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BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade om skyddsjakt efter en (1) vuxen  

varg i del av Heby, Tierp och Uppsala kommun. Jakten får bedrivas fr.o.m. 

den 3 t.o.m. den 30 september 2021. Detaljer, villkor och skäl för beslutet 

framgår av bilaga 1. 

 

Efter yrkande från Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen 

beslutade förvaltningsrätten den 7 september 2021 om inhibition. Länssty-

relsen inkom därefter med yttrande i målet. Förvaltningsrätten beslutade den 

10 september 2021 att häva inhibitionsbeslutet.  

 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

 

Föreningen Nordulv 

 

Föreningen Nordulv yrkar att förvaltningsrätten ogiltigförklarar skyddsjak-

ten, yrkar på nytt inhibition och anför bl.a. följande. Jakten är inte korrekt 

utlyst då jakten startade direkt efter beslut. Gynnsam bevarandestatus är ej 

uppfylld och riskerar att ytterligare försvåras att bli uppfylld då genetiskt 

viktiga vargar riskeras att tas bort. Det finns inga immigranter som reprodu-

cerar sig i Sverige. Den enda immigrant som finns är Tivedentiken som kom 

2013 och inte längre är reproducerande. Att räkna in henne som immigrant 

för att beräkna värdet av F1:or är direkt felaktigt.  

 

Reviret innehåller en F1:a och en F2:a vilket är en viktig kombination för att 

minska inavelsgraden i vargstammen. En F1:a är särskilt viktig enligt Natur-

vårdverket och det fordras betydligt mer för att få skjutas, t.ex. ett rovdjurs-

avvisande stängsel (RAS). Habitaten riskeras att minska om t ex. tiken dö-

das och reviret blir upplöst. Inga redovisade andra åtgärder har vidtagits vil-

ket är ett krav innan skyddsjakt får beviljas. Vargen etablerade sig i reviret 
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för två år sedan så om viljan funnits så hade ett RAS hunnit sättas upp. Få-

ren har ej tagits in nattetid vilket är en möjlig lösning, framförallt när de 

ändå ska stallas in för vintern inom 1-2 månader. 

 

Jakten är inte selektiv då vilken vuxen varg som helst får skjutas. Det är inte 

bevisat att denna skyddsjakt på något sätt minskar risken för nya angrepp 

vilket är ett krav från EU. Syftet med jakten kan inte anses bli uppfylld då 

flera av individerna visat sig vara skadegörande. Skadorna riskerar att fort-

sätta. 

 

Svenska Rovdjursföreningen 

 

Svenska Rovdjursföreningen yrkar att det överklagade beslutet ska upphä-

vas och anför bl.a. följande. Beslutet ska upphävas på den grunden att det i 

hög grad riskerar att förvärra bevarandestatusen hos den svenska vargstam-

men. Föreningen anser att vargstammen inte uppvisar gynnsam bevarande-

status, dels för att det är för få individer, dels för att vargstammen lider av 

inavelsdepression. I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för varg 

2014-2019 (förlängd till 2021) anges "Om reproduktion av nya immigranter 

ej sker med skandinaviska vargar varje varggeneration skulle den skandina-

viska stammen behöva bestå av minst 1 700 vargar för att klara de genetiska 

bevarandekriterierna och därmed kunna anses ha gynnsam bevarandestatus". 

Detta är det läge som den skandinaviska vargpopulationen befinner sig i ef-

tersom det inte tillkommit tillräckligt med reproducerande invandrade var-

gar. Individerna är närmare släkt än helsyskon och obduktioner av dödade 

djur från den senaste licensjakten visade att 40 procent av hannarna lider av 

kryptoorchism, som leder till sterilitet. Detta är ett reellt hot mot artens lång-

siktiga överlevnad. 

 

Vargarna i Siggeforareviret är genetiskt viktiga vargar varför det kan få all-

varliga konsekvenser för vargstammen som helhet att döda någon av dem. 
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Även om länsstyrelsen i någon mån försöker spela ner Siggeforarevirets be-

tydelse för vargstammens genetiska status ger den svenska sifferexercisen 

kring vargstammen en fingervisning om hur illa det är ställt med den 

svenska vargstammen. Varje vargindivid ges en enskild sifferkod för att 

man ska kunna slå fast om individen är superviktig eller bara lite mindre 

viktig för stammen. För vilka andra vilda djur gör man på det sättet? 

 

Beslutet ska också upphävas eftersom det fortfarande finns annan lämplig 

lösning än skyddsjakt. Skyddsjakt på en varg i Siggeforareviret är inte en 

ändamålsenlig lösning på problemet. Analysresultaten visar att alla fyra var-

gar i reviret varit delaktiga i tamdjursangreppen. Att döda en av vargarna 

framstår mer som en hämndaktion än som en lösning. Faktum kvarstår att 

annan lämplig lösning är att stängsla ordentligt. Istället för att godkänna 

skyddsjakt borde länsstyrelsen kräva att djurhållarna tar sitt ansvar och gen-

ast sätter upp RAS. I alla händelser är det oproportionerligt att besluta om 

skyddsjakt på individer av avgörande betydelse för den svenska vargstam-

men innan alla andra möjligheter verkligen uttömts. 

 

Länsstyrelsen  

 

Länsstyrelsen anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a. följande. 

DNA-resultat visar att både den genetiskt viktiga hanen G165-17, föräldra-

tiken G24-19 och två fjolårsvalpar (G108-20, G95-21) har varit inblandade i 

angrepp som konstaterats under 2021. Naturvårdsverket har i e-postkorrens-

pondens uppgett att utifrån den aktuella kunskap som finns gällande hur 

många invandrade finskryska vargar, F1-vargar och F2-vargar som finns i 

populationen så utgör varje F1-varg i genomsnitt 2,4 procent av det totala 

genetiska värdet. Översatt till absoluta tal innebär det att den aktuella F1-ha-

nen har en genetisk vikt som motsvaras av ca. 13 icke invandrade individer. 

Den modell för gynnsam bevarandestatus som anger att det krävs minst 300 

vargar samt en invandrad finskrysk varg vart femte år för att upprätthålla 



  Sida 5 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 

DOM 
2021-09-16 

1611-21 
 

 
 
gynnsam bevarandestatus hos vargpopulationen innehåller en stokastisk va-

riabel. Det innebär att modellen tar hänsyn till att en del av de invandrade 

finskryska vargarna samt deras avkommor kommer att försvinna ur populat-

ionen vid olika tillfällen.  

 

För att ta hänsyn till gynnsam bevarandestatus har länsstyrelsen anpassat 

villkoren i beslutet för att rikta skyddsjakten mot en skadegörande individ 

för att förhindra att en varg som inte orsakat skada skjuts. Skyddsjakten är 

också utformad för att fungera som skrämseleffekt för övriga vargar som 

kan tänkas delta i ett angrepp. På så sätt blir påverkan så liten som möjligt 

på vargstammen både regionalt och nationellt samtidigt som man kan uppnå 

målet om att inte tamdjurshushållning ska försvåras. Det ska förtydligas att 

det finns flera andra vuxna individer i reviret och jakten är inte inriktad spe-

cifikt efter den genetiskt viktiga hanen. Sannolikheten att just den genetiskt 

viktige hanen fälls om någon varg skulle fällas är 17-25 procent utifrån den 

aktuella kännedomen om vuxna vargar i reviret (fyra till sex stycken).  

 

Länsstyrelsen bedömer att sannolikheten att valpar med viktiga gener över-

lever är stor, även om ett av föräldradjuren skulle skjutas bort. I en samman-

fattande text av Viltskadecenter (Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna 

reproducerande vargar [2006]) konstateras att i 80 procent av fallen där ett 

av föräldradjuren försvann överlever en eller flera valpar. Överlevnaden var 

också större där det fanns mer än en vuxen varg kvar i reviret. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Skyddsjakt efter varg får enligt 23 a och 23 b §§ jaktförordningen 

(1987:905) ske bl.a. för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, 

fiske, vatten eller annan egendom, om det inte finns någon annan lämplig 
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lösning och om jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevaran-

destatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 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. Bestämmel-

serna är en implementering av rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) och ska 

tolkas mot bakgrund av detta. 

 

I EU-domstolens avgörande C-342/05 Kommissionen mot Finland uttalas 

(punkt 25) att art- och habitatdirektivets undantagsbestämmelser ska tolkas 

restriktivt och att den myndighet som fattat beslutet har bevisbördan för att 

det föreligger nödvändiga förutsättningar för varje undantag. Medlemssta-

terna ska säkerställa att varje åtgärd som påverkar skyddade arter endast till-

låts genom beslut som är noggrant och tillräckligt motiverade och som hän-

visar till de skäl, villkor och krav som anges i direktivets artikel 16.1. 

 

I EU-domstolens avgörande C-674/17 Tapiola understryks restriktiviteten 

och kraven på motivering vid tillåtande av dödande av varg. Målet gällde 

stamvårdande jakt (licensjakt), men relevant för gynnsam bevarandestatus är 

domstolens uttalande (punkt 59) att det som huvudregel är nödvändigt att 

bedöma vilken inverkan ett undantag får på ett lokalt bestånd för att kunna 

bedöma vilken inverkan ett undantag får för bevarandestatusen för hela det 

aktuella beståndet. I dom av Kammarrätten i Sundsvall den 5 oktober 2020 

(mål nr 1614-20 och 1671-20) understryks detta ytterligare. Det understryks 

också att det krävs stöd för att jakten kan förväntas medföra att risken för 

fortsatta skador undviks eller minskas i det aktuella fallet, för att skyddsjakt 

ska bedömas som en lämplig åtgärd. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. 

Det är länsstyrelsen som har bevisbördan för detta.  

 

Förhindra allvarlig skada  

 

Länsstyrelsen har bedömt att risken för ytterligare allvarlig skada på boskap 

(får) är stor i området. I beslut och yttrande anges bl.a. att under perioden 

augusti 2020 – september 2021 har totalt nio angrepp inträffat, varav fem 

angrepp under 16 dagars tid i augusti och september. Totalt har 74 får dö-

dats, tio skadats och ett saknas under de sex angrepp som inträffat under 

2021. DNA-resultat visar att både den genetiskt viktiga hanen G165-17, för-

äldratiken G24-19 och två fjolårsvalpar (G108-20, G95-21) har varit inblan-

dade i angrepp under 2021. Länsstyrelsen bedömer att tamdjurshållningen i 

området riskerar att allvarlig försvåras på grund av de skador som inträffat 

och risken för ytterligare allvarlig skada. Villkoren i beslutet har anpassats 

för att rikta skyddsjakten mot en skadegörande individ och skyddsjakten är 

också utformad för att fungera som skrämseleffekt för övriga vargar som 

kan tänkas delta i ett angrepp. 

 

Förvaltningsrätten anser att det utifrån vad som framkommit i målet finns en 

fortsatt risk för allvarlig skada i form av nya vargangrepp på boskap i aktu-

ellt område. Genom länsstyrelsens redogörelse för tidigare angrepp framgår 

att de skett under två skilda betessäsonger med en kraftigt ökad angreppsfre-

kvens sedan augusti 2021. De skador som orsakats får tillsammans beteck-

nas som allvarliga och förvaltningsrätten anser att länsstyrelsen har gjort 

tillräckligt sannolikt att de orsakats av individer från Siggeforareviret. Precis 

som länsstyrelsen finner förvaltningsrätten att det finns en stor sannolikhet 

att dessa vargar kommer att vara kvar i området. Länsstyrelsen har tydligt 

anpassat villkoren för skyddsjakten för att rikta jakten mot en skadegörande 
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individ och även bedömt att jakten kan ha en skrämseleffekt för andra indi-

vider. Förvaltningsrätten anser att skyddsjakt efter en vuxen varg i nu upp-

kommen situation, enligt de beslutade villkoren, får anses som en lämplig 

åtgärd i syfte att uppnå önskat resultat. Effekten av att en skadegörande indi-

vid fälls bör, enligt förvaltningsrättens bedömning, i vart fall kunna förvän-

tas bli en proportionerlig minskning av den totala skada som riskerar att or-

sakas när flera vargar har identifierats som skadegörande. Med hänsyn till 

detta bedömer förvaltningsrätten att rekvisitet gällande syftet att förhindra 

allvarlig skada kan anses uppfyllt. 

 

Gynnsam bevarandestatus 

 

Förvaltningsrätten kan konstatera att vargen i Sverige sedan tidigare har be-

dömts ha en gynnsam bevarandestatus (HFD 2016 ref. 89). Den senaste in-

venteringen 2020/2021 visar att det finns ca. 395 vargar i Sverige, vilket är 

en ökning sedan föregående inventering. Detta innebär att populationen lig-

ger över referensvärdet på 300 vargar som är ett av kraven för gynnsam be-

varandestatus. Referensvärdet gäller under förutsättning att minst en ny fin-

skrysk immigrant vart femte år reproducerar sig med en skandinavisk indi-

vid. Naturvårdsverket har i april 2020 angett att tre finskryska vargar (två 

nya och en sedan tidigare känd) har reproducerat sig med skandinaviska var-

gar i reviren Tunturi 2016, Svartedalen 2017 och Tiveden 2017, 2018 och 

2019 (Rapport 6927, Utvärdering av delmålen i Plan för genetisk förstärk-

ning av varg 2016 – 2020). Naturvårdsverket rapporterade 2019 till EU-

kommissionen att vargen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och den 

bedömningen vidhålls i beslut den 28 juni 2021 (NV-04765-21). På förvalt-

ningsområdesnivå framgår att det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har 

36 familjegrupper av varg enligt den senaste inventeringen och miniminivån 

för förvaltningsområdet är beslutad till 28,5 föryngringar (Naturvårdsver-

kets beslut den 9 maj 2019, NV-01525-18). 
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Länsstyrelsen har bedömt att skyddsjakt efter en varg inom det mellersta 

rovdjursförvaltningsområdet inte försvårar upprätthållandet av gynnsam be-

varandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, varken 

på regional eller nationell nivå. Till grund för bedömningen har länsstyrel-

sen bl.a. hänvisat till det senaste inventeringsresultatet och till att flera gene-

tiskt viktiga vargar har fått valpar under inventeringssäsongen. I det aktuella 

skyddsjaktområdet finns en genetiskt viktig varg som har gett upphov till 

två kullar med avkomma, sammanlagt minst tio valpar. I länsstyrelsens ytt-

rande förtydligas bedömningen angående den genetiskt viktiga vargen och 

det anges bl.a. att Naturvårdsverket har beräknat att den aktuella F1-hanen 

har en genetisk vikt som motsvaras av ca. 13 icke invandrade individer. 

Länsstyrelsen bedömer också att sannolikheten att valpar med viktiga gener 

överlever är stor, även om ett av föräldradjuren skulle skjutas bort.  

 

Förvaltningsrätten anser inledningsvis att ovan angivna inventeringsresultat 

och bedömningar av Naturvårdsverket gällande vargstammens status är till-

räckliga för att bedöma att den svenska vargstammen ska anses ha gynnsam 

bevarandestatus i nuvarande numerär. Vad de klagande föreningarna har an-

fört om gynnsam bevarandestatus ändrar inte denna bedömning. Med hän-

syn till detta finner förvaltningsrätten att vargpopulationens rådande storlek 

och trend, nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, inte i 

sig utgör ett hinder mot skyddsjakt i detta fall.  

 

Det framgår dock även att den beslutade skyddsjakten berör en genetiskt 

viktig varg, som riskerar att fällas. Den aktuella F1-hanen är en av de kon-

staterat skadegörande individerna bakom angreppen under 2021 som ovan 

har bedömts som allvarlig skada som riskerar att återupprepas. Enligt upp-

gifterna från länsstyrelsen och Naturvårdsverket har F1-hanen en genetisk 

vikt som motsvaras av ca. 13 icke invandrade individer, beräknat utifrån ak-

tuella kunskap om antalet invandrade finskryska vargar, F1-vargar och F2-

vargar i populationen. Länsstyrelsen har också uppgett att F1-hanen redan 
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har gett upphov till två kullar med avkomma som bedöms ha stor sannolik-

het att överleva även om ett av föräldradjuren skulle skjutas bort. Förvalt-

ningsrätten finner inte anledning att ifrågasätta de bedömningar som länssty-

relsen och Naturvårdsverket har gjort i denna del. Det som framkommit om 

F1-hanen, dess avkomma och reviret i stort är enligt förvaltningsrättens me-

ning tillräckligt för att fastställa att vargens bevarandestatus inte kan anses 

hotad genom länsstyrelsens beslut, varken nationellt eller lokalt. Förvalt-

ningsrätten bedömer mot denna bakgrund – trots risken för att F1-hanen 

fälls – att skyddsjakt efter en varg i detta fall inte riskerar att försvåra upp-

rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten.  

 

Annan lämplig lösning 

 

Länsstyrelsen har bedömt att det saknas annan lämplig lösning än skydds-

jakt och har bl.a. angett att det har genomförts informationsmöten med 

djurägare för att diskutera bl.a. olika typer av förebyggande åtgärder sedan 

vargreviret bildades 2019/20. Vid de angrepp som inträffat under 2021 har 

det vidtagits förebyggande åtgärder, såsom nattintag, flytt till annan hage, 

uppsättning av lapptyg, uppsättning av ytterligare eltråd, förbättringar av be-

fintliga hagar och sambete med andra arter. Skrämsel har inte varit möjligt 

att genomföra hittills, men skyddsjaktvillkoren har utformats för att jakten i 

sig ska kunna ha en skrämseleffekt. Utifrån den frekvens och spridning av 

angrepp som varit i augusti och september (fem angrepp inom 16 dagar på 

fem olika gårdar på över två mils avstånd) bedöms det inte möjligt att för-

utse var angrepp kan ske och vidta förebyggande åtgärder innan ytterligare 

allvarlig skada riskerar att uppstå. Det är heller inte rimligt att kräva att alla 

djurägare i området innan ytterligare allvarlig skada uppstår ska hinna vidta 

andra lämpliga lösningar eller sätta upp rovdjursavvisande stängsel. 

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 14 februari 2014 (mål nr 3854-13 

m.fl.) uttalat att bedömningen av om det fanns någon annan lämplig lösning 
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måste utgå från de faktiska omständigheterna vid tiden för beslutet. Det kan 

alltså inte vägas in att det eventuellt hade kunnat vara lämpligt att agera på 

ett annat sätt i ett tidigare skede.  

 

Förvaltningsrätten finner inte att det finns skäl att ifrågasätta länsstyrelsens 

bedömning i denna del. Vad de klagande föreningarna har anfört ändrar inte 

förvaltningsrättens bedömning. Det kan därmed konstateras att det inte finns 

någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. 

 

Sammanfattning 

 

Vid avvägning mellan de i målet motstående intressena av att förhindra all-

varlig skada och att skydda vargstammen finner förvaltningsrätten att samt-

liga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Överklagandena ska därför 

avslås.  

 

Då förvaltningsrätten genom denna dom slutligt avgör målet föranleder För-

eningen Nordulvs på nytt framställda yrkande om inhibition ingen vidare åt-

gärd. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Överklagandet ska ges in till Förvaltnings-

rätten i Luleå men vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall. Information om 

hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03). 

 

Eva Beselin 

rådman  

 

I avgörandet har även nämndemännen Mikael Bergström, Siv Maaherra och 

Elin Ögren deltagit. Kristina Engman har föredragit målet. 



Beslut
 

1(12
)

2021-09-03
 

218-6378-2021
218-6398-2021
218-6408-2021
218-6453-2021
218-6481-2021
 

Sebastian Olofsson
Vilthandläggare
010-2233266
sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Enl. ansökningar

Postadress 751 86 UPPSALA  Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-post uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Beslut om skyddsjakt efter varg i del av Heby, 
Tierp och Uppsala  kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter en (1) vuxen varg.
Beslutet gäller med nedanstående villkor.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska  gälla utan 
hinder av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga.

Villkor

Vilka djur får fällas?
 En (1) vuxen varg får fällas oavsett kön.

När får jakten bedrivas?

 Skyddsjakt är tillåtet från och med beslutsdatum till och med den 30 september 2021. 
Skyddsjakten får bedrivas dygnet runt.

 Skyddsjakten är avlyst när en (1) vuxen varg fällts eller påskjutits, eller Länsstyrelsen av 
andra skäl finner det nödvändigt att avlysa den. 

Var får jakten bedrivas?

 Inom det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 i detta beslut får skyddsjakt 
bedrivas:

 Efter varg som befinner sig inne i hage med fårbesättning utan att det föregås av 
skrämselförsök.

 Inom hage där länsstyrelsen konstaterat att vargangrepp inträffat samt inom 300 m 
från sådan hage upp till 48 timmar efter konstaterat vargangrepp. 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LULEÅ 
H3:7 
 
INKOM: 2021-09-06 
MÅLNR: 1611-21 
AKTBIL: 4

Bilaga 1
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 Genom spårning med hund på obruten spårlöpa från hage där länsstyrelsen 
konstaterat att vargangrepp skett maximalt 24 timmar tidigare. Spårning får endast 
påbörjas i samråd med länsstyrelsen. 

 Skyddsjakten får ske på annans jaktområde

Jaktmetoder och jaktmedel

 Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna samt 
rekreationssökande allmänhet.

 Enbart godkända jaktmedel för varg enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) får användas.

 Motordrivna fordon får användas vid skyddsjakten och då endast vid körning på 
vägar/skogsbilvägar synliga på karta i skala 1:100 000. Undantaget om användning av 
motordrivna fordon ger inte rätt att från motordrivet fordon förfölja eller skjuta varg från 
fordon i rörelse. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 2 § lagen om 
vägtrafikdefinitioner (2001:559).

 Alla typer av belysning får användas vid skyddsjakten. Belysning innefattar inte 
elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera och termiska 
sikten. 

 Länsstyrelsen utser jaktledare till skyddsjakten. Jaktledaren utser ett jaktlag på max 30 
personer. Personuppgifter på samtliga jaktdeltagare ska finnas hos jaktledaren och kunna 
uppvisas för Länsstyrelsen och polis vid tillsyn. 

Anmälan om fälld eller påskjuten varg

 Påskjuten/fälld varg ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen på länsstyrelsens 
rovdjurstelefon, 010-2233224, alternativt 076-1032740. Fälld varg ska lämnas orörd på 
skottplats/fallplats.

Krav på eftersökshund

 Vid jakt efter varg ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas 
på skottplatsen inom högst två timmar efter påskjutningen. Detta framgår av 17 § andra 
stycket i jaktförordningen.
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Besiktning och hantering av fälld varg

 Skytten ska utan dröjsmål kunna uppvisa den fällda vargen samt skottplats/fallplats för 
Länsstyrelsens besiktningspersonal.

 Flådd varg samt referensprov i form av hudbit lämnas till Statens veterinärmedicinska 
anstalt för obduktion, enligt Naturvårdsverkets vägledning om provtagning av björn, 
varg, järv och lo som fälls vid skyddsjakt (bilaga till NV-00303-20). Jakträttshavaren kan 
därmed tillvarata vargens skinn.

Länsstyrelsen erinrar om att 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.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under hösten 2020 besiktat tre angrepp på tamdjur som 
konstaterats vara gjorda av varg. Under 2021 har sex ytterligare angrepp 
inträffat inom samma område (Siggeforarevirets bedömda utbredning enligt 
inventering under vintern 20/21). Under perioden augusti 2020 - september 
2021 har totalt nio angrepp inträffat, varav fem angrepp under 16 dagars tid i 
augusti och september. 

 2021-05-15: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömer att de 
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från 
Siggeforareviret varit inblandad.

 2021-08-16: vargangrepp på får, Rödjebro, Heby kommun 
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de 
orsakats av varg.

 2021-08-18: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun. 
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de 
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet bekräftade att det utförts 
av varg. 

 2021-08-27: vargangrepp på får, Harbo, Heby kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de 
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från 
Siggeforareviret varit inblandad
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 2021-08-28: vargangrepp på får, Björklinge, Uppsala kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de 
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från 
Siggeforareviret varit inblandad.

 2021-09-01: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de 
orsakats av varg. DNA-prov har tagits men ännu inte analyserats.
Totalt har 74 får dödats, 10 skadats och 1 saknas under de sex angrepp som inträffat 
under 2021. Under 2020 dödades totalt 9 får. 
Länsstyrelsen har under augusti och september 2021 mottagit flera ansökningar om 
skyddsjakt efter varg i reviret.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen bedömer 
omfattningen av skador och olägenheter, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits, samt 
vilka möjligheter till förebyggande av skada och olägenheter som finns. Länsstyrelsen 
bedömer om annan lämplig lösning än skyddsjakt finns samt beaktar vargpopulationens 
utveckling i landet som helhet. Länsstyrelsen bedömer även om det går att identifiera 
individer som är speciellt skadegörande eller orsakar allvarliga olägenheter. 

Risk för allvarlig skada
I bedömningen om skyddsjakt i detta fall är en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig 
skada på boskap utgår Länsstyrelsen från Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om 
skyddsjakt samt Viltskadecenters rekommendationer.     För att skälet ska anses vara 
uppfyllt krävs att det är sannolikt att allvarlig skada kommer att inträffa. I de fall skadan 
redan nått en allvarlig nivå ska det också vara sannolikt att skadan förvärras ytterligare 
genom förnyade skador. Beroende på situation kan det vara relevant att beakta följande 
faktorer:

 Omfattningen på redan uppkomna skador

 Hur lång tid skadorna pågått

 Tidsintervall mellan skadetillfällena
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 Tid till dess skadorna kan förväntas upphöra för jakt-/betessäsongen

 Erfarenheter från tidigare säsong
I fråga om stora rovdjur bör risken för att ett flertal upprepade angrepp på boskap eller 
bigårdar inträffar inom en begränsad tidsperiod och i ett geografiskt avgränsat område 
ligga till grund för bedömningen av om skäl   föreligger. Med begränsad tidsperiod avses 
ett års tid.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att risken för ytterligare allvarlig skada på boskap (får) är stor i 
området. Upprepade angrepp har skett under betessäsongen, med kortare intervall mellan 
de senare angreppen jämfört med de tidigare. Ett stort antal får har dödats/skadats vid 
angreppen, och länsstyrelsen konstaterar att allvarlig skada har inträffat. Betessäsongen i 
området kan förväntas pågå ytterligare 1-2 månader, och skulle angreppsfrekvensen vara 
densamma som under de fem sista angreppen kommer det att ske ytterligare allvarlig 
skada på boskap (får) innan betessäsongen är över. Enligt propositionen En hållbar 
rovdjurspolitik (2012/13:191) ska tamdjurshållningen inte allvarligt försvåras av rovdjur. 
Länsstyrelsen bedömer att tamdjurshållningen i området riskerar att allvarlig försvåras på 
grund av de skador som inträffat och risken för ytterligare allvarlig skada.
Samtliga angrepp ligger inom det område där Länsstyrelsen under inventeringssäsongen 
dokumenterat familjegrupp av varg (Siggeforareviret). DNA-analyser från salivprov 
tagna vid angreppen visar att angreppen, vid de tillfällen då proven kunnat visa på individ, 
gjorts av djur som hör till reviret. Länsstyrelsen bedömer därför att det finns en stor 
sannolikhet att djuren kommer vara kvar i området. Angreppen har dessutom inträffat 
under två skilda betessäsonger vilket ytterligare ökar sannolikheten att varg kommer att 
vara kvar i området.

Annan lämplig lösning
För att skyddsjakt ska kunna beviljas får det inte finnas någon annan lämplig 
lösning.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har sedan vargreviret bildades under vintern 2019/20 genomfört ett större 
antal informationsmöten med djurägare och övrig allmänhet för att diskutera vargars 
beteende, risk för skador och olika typer av förebyggande åtgärder som kan vidtas, 
inklusive de möjligheter som finns att söka bidrag för att skydda djur från angrepp. 
Länsstyrelsen har också skickat ut information kring förebyggande åtgärder i nyhetsbrev 
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till lantbrukare, spelat in stängslingsfilmer, bedrivit uppsökande verksamhet samt haft 
stängselkonsultationer. Länsstyrelsen har mottagit ett ökat antal ansökningar om 
rovdjursavvisande stängsel. 2019 inkom 5 ansökningar, 2020 inkom 26 ansökningar och 
under 2021 har 13 ansökningar inkommit genom landsbygdsprogrammet.
Vid de angrepp som inträffat under 2021 har det vidtagits olika typer av förebyggande 
åtgärder. Det har handlat om nattintag av resterande djur, flytt till annan hage, 
uppsättning av lapptyg, uppsättning av ytterligare eltråd, förbättringar av befintliga hagar 
och sambete med andra arter. 
Skrämsel av skadegörande individer kan vara en annan lämplig lösning men har inte varit 
möjlig att genomföra hittills. Skyddsjaktvillkoren utformas för att jakten i sig ska kunna 
ha en skrämseleffekt om flera vargar deltar i angrepp på boskap (får). Skyddsjakt beviljas 
därför endast efter ett djur i taget.
Länsstyrelsen bedömer utifrån den frekvens och spridning av angrepp som varit i augusti 
och september (fem angrepp inom 16 dagar på fem olika gårdar på över 2 mils avstånd) 
att det inte är möjligt att förutse var angrepp kan ske och vidta förebyggande åtgärder 
innan ytterligare allvarlig skada riskerar att uppstå. Det är inte heller rimligt att kräva att 
alla djurägare i området innan ytterligare allvarlig skada uppstår ska hinna vidta andra 
lämpliga lösningar eller sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen konstaterar 
därför att det i nuläget inte finns annan lämplig lösning än skyddsjakt. 

Påverkan på gynnsam bevarandestatus
Skyddsjakt får endast beviljas om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Länsstyrelsens bedömning
Gynnsam bevarandestatus för den svenska vargpopulationen är minst 300 vargar samt att 
minst en finsk-rysk varg immigrerar och föryngrar sig i landet per varggeneration (fem 
år). Vid den senaste varginventeringen (20/21) fanns 395 vargar i Sverige och minst en 
finsk-rysk varg hade immigrerat och föryngrat sig. Vargen har därför gynnsam 
bevarandestatus i landet. Naturvårdsverket har också delegerat rätten till skyddsjakt till 
länsstyrelserna då gynnsam bevarandestatus är uppnådd.
Länsstyrelsen har under inventeringen 2019/20 samt 20/21 konstaterat att det finns en 
genetiskt viktig varg i området. Denna varg har gett upphov till två kullar med avkomma, 
sammanlagt minst 10 valpar. 
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Länsstyrelsen kan konstatera att gynnsam bevarandestatus för varg finns i landet 
och att det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Uppsala län ingår, hyser den 
absoluta majoriteten av landets vargar. Enligt inventeringsresultatet 20/21 finns 36 
familjegrupper av varg bara i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Flera 
genetiskt viktiga vargar har också fått valpar under inventeringssäsongen. En 
skyddsjakt efter en (1) varg inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 
bedöms inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde varken på regional eller nationell nivå.
Kammarrätten i Sundsvall konstaterar i Dom 2103-2016 att Länsstyrelserna vid 
tillfällen då flera angrepp sker inom kort tid inte först behöver invänta DNA-svar 
för att fatta beslut om skyddsjakt. Angreppen har skett i ett för Länsstyrelsen känt 
revir. Länsstyrelsen känner inte till att några andra revir finns i nära anslutning till 
det aktuella området. Risken att fälla en annan, okänd, varg bedöms därför vara 
liten.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer att risken för allvarlig skada på får i området är högre än i 
normalfallet, med ett flertal stora angrepp under kort tid. Detta försvårar möjligheterna att 
bedriva fårnäring i området. Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget inte finns någon 
annan lämplig lösning än skyddsjakt.
För att säkerställa att skyddsjakten ger minsta möjliga påverkan på vargstammens 
numerär och bevarandestatus fattas beslut om skyddsjakt efter en (1) vuxen varg. 
Länsstyrelsen bedömer att avvägningen att värna vargens gynnsamma bevarandestatus 
(skyddsjakt efter en varg) mot att värna möjligheterna till att bedriva fårnäring är 
proportionerlig. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten är utformad så att syftet med 
skyddsjakten uppnås och att den även kan fungera som skrämsel om flera vargar skulle 
vara inblandade i angrepp.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen, beslutat (NV-00303-20) om 
överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt efter björn, lodjur och varg till samtliga 
länsstyrelser i Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län.
Enligt 27 § Jaktlagen (1987:259) ska jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för 
onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.
Enligt jaktförordningen (1987:905) 23 a § får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 
29 §§ meddelas om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar 



Beslut
 

8(12)

2021-09-03
 

218-6378-2021
218-6398-2021
218-6408-2021
218-6453-2021
218-6481-2021
 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde, 
   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.
Enligt 23 b § samma förordning får, om det finns förutsättningar enligt 23 a § 
Naturvårdsverket efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada eller på eget 
initiativ besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo, säl eller örn. 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.
Enligt 24 d § samma förordning får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om eller i det 
enskilda fallet besluta hur man ska förfara med dödade djur.
I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d § får den beslutande myndigheten bestämma hur 
man ska förfara med ett dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret 
behållas av jakträttshavaren. När beslut om jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d § får 
myndigheten även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) och, när 
det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på annans jaktområde.
Enligt 9 § samma förordning gäller följande begränsningar för jakt med skjutvapen på 
änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur.
[…]
   3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas bara från och med en 
timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen 
efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
I 9 b § samma förordning står att i föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§, 
20 § 2 samt 21, 23 a-23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges
   1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
   2. vilka medel och metoder som får användas,
   3. vilken tid och vilket område som avses,
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   4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller 
olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
   5. den kontroll som kommer att ske.
Enligt § 15 c samma förordning får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta
   1. att ett godkänt bekämpningsmedel som avses i 13 § får användas för att döda fåglar 
som orsakar allvarliga skador eller olägenheter för människors hälsa,
   2. om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet 
enligt 14 § eller 14 a §, om det är fråga om annan jakt än som avses i 31 § första stycket.
Enligt 21 § samma förordning får, utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§, den 
myndighet som beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet 
i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om jakt efter björn, varg, järv, lo, utter, 
valar och fladdermöss samt när det är fråga om jakt som avses i 24 § eller 31 § första 
stycket 1 denna förordning. I övriga fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag. 
I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, vikare, 
valar och fladdermöss samt i fråga om andra vilt levande djurarter som har markerats 
med N, n eller F i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845) får undantag medges 
endast om
   1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
   2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde inte försvåras, och
   3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska kunna 
genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket 
denna förordning. Förordning (2018:632).

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Lennart Nordvarg med vilthandläggare Sebastian 
Olofsson som föredragande. I ärendets slutliga handläggning har också länsjurist Erika 
Rydgren deltagit.
Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Karta över jaktområde
2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Sändlista
Sökanden enligt kontaktuppgifter i respektive ansökan
Naturvårdsverket
Polisregion mitt
Viltskadecenter
SVA



Beslut
 

11(12
)

2021-09-03
 

218-6378-2021
218-6398-2021
218-6408-2021
218-6453-2021
218-6481-2021
 

Bilaga 1. Karta över jaktområde (skuggad del). 



Beslut
 

12(12
)

2021-09-03
 

218-6378-2021
218-6398-2021
218-6408-2021
218-6453-2021
218-6481-2021
 

Bilaga 2
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Uppsala län,751 86 Uppsala.

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 förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se. eller 
via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe 
till höger på första sidan.
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

