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Svar på skrivelse från Nätverket för en trygg 
landsbygd i Norra Östergötland med anledning av 
ökad otrygghet på landsbygden

Länsstyrelsen har, den 17 januari 2020, mottagit er skrivelse om den ökade otryggheten på 
landsbygden. Länsstyrelsen har förståelse för att förekomsten av varg i området kan skapa oro. 
I er skrivelse har ni ställt ett antal frågor som Länsstyrelsen försöker besvara nedan.

- Vem står till svars när det händer en incident som leder till skador/dödsfall på 
människor? 
Det senast kända angreppet på människa i Sverige skedde under 1820-talet, 
angreppen skedde av den s.k. Gysingevargen som hade blivit uppfödd i fångenskap.
Det är mycket ovanligt med angrepp på människor även i andra delar av världen när 
dessa har skett har de oftast varit kopplade till förekomst av rabies. 

- Redovisa vilka faktauppgifter som anger att det inte kan inträffa personskador av 
varg i likhet med det som inträffade i Kolmårdens djurpark?

Vargarna i Kolmårdens Djurpark var uppfödda i fångenskap och saknade naturlig 
skygghet för människor.
 

- Varför beviljar man inte skyddsjakt på hela reviret när vargarna visar ett så oskyggt 
beteende samt dessutom stör landsbygdens näringsidkare? 
Vargen är en strikt skyddad art enligt artikel 12.1 a) i art- och habitatdirektivet (Rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter). Det är därför förbjudet att avsiktligt fånga eller döda exemplar av arten. 
Det finns vissa undan tag från det strikta skyddet förutsatt att det inte finns någon 
annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga 
utbredningsområde.

Undantagen som nämns ovan har i svensk lagstiftning införts i 23 a § i 
jaktförordningen (1987:905). Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för beslut om 
skyddsjakt och har angivit vilka skäl som bör beaktas innan skyddsjakt kan medges. 
Bl.a. är frågan om en skyddsjakt försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde. 

Riksdagen beslutade den 10 december 2013 om en hållbar rovdjurspolitik där anges 
att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och 
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Gotlands län. När det gäller Långbogen reviret kan det konstateras att det nu är det 
sydligaste reviret i landet.

- Vill Länsstyrelsen se att lantbrukarna håller sina djur inomhus före betande och 
vilka konsekvenser får detta?

Nej Länsstyrelsen vill att djurslagstiftningen avseende utevistelse, betesgång och 
djurens välfärd ska uppfyllas. 

- Flera beteshagar riskerar växa igen p.g.a. att det är allt för komplicerat att hägna in 
dem mot varg. Vem står till svars för att landsbygdens biologiska mångfald 
reduceras och som står i direkt konflikt med Länsstyrelsens huvudsakliga mål?

Länsstyrelsen ska sammanväga många mål inom sitt regionala område och har i sitt 
regleringsbrev uppdrag att uppnå mål för en sammanhållen landsbygdspolitik och 
nationell och regional livsmedelsstrategi. Vi ska även arbeta för miljömål med 
biologisk mångfald och öppna landskap där betesdjur är en förutsättning samtidigt 
som vi har att förhålla oss till riksdagens rovdjurspolitik.  

- Hur kan Länsstyrelsen misslyckas med att säkerställa DNA-prov på 14 
vargangripna och dödade får i Krokek/Gärttorp?

DNA prover skickas till Grimsö Forskningsstation, Viltskadecenter för analys, när det 
gäller analys av saliv från bett är det inte alltid som man kan extrahera ut DNA från det 
inskickade provet.

När det gäller er begäran om en konsekvensbeskrivning/riskanalys finns vissa analyser redan 
gjorda på riksplanet av Naturvårdsverket bland annat 2015-11-30 ”Analys och redovisning 
av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam 
bevarandestatus i Sverige” se länk nedan.

Länsstyrelsen behöver få in direkta rapporter från den/de personer som råkar ut för 
vargrelaterade händelser. För de händelser som har rapporterats har en händelserapport 
upprättats. De händelser ni nämnder i er skrivelse är endast delvis sådana som har 
rapporterats in till Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsens webb https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/ har informationen om 
vargreviret utökats med frågor och svar.  För att minska oron med varg i sin närhet har 
Viltskadecenter har tagit fram en informationsbroschyr ”om du möter varg” som kan ladas ner 
från deras hemsida  https://www.slu.se/viltskadecenter 

Länsstyrelsen kommer att prioritera rovdjursfrågorna under 2020 bland annat har mer medel 
anslagits för dialog och information i Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2020.

De som medverkat i svaret är avdelningschef Maria Leclercq med vilthandläggare Mia 
Kjällander som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Länk till 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/
https://www.slu.se/viltskadecenter
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har 
gynnsam bevarandestatus i Sverige

 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-bevarandestatus-varg/analys-och-redovisning-av-hur-
socioekonomin-paverkas-av-en-vargpopulation-som-har-gynnsam-bevarandestatus-i-
sverige.pdf

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-bevarandestatus-varg/analys-och-redovisning-av-hur-socioekonomin-paverkas-av-en-vargpopulation-som-har-gynnsam-bevarandestatus-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-bevarandestatus-varg/analys-och-redovisning-av-hur-socioekonomin-paverkas-av-en-vargpopulation-som-har-gynnsam-bevarandestatus-i-sverige.pdf
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