i Stockholms län.
Viltskadecenter avstyrker skyddsjakt i sitt yttrande den 22 april 2011.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

195

ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB
KIRUNA - KASERNGATAN 14
P O S T : 106 48 STOCKHOLM

TEL: 08-698 10 00
FAX: 08-20 29 25
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

NATURVÄRDSVERKET

2 (5)

Vintem 2009/2010 dokumenterades ett revirmarkerande vargpar i området.
Hanen i paret var försedd med GPS-sändare och han etablerade sig i området
redan under hösten 2009. Våren 2010 föddes en kull med valpar och vid en
kontroll i lyan av vargforskningen räknades 4 valpar. Detta bedömdes vara hela
kullen. Under vintem 2010/2011 har 5 djur spårats tillsammans, varav ett intakt
revirmarkerande par. Dessa spåmingar utesluter dock inte att den fjärde valpen
kan finnas kvar i reviret. Hanen i reviret är född i Galvenreviret och är således
avkomma till enfinsk-ryskvarg. Tiken är av skandinaviskt ursprung.
Båda föräldradjuren är märkta med sändarhalsband vilka dock har slutat fungera.
I nuläget bedöms ungvargama ha utvandrat från reviret och det har fötts nya
valpar. Rialagruppen är en av tre ynglande gmpper med en avkomma av en
invandrad varg som förälder.
Händelser i området
Under de senaste tolv månadema har ett angrepp på tamdjur (nötkalv) samt fyra
angrepp på hund dokumenterats och besiktigats inom revirets gränser. Ett
angrepp på jakthund skedde under jakt, ett angrepp skedde på en hund som rymt
från en hundgård, ett angrepp skedde på hund som rymde under rastning, samt
ett angrepp skedde på hund som gick lös under en promenad med ägaren.
Viltskadecenters bedömning
För vandringsvarg, ensam stationär varg eller revirmarkerande vargpar
bör skyddsjakt övervägas efter tre angrepp.
- För vargrevir med föryngring eller familjegrupp bör skyddsjakt
övervägas efter fyra angrepp.
Ovanstående kriterier bör gälla om angripen hund varit en jakthund som
angrips under jakt, hund som rastats i koppel, hund som rastats lös men
stått under förarens kontroll samt hundar som angrips på tomtmark eller i
koppel.
Skyddsjakt bör övervägas efter två angrepp på hundar på tomtmark.
Skyddsjakt bör övervägas efter ett angrepp på hund som rastas i koppel.
I Rialareviret har således två hundar angripits som omfattas av ovanstående
kriterier. Viltskadecenter rekommenderar därmed att ansökan om skyddsjakt
avslås.
Länsstyrelsen i Stockholms län avstyrker skyddsjakt i sitt yttrande den 5 maj
2011.
Länsstyrelsen anser att samma principer som gäller för övriga delar av landet när
det gäller skyddsjakt på varg ska tillämpas inom Stockholms län. Ansökan bör
därför hanteras enligt den omfattning av de problem/skador som varg orsakat,
vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits samt om särskilt skadegörande
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individ/individer går att identifiera. Länsstyrelsen anser inte att dessa vargar
hittills haft ett annorlunda beteende jämfört med andra vargar i landet.
Länsstyrelsen kompletterade sitt yttrande den 27 maj 2011. Efter den 5 maj har
ytterligare två händelser inträffat där vargar uppträtt på nära håll, trots att
människor försökt skrämma dem. Vargama har vid dessa tillfällen inte uppträtt
aggressivt mot människor. Länsstyrelsen utesluter inte att de incidenter som
inträffat kan motivera att skyddsjakt tillgrips. Komplicerade frågor är dock att
någon specifik varg inte har identifierats och att tiken i reviret sannolikt har fatt
valpar.
Viltskadecenter har också med anledning av Länsstyrelsens andra yttrande
inkommit med ett kompletterande yttrande. Mot bakgrund av vargamas oskygga
beteende föreslår Viltskadecenter att Naturvårdsverket beviljar tillstånd till att
avliva en varg i Rialareviret. Viltskadecenter anser dock att det bör genomföras
försök med andra förebyggande åtgärder innan ett beslut om skyddsjakt fattas.
Skäl
Juridiska förutsättningar för skyddsjakt
Beslut om skyddsjakt efter varg kan fattas med stöd av med stöd av 23 a och
23 b §§ jaktförordningen (1987:905). För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna
beviljas krävs att vissa villkor är uppfyllda. Det ska intefinnasnågon annan
lämplig lösning och skyddsjakten far inte försvåra upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
och att det ska ske för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap,
skog, fiske, vatten eller annan egendom (23 a § jaktförordningen).
Naturvårdsverkets bedömning
Naturvårdsverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Verket bedömer
skadornas omfattning, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och vilka
möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan
lämplig lösning än skyddsjakt. Verket beaktar också vargstammens utveckling i
landet som helhet samt vargamas genetiska urspmng.
Skyddsjakt innebär att jakt bör inriktas mot skadegörande individer.
Naturvårdsverket konstaterar att det i det här fallet inte går att avgöra vilken eller
vilka vargar som är de skadegörande individema.
Naturvårdsverket gör bedömningen att de skador som kan hänföras till de
aktuella vargama är i en omfattning som kan väntas vid en vargetablering.
Hanen i reviret märktes som valp i Galvenreviret. Han är en avkomma till den
finsk-ryska invandraren och är av stort värde för den skandinaviska
populationen. Föräldraparet har troligen fatt valpar i reviret under våren 2011.
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Dessa är vid den här tiden på året beroende av båda föräldradjuren för sin
överlevnad. Det finns inga tecken på att valpama från 2010 års kull finns kvar i
området. Skyddsjakt efter två individer i reviret under den här tiden på året
skulle med stor sannolikhet kunna innebära att en eller båda föräldradjuren
skjuts bort och att årets valpar därmed inte skulle överleva.
Naturvårdsverket är medvetet om att eftersök kan försvåras om det inte är
lämpligt att släppa hundar lösa. Det är dock skillnad på eftersök då en hund
förväntas följa det skadade viltet jämfört med löshundsjakt då hunden arbetar
längre ifrån föraren. Naturvårdsverket kan dock inte bevilja skyddsjakt i
förebyggande syfte med anledning av att eftersök försvåras.
Naturvårdsverket har förståelse för den oro människor i reviret kan känna inför
vargamas upplevda oskygga beteende. Dock har inte varg vid något av de
tillfallen som kommit verkets kännedom uppträtt aggressivt mot människor.
Naturvårdsverkets bedömning är att ett beslut om skyddsjakt skulle äventyra
överlevnaden hos årets valpar och försvåra upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i landet. Ansökan bör därför avslås.

Beslut i detta ärende har fattats av avdebiingschefen Lena Callermo.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Malin Hollberg Malm och
Per Risberg, den sistaämnde föredragande.
För Naturvårdsverket
Lena Callermo
Per Risberg
Upplysning om hur man överklagar, se bilaga.
Kopia per e-post till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Viltskadecenter
Milj ödepartementet
Jordbruksdepartementet
Vargforskningsprojektet Skandulv. Att: Olof Liberg
Rådet för Rovdjursfrågor
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Bilaga

Var ska beslutet överklagas?
Natiuvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätttidöverlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingama till Förvaltningsrätten i
Stockholm.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckorfrånden
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefoimimimer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefoimummer.

