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Enheten för natur och vilt
Simon Viklund
010–2251465
Simon.viklund@lansstyrelsen.se

Beslut om skyddsjakt efter varg i Edsbyn, Ovanåkers
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt efter en (1) varg i Edsbyn,
Ovanåkers kommun, inom det område som avgränsas på kartan i bilaga 2 till
detta beslut.
Länsstyrelsen beslutar att alla typer av belysning får användas för att underlätta
skyddsjakten med stöd av 15 § jaktförordningen (1987:905). Med stöd av 21 §
jaktförordningen (1987:905) får jakten bedrivas från motordrivet fordon.
Länsstyrelsen medger att skyddsjakten får ske hela dygnet med stöd av 9 §
jaktförordningen.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen att
jakten får ske på annans jaktområde.
Vidare beslutar länsstyrelsen med stöd av 59 § jaktförordningen att beslutet
gäller omedelbart utan hinder av att det överklagas.
Tillståndet gäller förutsatt att villkoren nedan efterlevs.

Villkor
1. En (1) varg får fällas inom angivet jaktområde.
2. Skyddsjakten är tillåten från och med 29 augusti 2019 till och med den
5 september 2019.
3. Skyddsjakten får endast bedrivas inom område som avgränsas på kartan
i bilaga 2.
4. Länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedda personer får utföra jakten
med stöd av detta beslut.
5. Länsstyrelsen avlyser jakten om tilldelad varg fällts eller påskjutits
innan jakttiden löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är
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oskadat beslutar Länsstyrelsen huruvida fortsatt jakt ska ske inom
återstående tid som omfattas av beslutet.
6. Fällt djur tillfaller staten och besiktas och omhändertas av länsstyrelsen
i samråd med Polismyndigheten för vidarebefordran till Statens
Veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

Bakgrund
Under cirka en månads tid har en varg näst intill dagligen uppehållit sig på och
omkring gårdar i ett område strax söder om Edsbyn, Ovanåkers kommun.
Länsstyrelsen har mottagit ett tjugotal rapporter om att vargen upplevs oskygg
och har vid flertalet tillfällen befunnit sig inom 15 meter från människor.
Vargen har rört sig dagtid inom tätbebyggt område, jagat katt samt sökt upp
tamdjur och hundar. Trots flertalet skrämselförsök från privatpersoner
återkommer vargen. Nedan beskrivs några av de inkomna rapporterna.
28 augusti 2019 var en boende i Lillbo, Edsbyn, ute och rastade sina hundar i
koppel i bostadsområdet vid 23-tiden. Hundägaren hörde något som prasslade
bakom sig, och när han vände sig om såg han en varg på ca 10 m avstånd.
Vargen går emot honom och den ena hunden blir då rädd och sliter sig lös med
koppel hängande. Hunden tar till flykten och vargen följer efter. Hundägaren
tappar bort både hund och varg i mörkret men hör att det är tumult inne på en
tomt mellan gångvägen och bostaden. En boende i området ser att vargen gör
utfall mot hunden. Hunden springer därefter hem till bostaden och blir insläppt.
Vargen följer hunden ända upp på första trappsteget till huset och vänder sedan
utan brådska bort några meter innan den stannar och tittar tillbaka mot
farstubron för att sedan försvinna iväg. Den angripna hunden överlevde men
fick uppsöka veterinär.
27 augusti 2019 var en boende i Måndagsfallet, Edsbyn, på väg ut för att rasta
sin hund. Hon ser då på ca. 100 meters håll en varg som börjar röra sig mot
henne och hunden. Hundägaren skyndar då tillbaka in i huset igen med vargen
stående utanför på ca. 10 meter. Vargen upplevdes oskygg och ville inte lämna
trots skrämselförsök. Händelsen är film- och fotodokumenterad.
19 augusti 2019, omkring klockan 12.00, höll en lantbrukare i Ovanåker,
Ovanåkers kommun, på med att flytta kvigor från en hage till en annan.
Plötsligt dyker en varg upp och splittrar gruppen med kvigor. Vargen upplevs
oskygg och fortsätter att närma sig lantbrukaren och dennes medhjälpare.
Vargen är som närmast inom 5 meter. Lantbrukaren anser att vargen närvaro
och oskygghet riskerar att stressa nötkreaturen med stora skador som följd.
Lantbrukaren inkom till Länsstyrelsen den 20 augusti 2019 med en ansökan om
skyddsjakt efter varg.
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Motivering till beslut
Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt anger att skyddsjakt kan medges för
att förhindra allvarlig skada om det är sannolikt att en allvarlig skada kommer
att uppstå, vilket även framgår av 23 a § första stycket 3 jaktförordningen.
I det aktuella fallet har olägenheterna från vargen pågått intensivt under en
period på flera veckor. Den har redan angripit en hund i koppel och direkt
närhet till människa. Vargen har också skrämt upp tamdjur och orsakat oro för
boende. Risken att den orsakar ytterligare skada och att skadan kan bli av
allvarligare art är enligt länsstyrelsens bedömning uppenbar eftersom den
vistats på gårdar nästan dagligen trots skrämselförsök.
Länsstyrelsen gör bedömningen att de skrämselåtgärder som vidtagits är
tillräckliga för att konstatera att skrämsel inte är en lämplig lösning i detta fall.
Skrämseln har inte gett något resultat, utan vargen fortsätter att söka upp
människor, tamdjur och hundar.
Varg har som art gynnsam bevarandestatus och utifrån ovan angivna
förutsättningar gör Länsstyrelsen en samlad bedömning att situationen i berört
område inte är hållbar och att skyddsjakt är den enda lämpliga lösningen för att
förhindra allvarlig skada på egendom.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen (1987:905) beslutat
om överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till vissa
länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-08042-16).
All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Artoch habitatdirektivet (1992/43/EEG) har en avgörande betydelse för vilket
utrymme som finns för skyddsjakt. Åtgärder som vidtas enligt art- och
habitatdirektivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam
bevarandestatus. Direktivet ger möjligheter till undantag från skyddskraven
under vissa förutsättningar. Undantagen regleras i artikel 16.1, att det inte finns
någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet
av en gynnsam bevarandestatus. För att ett undantag från skyddsreglerna ska
kunna göras, måste skälen vara mycket starka och den jakt som tillåts mycket
begränsad.
Som framgår av 23 a § jaktförordningen ska följande förutsättningar vara
uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:
Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
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naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29
§§ meddelas
1. 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,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten
eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur
eller växter.
Ett beslut som avses i första stycket får även avse rätt att göra ingrepp i fåglars
bon eller förstöra fåglars ägg.
Information
Jakt som inte följer beslutets villkor sker i strid med fredningsbestämmelserna i
3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för jaktbrott återfinns i 43 och
44 §§ samma lag.
Länsstyrelsen erinrar om bestämmelserna i 11 och 14-16 §§ i
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS
2002:18).

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1

De som deltagit i beslutet
Beslutande i detta ärende har varit enhetschef Joel Isensköld efter föredragning
av handläggare Simon Viklund.

Joel Isensköld
Simon Viklund
Denna handling är godkänd i länsstyrelsens elektroniska system och har därför
ingen namnunderskrift.
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
1. Du kan överklaga beslutet
2. Karta över jaktområde
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Kopia till:
1. Naturvårdsverket registrator@naturvardsvereket.se
2. Polisen Region Mitt registrator.mitt@polisen.se
3. Ovanåkers kommun kommun@ovanaker.se
4. Viltskadecenter jens.frank@slu.se
5. Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet
6. Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet. Observera
att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle.
Du kan även skicka in överklagandet via e-post till gavleborg@lansstyrelsen.se. Det ska du
göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan
är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:
• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till länsstyrelsen, 010-225 10 00.
Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

Bilaga 2
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Bilaga 2

Karta över jaktområde
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