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Delgivningskvitto

Beslut om skyddsjakt efter varg i Hedemora kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja skyddsjakt efter en (1) varg i Hedemora
kommun.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska
gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Hur man överklagar, se bilaga 1.

Villkor för beslutet
Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för jakten enligt detta
beslut. 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 respektive 44 §§ samma lag.

Djur som får fällas
Beslutet gäller en (1) varg som befinner sig i det beslutade jaktområdet. Om en
vuxen varg återfinns i sällskap med årsvalpar under skyddsjakten så innefattas
den vargen inte av detta beslut. Detta eftersom eventuella valpar den här tiden
inte bedöms gamla nog att klara sig helt själva. Om det under jakttiden
framkommer att den individ som jagas har en extra viktig genetisk bakgrund kan
Länsstyrelsen avbryta jakten.

Jaktperiod
Skyddsjakten är tillåten under perioden 15 juni- 27 juni 2018. Eventuell
förlängning av jakttiden sker efter särskilt beslut av länsstyrelsen.

Jaktområde
Skyddsjakten får endast bedrivas inom det område som framgår av bifogad karta,
(bilaga 2). Om jaktförsök sker inom tätbebyggt område ska jaktledaren inför varje
jaktförsök söka ett muntligt skjuttillstånd av vakthavande polis vid
Polismyndigheten i Dalarna på telefon 114 14 (begär vakthavande på LKC), samt
meddela vilka tider jakten ska bedrivas under dagen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010 225 00 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna

Bankgiro 5050-5858

E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Orgnr 202100-2429
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Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § 2 stycket jaktförordningen att jakten
får ske på annans jaktområde. Jaktledaren bör meddela berörda markägare och
jakträttshavare att skyddsjakt kommer att bedrivas i området och när jaktförsök
kommer att ske.
Länsstyrelsen kan besluta om ändringar av jaktområdet om ny information
inkommer.

Vem som får utföra jakten
Länsstyrelsen utser jaktledare till skyddsjakten.
Jaktledaren utser ett jaktlag på max 20 personer. Personuppgifter på samtliga
jaktdeltagare skall finnas hos jaktledaren och kunna uppvisas för Länsstyrelsen
och polis vid tillsyn.
Länsstyrelsens fältpersonal har rätt att avbryta jakten.
Jaktledarens ansvar specificeras i bilaga 3.

Jaktmedel och metoder
Skyddsjakten får inte bedrivas på så sätt att djuret utsätts för onödigt lidande.
Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av hund under förutsättning att hundarna
är speciellt tränade för jakt efter rovdjur. Maximalt tre (3) hundar får släppas
efter en och samma varg under ett och samma jakttillfälle. Hundarna bör ha
likartat arbetssätt. Utvilade hundar får inte släppas på redan jagade vargar
under en och samma dag. GPS loggen från eventuella hundenheter (GPS
sändare/mottagare) bör kunna uppvisas för Länsstyrelsens personal.
Informationen är viktig vid uppföljning av eventuell skadeskjutning.
Endast kulpatroner klass 1 får användas vid skyddsjakten. De begränsningar i
magasinkapacitet hos halvautomatiska kulvapen som anges i Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) ska följas.
Med stöd § 15 (1987:905) får alla typer av belysning användas för att underlätta
skyddsjakten.
Med stöd av § 9 (1987:905) får jakt ske dygnet runt.
Motordrivna fordon får användas för att spåra och genskjuta vargen under
skyddsjakten. Undantaget om användning av motordrivna fordon ger inte rätt att
från motordrivet fordon förfölja eller skjuta varg. Dock får skott avlossas av skytt
utanför motordrivet fordon i direkt anslutning till att motorn slagits av.

Beslut
2018-06-15

3 (10)
Dnr: 218-6806-2018

Avlysning
Jakten avlyses när vargen fällts, påskjutits, när jakttiden gått ut eller om
Länsstyrelsens personal finner det nödvändigt. Jaktledaren ska omgående
meddela jägarna att jakten avlyses.

Fälld eller påskjuten varg
Jaktledaren ska snarast och senast en timme efter att djuret fällts, eller
påskjutits, anmäla detta till naturbevakare eller vilthandläggare vid
naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vilthandläggarna nås under
kontorstid på telefonnummer 010-225 00 00. Naturbevakare nås 07.00-20.00 på
beredskapstelefon 010- 225 05 05. Fälls vargen utanför Länsstyrelsens
beredskapstid ska anmälan ske senast 07.00 nästkommande dag.
Den fällda vargen, samt skottplats/fallplats, ska uppvisas av skytten för
Länsstyrelsens besiktningsman. Skytten ska även redogöra för jaktförloppet.
Fälld varg får inte flyttas från platsen innan den besiktigats av länsstyrelsens
besiktningsman.
Med stöd av 24 d § jaktförordningen ska det fällda djuret omhändertas av
länsstyrelsen och i samråd med polismyndigheten vidarebefordras för obduktion
till Statens veterinärmedicinska anstalt. Hela djuret tillfaller staten.
Om djuret påskjutits men inte fällts ansvarar skytt och jaktledare för att eftersök
genomförs.

Bakgrund
Händelser i området
Den 15 juni 2017 skedde ett angrepp på en fårbesättning i Avesta kommun. Vid
Länsstyrelsens besiktning av de döda fåren bedömdes skadorna vara orsakade av
varg. DNA från den revirmarkerande hannen i Gåsmyrenreviret återfanns i
anslutning till angreppet.
Den 8 maj 2018 skedde ett angrepp på får i Avesta kommun. Angreppet skedde
hos samma fårägare som hade angreppet den 15 juni 2017. Länsstyrelsens
besiktning av de döda fåren bedömdes skadorna vara orsakade av varg.
Den 11 juni 2018 fick Länsstyrelsen rapport om en varg som kommit fram till ett
stall, i Djörkhyttan, där det uppehöll sig människor. Vargen befann sig ca fem
meter från människorna när den motades bort. Rapportören uppger att en varg
varit synlig och nära gården även i början av april i år. Spillningsprover från
platsen har skickats in till Viltskadecenter för analys.
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Den 12 juni 2018 dödades en hund av varg i Djörkshyttan. Länsstyrelsens
besiktningsman bedömde att skadorna på hunden var orsakade av varg. Hunden
befann sig på ägarens gård då angreppet inträffade. Då djurägaren gick för att
försöka finna hunden såg hon hur vargen kom ut ur ett av gårdens stall. Vargen
avlägsnade sig från platsen då djurägaren motade bort den.
Den 12 juni 2018 fick Länsstyrelsen rapport om två vargar som jagat hästar i en
hage i Davidshyttan. Vargarna avlägsnade sig från platsen då de människor som
upptäckt dem gjorde sig hörda. Spillning hittades i närheten och har skickats till
Viltskadecenter för analys.
Den 14 juni 2018 inkom en skyddsjaktsansökan från en djurägare vars får blivit
angripna av varg i Nås, Hedemora kommun. Sökanden har angett ett angrepp i
sin fårbesättning, som skäl för ansökan. Angreppet skedde i en fårhage den 13
juni, totalt 3 får dödades eller fick avlivas. Vid Länsstyrelsens besiktning av de
döda fåren bedömdes skadorna vara orsakade av varg.

Länsstyrelsens kännedom om varg i området
Gåsmyrenreviret är det revir som enligt den senaste inventeringen 2017/2018
ligger närmast det område där angreppen och händelserna inrapporterats.
Länsstyrelsen har sedan tidigare kännedom om så kallade vandringsvargar i
området.

Förebyggande åtgärder
Länsstyrelsen har hjälpt de drabbade djurägarna med lapptyg och akutnät samt
informerat djurägare i området om förebyggande åtgärder.

Skäl till beslutet
Länsstyrelsens bedömning
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt
fall. Bedömningen görs utifrån eventuella skadors omfattning, under hur lång
tidsperiod som dessa skett, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits och om det
finns andra möjligheter till förebyggande av skada. Länsstyrelsen beaktar även
den aktuella vargens genetiska ursprung och bevarandestatus.
Rovdjursavvisande stängsel är den metod som dokumenterat visat bäst skydd,
dessa rekommenderas därför alltid som en förebyggande åtgärd. Inom loppet av
ett år har det i ett begränsat område skett tre angrepp på får. Förebyggande
åtgärder har gjorts i samtliga fall men Länsstyrelsen gör bedömningen att det
finns risk för att ytterligare skador kan uppstå under rådande förhållanden.
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Att vargen angripit en hund som befunnit sig på ägarens gård och att den gått in i
ett stall är väldigt ovanligt och visar på ett oönskat beteende. Länsstyrelsen har i
samråd med Viltskadecenter beslutat att skyddsjakt på en individ som uppvisar
ett sådant beteende, är den enda lämpliga lösningen.
Det finns alltid svårigheter med att med säkerhet identifiera den
skadegörande individen och under barmarkstiden försvåras detta
ytterligare. Länsstyrelsen har dock samlat in spillning i området som har
sänts in till analys och skulle det visa sig att en extra genetiskt viktig varg
befinner sig i området kan beslutet omprövas. Beslut om skyddsjakt kan,
som i detta fall, behöva fattas med kort varsel för att undvika fortsatta
skador. Detta innebär att Länsstyrelsen inte alltid kan invänta en
identifiering av den skadegörande individen. Kammarrätten i Sundsvall
har den 5 oktober 2016 (mål nr 2103-16) bekräftat detta. I propositionen
”En hållbar rovdjurspolitik” bedömer regeringen att vargen har en
gynnsam bevarandestatus i Sverige. Skyddsjakten bedöms därför inte
försvåra upprätthållandet av artens bevarandestatus varken i landet eller
i länet.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att ingen annan åtgärd än
skyddsjakt är möjlig i dagsläget.

Juridiska förutsättningar för skyddsjakt
Varg innefattas, tillsammans med björn och lo, av ett strikt skydd i Art- och
habitatdirektivet som förbjuder avsiktligt dödande av bland annat stora rovdjur.
De möjligheter till undantag från förbudet som direktivet medger genomförs med
motsvarande bestämmelser i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen
(1987:905). I 23 a § jaktförordningen regleras förutsättningarna för skyddsjakt
efter stora rovdjur: 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 och jakten ska ske för att
förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom.
I enlighet med 24a § jaktförordning har Naturvårdsverket i sitt beslut av den 22
december 2016 (NV-08042-16) delegerat rätten att besluta om skyddsjakt efter
varg till bland annat Länsstyrelsen Dalarna. I enlighet med 23b §
jaktförordningen får länsstyrelsen därmed besluta om skyddsjakt efter ansökan
av den som riskerar att drabbas av skada, eller på myndighetens eget initiativ,
om förutsättningarna enligt 23a § jaktförordning är uppfyllda. I 9 b §
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jaktförordningen regleras hur sådana beslut om bland annat skyddsjakt på stora
rovdjur ska utformas.

Övriga upplysningar
Vargar rör sig ofta där det finns bytesdjur som till exempel rådjur och de kan
också intressera sig för hundar, exempelvis löpande tikar. Enligt viltskadecenter
är den bästa lösningen för att undvika incidenter med tamdjur såsom får och
getter att använda sig av rovdjursavvisande stängsel. Eventuella sopor,
slaktavfall, dött vilt eller liknande kan även det ha en lockande effekt, varför det
bör plockas bort för att inte locka till sig rovdjur. Döda tamdjur måste tas om
hand.
Då en gård som haft ett angrepp ofta löper risk att angripas igen samt att risken
för angrepp ökar för gårdar i samma område uppmanar Länsstyrelsen till ökad
uppsikt och att förebyggande åtgärder vidtas i så stor utsträckning som möjligt.
På viltskadecenters hemsida (https://www.slu.se/viltskadecenter) finns
information om förebyggande åtgärder. Länsstyrelsen kan kontaktas för
rådgivning angående stängsling, andra förebyggande åtgärder eller information
om rovdjur. Se även bifogad information om förebyggande åtgärder.
Länsstyrelsen önskar att få fortsatta rapporter om varg i området. Dessa
rapporter är av stor vikt när behovet av skyddsjakt prövas. Information
bör ges så snart det kan för att Länsstyrelsen ska ha möjlighet att följa
upp iakttagelsen och kvalitetssäkra den genom spårning och liknande
insatser. I Skandobs har ni möjlighet att själva registrera era
rovdjursobservationer och resultaten som samlas in där är tillgängliga för
alla som använder tjänsten. Mer information finns på www.skandobs.se
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av funktionssamordnare Jonas Bergman med
rovdjurshandläggare Marie Edvall som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet
hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet
till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun. Du kan även skicka in
överklagandet via e-post till dalarna@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 om 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 eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

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, om du inte tidigare lämnat dem:





personnummer
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 uppfattning, bör du skicka
med kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att 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,
telefon 010-225 00 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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Bilaga 3

Jaktledarens ansvar
Vilket ansvar jaktledaren har vid jakt efter olika viltarter tydliggörs i olika av
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7, NFS 2011:7). Med
hänvisning till denna reglering tydliggör Länsstyrelsen här ansvaret som
jaktledaren har vid skyddsjakt efter varg.
1. Jaktledaren ska hålla sig välinformerad om samtliga villkor som gäller för
denna skyddsjakt.
2. Jaktledaren svarar för att kommunikationsvägarna under jakten
säkerställer att villkoren för jakten följs.
3. Jaktledaren ska före första jakttillfället anmäla till Länsstyrelsen i
Dalarnas län om delaktighet i skyddsjakten.
4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många
djur som återstår enligt skyddsjaktsbeslutet.
5. En särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på plats inom högst två
timmar från påskjutning (17 § andra stycket jaktförordningen).
6. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om
villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna
skjutriktningar och gränsförhållanden samt om övriga regler som kan
behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om
skyldigheten att inneha vapenlicens.
7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara
ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken
under jakten samt att han/hon bör ha förvissat sig om att vapnet är
inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva
jakt efter varg.
8. Jaktledaren bör informera varje jaktdeltagare om vikten av att viltet inte
utsätts för onödigt lidande.
9. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld
varg till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast en timme efter att djuret
fällts.
10. Jaktledaren ska omedelbart avlysa jakten när den sista tillåtna vargen
fällts eller påskjutits

