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Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län
Beslut
Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt på tre vargar
som uppehåller sig nära bebyggelsen i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands
län, inom det område som avgränsas på kartan i bilaga 2 som hör till detta beslut.
Länsstyrelsen beslutar vidare att de villkor som anges nedan ska gälla för
skyddsjakten. Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i
strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259).
Straffbestämmelserna för jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag.
Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.
Villkor
Djur som får fällas
3 vargar får fällas inom angivet jaktområde. Jakten bör dock inriktas på
ungvargar, dvs drygt ett år gamla vargar.
Jakttid
Jakt får ske under maximalt 14 jaktdagar under perioden 20 juni 2012
till och med den 31 juli 2012.
Jakten skall vara strikt kontrollerad och kunna övervakas av länsstyrelsens
naturbevakare genom telefonkontakt. Jakten får ske hela dygnet.
Jaktområde
Jakt får endast inledas efter spårning som visat att vargar uppträder i anslutning
till bebyggelsen, eller i samband med att varg/vargar uppehållit sig nära (mindre
än 30 m) människor, inom jaktområdet.
Jakten på dessa vargar får därefter bedrivas inom hela det område som avgränsas
på kartan, bilaga 2. Jakten får ske på annans mark.
Jaktmetoder och jaktmedel
Alla typer av belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054-19 70 00 (växel) Fax: 054-19 73 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna i 14 – 16 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) om kravet
på ammunition klass 1 för kulgevär vid jakt efter varg.
Vilka får utföra jakten?
Jakten skall utföras av personer som myndigheten utser. Länsstyrelsen utser
som jaktledare. Jaktledaren utser i sin tur de jägare som
behöver för
jakten. Jaktledaren ska innan jakten inleds informera samtliga jägare om deras
skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten.
Länsstyrelsen följer genomförandet av jakten på plats och via telefon.
Anmälan av fälld eller påskjuten varg
Jaktledaren ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen när varg fällts eller
påskjutits.
Avlysning
Länsstyrelsen avlyser jakten när de tre vargarna har fällts eller påskjutits innan
jakttiden löpt ut. Om eftersök visar att påskjutna djur är oskadat beslutar
Länsstyrelsen om huruvida fortsatt jakt ska ske inom den tid beslutet gäller.
Besiktning av fälld varg
Skytten ska utan dröjsmål uppvisa den fälld varg samt skottplats/fallplats för
Länsstyrelsens besiktningsman.
Hantering av fälld varg
Vargkropp, som omhändertas av Länsstyrelsen för vidarebefordran till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion, tillfaller staten. Kopia på det beslut
som ligger till grund för jakten samt uppgifter om djurens kön, skyttens namn,
adress och telefonnummer samt tidpunkt (datum och klockslag), plats (koordinater
i rikets nät) och hur djuren fällts eller tillvaratagits (jaktmetod) ska bifogas
kroppen.

Länsstyrelsens åtgärder i samband med skyddsjakten
Länsstyrelsen avgör i samråd med jaktledaren när jakten får starta. Länsstyrelsen
informerar polismyndigheten om att jakt får ske och vilka som utsetts att utföra
jakten.
Länsstyrelsen meddelar även att jakten är slut om djuret fällts eller påskjutits
innan jakttiden löpt ut och delger polismyndigheten detta.
Länsstyrelsens personal följer jakten och håller kontakt med utsedd jaktledare.
Länsstyrelsens personal besiktigar det fällda djuret samt ansvarar för
omhändertagande av det för Länsstyrelsens räkning och i samråd med

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

BESLUT

3(5)

Datum

2012-06-19

218-3983-2012

Polismyndigheten. Länsstyrelsen kontrollerar också att eftersök genomförs eller
vidtar andra nödvändiga åtgärder om djuret endast påskjutits.
Bakgrund
Länsstyrelsen fick 120618 en anmälan om att en person med en tax blivit
närgånget uppvaktad av minst tre vargar i närheten av Forshyttan 120617 kl
22.30. En varg höll sig på ca 3 meters avstånd från personen trots att hon skrek
högt och slog mot vargen med en kraftig slana. Personen lyckades hålla vargen på
avstånd samtidigt som hon ringde till en granne om hjälp. Vargarna försvann ut i
skogen först när grannen anlände med bil. Vargarnas närgångna beteende har
dokumenterats av Länsstyrelsens rovdjursansvarige.
Det aktuella området ligger mitt i Brattfors vargrevir. Individerna kan antas vara
avkomma från 2011 i detta revir.
Liknande händelser rapporterades under vårvintern i utkanten av detta revir, nära
Acksjön. Även då kastades stenar och grenar mot vargarna som inte flyttade på
sig mer än några meter. Länsstyrelsens bedömning då var att problemet skulle
vara övergående eftersom ungvargar normalt brukar lämna reviren under våren.
Länsstyrelsens bedömning är att dessa ungvargar har stannat kvar och utvecklat
ett oönskat beteende. Risken för att problemen kommer att fortsätta är stor och att
allvarlig skada kan komma att inträffa.
Skäl
Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Beslutet har fattats med stöd av 9 b, 15, 21, 23 b, 24 a och d §§ samt 33 §
jaktförordningen (1987:905). Länsstyrelsen medger undantag från 9 och 20 §§
jaktförordningen om jakttider och jakt från motorfordon. Länsstyrelsen har även
beaktat skyddsreglerna i artikel 12 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och
habitatdirektivet) samt undantagsreglerna för jakt i artikel 16.1 i samma direktiv.
Hänsyn har också tagits till artikel 9 i Bernkonventionen.
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 b § jaktförordningen, beslutat (NV-1274011) om överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, lodjur och
varg till länsstyrelserna i Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet.
För att tillstånd till skyddsjakt ska kunna beviljas krävs att vissa villkor är
uppfyllda. Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får
inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i
dess naturliga utbredningsområde.
Jakten skall ske av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande
skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social
eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön, (23
a § punkt 1 jaktförordningen).
Länsstyrelsens motivering
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen
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bedömer omfattningen av skador och olägenheter, om skadeförebyggande
åtgärder gjorts, samt vilka möjligheter till förebyggande av skada och olägenhet
som finns, samt om möjlighet finns till annan lämplig lösning än skyddsjakt.
Länsstyrelsen beaktar också såväl vargstammens utveckling i länet som i landet
som helhet samt vargarnas genetiska ursprung. Vidare bedömer Länsstyrelsen om
det går att identifiera individer som är speciellt skadegörande, riskerar att orsaka
allvarlig skada eller orsakar allvarliga olägenheter.
Rovdjurspolitiken talar om att skyddsjakt främst ska gälla enstaka individer i
situationer med allvarliga skadeproblem eller olägenheter som inte rimligen kan
lösas på annat sätt. Fr o m 15 januari 2012 kan Naturvårdsverket på eget initiativ
besluta om skyddsjakt på de stora rovdjuren enligt en ändring i jaktförordningen.
Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får
beslut om skyddsjakt fattas även om någon skada inte har inträffat.
Länsstyrelsen har nu delegerats möjlighet enligt Naturvårdsverkets beslut (NV12740-11) att fatta beslut om skyddsjakt på varg enligt 23 b och d §§
jaktförordningen.
Länsstyrelsen har dokumenterat att vargarna varit extremt närgångna och inte
vikit undan trots skrik och slag. Detta beteende ligger utöver det som länsstyrelsen
bedömer ligger inom det acceptabla.
Länsstyrelsen i Värmland beviljade vintern 2011 tillstånd att avliva en varg som
regelmässigt uppehöll sig i Munkfors och i samhällets utkanter. Avlivningen
motiverades med att vargen uppträdde oskyggt och därmed kunde komma att
utgöra en risk för människor. Efter avlivningen upphörde problematiken och
risken för allvarlig skada kunde därmed undvikas.
Det bör inte vara ett självändamål att behålla vargar med ett problematiskt
beteende i en situation där vargstammens framtid inte är beroende av de nu
aktuella vargarnas överlevnad, vare sig på kort eller lång sikt. Detta särskilt med
tanke på att många andra vargetableringar inte orsakar några skador eller
olägenheter alls. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt på dessa vargar som
dessutom inte verkar ingå i ett revir, inte kommer att försvåra utvecklingen mot en
gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakt bedöms i detta fall vara den lämpligaste lösningen för att förhindra uppkomst
av allvarliga skador. Vargar med ovan beskrivet beteende är mycket
problematiska och kan minska möjligheten för allmänheten att acceptera
vargetableringar i landet.
Eftersom vargarna uppvisar ett särdeles oskyggt beteende anser Länsstyrelsen i
Värmlands län att det är motiverat med skyddsjakt.
Sammantaget visar vargstammen en positiv numerär utveckling i landet som
helhet. Skyddsjakt på 3 vargar bör därför medges.

Annan lämplig lösning
Länsstyrelsens bedömning är att det inte finns någon annan lämplig lösning på
problemen. Eftersom dessa vargar visat ett så närgånget beteende som de har gjort
bedöms ytterligare skrämselåtgärder inte verkningsfulla i detta fall.
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Bevarandestatus
Naturvårdsverket har i beslut NV-12740-11 delegerat det högsta antal vargar som
får fällas i Mellansverige via skyddsjaktbeslut av länsstyrelser under 2012.
Naturvårdsverket har i sitt beslut gjort avvägningen av hur många vargar som kan
fällas vid skyddsjakt i Sverige, utan att äventyra målet om att vargstammen skall
nå gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen skall dock alltid bedöma om just de
individer som är föremål för prövning är extra värdefulla för stammen som helhet.
Vidare skall länsstyrelsen försäkra sig om att ”rätt” vargar fälls vid skyddsjakten.
Jaktområdet har därför begränsats till ett mindre område än det verkliga kända
reviret. Allt i syfte att minimera risken för att andra vargar än de som jakten avses
fälls.
Inga genetiskt värdefulla vargar har dokumenterats uppehålla sig i det utpekade
jaktområdet.
Överklagande
Detta beslut gäller även om det överklagas till Naturvårdsverket. Hur beslutet kan
överklagas framgår av bilaga 1 (formulär 11).

Torben Ericson
Verksamhetschef
Lars Furuholm
Rovdjursansvarig

Bilaga:
1. formulär 11
2. karta över jaktområdet
Kopia till
Naturvårdsverket

