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Svar på öppet brev gällande förvaltningsplan för 
varg
Länsstyrelsen har mottagit ert öppna brev gällande Förvaltningsplan för varg den 27 maj 2021. 

Länsstyrelsen har till uppgift att genomföra riksdagens och regeringens rovdjurspolitik. 
Rovdjursförvaltningen styrs av Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) samt nationell lagstiftning.

När det gäller syftet med förvaltningen av stora rovdjur anges det i 1 § i Förordning 
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. 

..Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna 
långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga 
utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen 
mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och 
begränsas.

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att begränsa de olägenheter som tamdjursägare kan uppleva 
med ett vargrevir i området. Bland annat har Länsstyrelsens besiktningsmän även ett 
rådgivande uppdrag för att minska risken för skador på tamdjur. När det gäller bidrag till så 
kallade RAS (rovdjursavvisande stängsel) kan det medges om angrepp har skett inom reviret, 
även för nötboskap.

När det gäller den socioekonomiska hänsynen har Länsstyrelsen anordnat informationsträffar 
riktade till tamdjursägare och jägare och nu senast även för Nätverkets medlemmar. Möjlighet 
fanns då att framföra synpunkter och förslag på hur gynnsambevarande status för varg på lokal 
nivå skulle kunna uppnås samtidigt som övrig hänsyn ska tas. Några förslag har inte lämnats.

Det kan också nämnas att Kammarrätten i dom den 5 oktober 2020 upphävde Länsstyrelsens 
beslut om skyddsjakt på en varg inom reviret bl.a. med hänvisning till att när det gäller vargens 
gynnsamma bevarande status ska hänsyn även tas till gynnsam bevarandestatus på lokal nivå.

Länsstyrelsen ser positivt på ert förslag om en undersökning bland de boende i och omkring 
vargreviret för att få en bild av hur de uppfattar sin situation och även med möjlighet att lämna 
synpunkter på rovdjursförvaltningen.

På er fråga om ansvaret för människors oro har Länsstyrelsen till uppgift att informera om och 
om möjligt skrämma bort närgångna rovdjur medan Polisen enligt 9 § jaktlagen (1987:259) får 
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låta avliva ett djur som kan antas vara farligt för människors säkerhet om det inte finns någon 
annan tillfredsställande lösning.

När det gäller inkludering och delaktighet i förvaltningsplanen så har den innan den 
godkändes av Viltförvaltningsdelegationen varit ute på ett brett remissförfarande med 
möjlighet att yttra sig över planen. 

Länsstyrelsens uppdrag när det gäller de stora rovdjuren består av flera delar, dels: 

 Kvalitetssäkra spår och observationer av varg och lodjur

 Genomföra årliga inventeringar för att avgöra hur många föryngringar av varg, 
lodjur och kungsörn som förekommer i länet.

 Information om stora rovdjur, korrekt och opartiskt till djurägare, jägare och 
andra intressenter.

 Rådgivning om förebyggande åtgärder t.ex. rovdjursavvisande stängsel

 Besiktning av skador på tamdjur och hundar vid misstänkt rovdjursangrepp

 Hjälpa drabbade tamdjursägare med akutåtgärder och att söka ersättning för 
dödade djur samt ge bidrag till förebyggande åtgärder

 Utreda när rovdjur dödats enligt 28 § – utreda i händelse av att ett stort fredat 
rovdjur har fällts under ett pågående angrepp på tamdjur

 Besluta om skyddsjakt och efter delegation av Naturvårdsverket besluta om 
licensjakt
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Enhetschef

Mia Kjällander
Vilthandläggare
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