
 1 (8) 
 

 
 

Postadress: 291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Länsstyrelsen 
  
 

 
 
Beslut om skyddsjakt efter varg  
Beslut  
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 23 a och b §§ jaktförordningen 
(1987:905) att ge tillstånd till skyddsjakt efter en (1) varg i Skåne län. 
Jakten får endast påbörjas inom det område som avgränsas på kartan i 
bilaga 2 till detta beslut. Om vargen följs ut ur tillåtet jaktområde får jakten 
fullföljas under förutsättning att det inte råder några tvivel om att det 
fortfarande är samma individ som följs. Jakten får dock ej ske utanför 
Skåne län baserat på detta tillstånd.  
 
Länsstyrelsen medger att skyddsjakten får ske hela dygnet med stöd av 9§ 
jaktförordningen.  
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § jaktförordningen att alla typer av 
belysning får användas för att underlätta skyddsjakten och att skyddsjakten 
får ske över hela dygnet.  
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § jaktförordningen att skyddsjakten 
får bedrivas med hjälp av hund.  
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 21 § jaktförordningen att skyddsjakten 
får bedrivas från motordrivet fordon.  
 
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.  
 
Villkor  
Beslutet är förenat med följande villkor:  
 
1.Jakten ska påbörjas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen. 
Skyddsjakten är tillåten till och med den 27 november 2022.  

2. Om DNA-analys visar att angreppet i Hinneryd 2022-11-13 i Kronobergs 
län är utfört av en annan vargindivid än G110-21 upphävs detta beslut med 
omedelbar verkan. Om en varg fälls med stöd av Länsstyrelsen Kronobergs 
beslut eller med stöd av detta beslut upphör skyddsjakten omedelbart. 

3. Undantaget att motordrivet fordon får användas vid skyddsjakten gäller 
endast för körning på vägar/skogsbilvägar. Motordrivet fordon har samma 
betydelse som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.  

 

Beslut  
 

Datum 
2022-11-14  
 

  
 

Ärendebeteckning  
218-39253-2022  
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4. Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av högst två hundar under 
förutsättning att hundarna är speciellt tränade för jakt efter rovdjur.  

5. 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.  

6. Skyddsjakt med stöd av detta tillstånd får ej bedrivas i detaljplanerat 
område utan skottlossningstillstånd utfärdat av Polismyndigheten.  

7. Länsstyrelsen utser jaktledare och vice jaktledare. Jaktledaren utser de 
personer som får jaga med stöd av detta beslut. Uppgifter på samtliga 
jaktdeltagare ska jaktledaren på anmodan kunna uppvisa för Länsstyrelsen 
och polis vid tillsyn.  

8. Jaktledaren ska innan jakten inleds se till att samtliga jägare informeras 
om deras skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten. Varje 
jaktdeltagare har också själv skyldighet att hålla sig informerad om vilka 
villkor som gäller vid skyddsjakten.  

9. Jaktledaren avlyser jakten om tilldelad varg fällts eller påskjutits innan 
jakttiden löpt ut. Om eftersök visar att det påskjutna djuret är oskadat 
beslutar Länsstyrelsen huruvida fortsatt jakt ska ske inom återstående tid 
som omfattas av beslutet. Detta gäller oavsett om varg fällts eller påskjutits 
i Kronoberg eller i Skåne län. 

10. Om djuret påskjutits ansvarar jaktledare och ansvarig skytt för att 
eftersök genomförs med hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat 
vilt.  
 
11. Fälld varg besiktigas av Länsstyrelsens besiktningspersonal. 
Besiktningen dokumenteras på särskilt anvisad blankett. Flådd helkropp 
samt referensprov i form av hudbit tas omhand av länsstyrelsen och skickas 
till Statens veterinärmedicinska anstalt. Skinnet ska chipmärkas av 
länsstyrelsen, detta och kraniet tillfaller därefter jakträttshavaren om så 
önskas. Jakträttshavaren ska erhålla kopia av besiktningsprotokollet.  

12. Efter avslutad skyddsjakt, oavsett utfall, ska jaktledare inkomma till 
länsstyrelsen med en kortfattad redogörelse för hur jakten bedrivits. Om 
djuret fällts ska koordinater för skottplats inkluderas. Redogörelsen ska ha 
inkommit senast två veckor efter att jakten har avslutats.  
 
Beskrivning av ärendet  
Under perioden från 2022-07-15 till 2022-11-13 har Kronobergs 
länsstyrelse bekräftat fem angrepp av varg på tamboskap i länet. Ett 
angrepp på kvigkalv av nöt och fyra angrepp på får.  
 
Analyser från Grimsö DNA-laboratorium har visat att de fyra första 
angreppen har utförts av en och samme hanne G110-21. Denne individ har 
även konstaterats ligga bakom två ytterligare angrepp i omedelbar närhet 
till, men utanför, länets gränser. Ett av dessa angrepp skedde 2022-08-01 
norr om Osby i Skåne län på får.  
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DNA material från det femte och senaste angreppet i området kring 
Hinneryd är insamlat och skickad till Grimsö laboratorium för analys.  
Angreppen har skett på olika gårdar med varierande typ av stängsling. Efter 
angrepp har s.k. akutåtgärder vidtagits för att förhindra nya angrepp. 
Exempel på akutåtgärder är uppsättning av lapptyg, stallning eller nattintag 
av djur och förflyttning av djur till alternativa hagar där mer tillsyn är 
möjlig.  
 
Länsstyrelsen Kronoberg beslutade den 7 november 2022 om skyddsjakt 
efter varg. Skyddsjaktsområdet begränsas i söder av länsgränsen mot Skåne 
län. Länsstyrelsen Kronoberg beslutade att skyddsjakten fick inledas vid 
nästa angrepp inom det utpekade området. Den 13 november 2022 skedde 
ett nytt angrepp i Kronoberg (Hinneryd) och skyddsjakten i Kronoberg 
inleddes därmed. 
 
Motivering till beslutet  
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning om skyddsjakt i varje enskilt fall. 
Bedömningen tar hänsyn till omfattningen av skador och olägenheter, under 
vilken tidsperiod dessa skett, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits, 
samt möjligheten till förebyggande åtgärder och annan lämplig lösning än 
skyddsjakt. Länsstyrelsen beaktar även vargstammens utveckling i landet 
som helhet, och om det är möjligt att identifiera individer som är speciellt 
skadegörande eller orsakar allvarliga olägenheter. För att skyddsjakt ska 
kunna beviljas måste risk för allvarlig skada föreligga och ingen annan 
lämplig lösning än skyddsjakt ska finnas. Skyddsjakten får heller inte 
äventyra artens bevarandestatus.  
 
Länsstyrelsen bedömer det som högst sannolikt att det är en och samma 
varg (G110-21) som utfört det senaste angreppet i området kring Hinneryd, 
Kronobergs län. Det finns uppenbar risk att det kommer bli ytterligare 
angrepp i området givet att vargen i fråga är identifierad i totalt sex angrepp 
på tamboskap före detta tillfälle. Länsstyrelsen i Kronoberg har i nuläget 
tagit beslut om skyddsjakt på denna individ.  
Länsstyrelsen Skåne gör bedömningen att det område som omfattas av 
skyddsjakt genom detta beslut är motiverat utifrån antalet angrepp av denna 
individ inom ett relativt snävt geografiskt område. 
 
Rovdjursavvisande stängsling förekommer endast i mindre omfattning i det 
aktuella området. Länsstyrelsen bedömer det inte som rimligt att alla de små 
beteshagarna i det aktuella skogslandskapet på kort tid ska kunna skyddas 
med rovdjursavvisande stängsel. Långsiktigt är dock god stängsling och 
andra förebyggande lösningar ett effektivt skydd för tamboskap. 
Länsstyrelsen bedömer att det i aktuellt fall inte finns någon annan lämplig 
lösning än skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp.  
 
Länsstyrelserna bedömer att skyddsjakt efter denna varg inte kommer att 
försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige, 
särskilt med hänsyn till den aktuella vargens genetiska klassning. Inte heller 
på regional nivå inom SRFO, det södra rovdjursförvaltningsområdet, stöder 
aktuell inventering att det skulle finnas begränsningar för jakten med 
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hänvisning till gynnsam bevarandestatus. Den specificerade vargindividen 
bör enligt de riktlinjer som antagits inom SRFO även kunna klassas som 
speciellt skadegörande.  
 
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt bör en  
mindre strikt bedömning kunna göras i de fall skyddsjakten har liten  
eller ingen negativ effekt på populationen. 
  
Med hänsyn till den låga förekomsten av varg i området och att den aktuella 
vargen inte är revirbildande anser Länsstyrelsen att jaktområdet och 
villkoren för skyddsjakten är en rimlig avvägning mellan den låga risken att 
en annan varg skulle uppehålla sig i det angivna området och att nästa 
angrepp kan komma att ske utanför det aktuella skyddsjaktområdet. För att 
en skyddsjakt ska lyckas verkställas är det ofta viktigt att den tidsmässigt 
kan påbörjas i så nära anslutning till angreppet som möjligt.  
 
Länsstyrelsen finner, trots att denna individ bara kan kopplas till ett angrepp 
i Skåne, att det här föreligger skäl att utöka det skyddsjaktsområde som 
beslutats av Kronobergs län. Detta för att skyddsjakten ska kunna 
genomföras effektivt och utan hänsyn till administrativa gränser, utan 
snarare med hänsyn till denna vargindivids rörelse över länsgränsen. 
 
Bestämmelser som beslutet grundas på  
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordning (1987:905) 
beslutat om överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till 
vissa länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-00303-Länsstyrelsen kan 
därmed besluta om skyddsjakt efter ansökan av den som riskerar att drabbas 
av skada, eller på myndighetens eget initiativ, om förutsättningarna enligt 
23a § är uppfyllda. Länsstyrelsen måste då även beakta skyddsreglerna i art- 
och habitatdirektivet (92/43/EEG) samt undantagsreglerna för jakt i artikel 
16.1 i samma direktiv. 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.  
 
Enligt 9 § jaktförordningen står det: För jakt med skjutvapen efter älg, 
björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande 
begränsningar:  
1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till 

solens nedgång.  

2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång 
till två timmar före solens nedgång.  

3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en 
timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under 
timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt 
eller smygjakt.  
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Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från 
jakttidsbegränsningarna i 9 § jaktförordningen. Om flera län är berörda, 
prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är 
belägen.  
 
Enligt 15 a § jaktförordningen får Naturvårdsverket eller, om beslutet fattas 
av länsstyrelsen, länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag från 
förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet enligt 14 
§, om det är fråga om skyddsjakt, licensjakt eller jakt som avses i 31 § 
första stycket.  
 
Enligt 18 § jaktförordningen får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta 
om undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter.  
 
Enligt 21 § jaktförordningen får den myndighet som beslutar om jakten i det 
enskilda fallet utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§ 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 samtnär det är 
fråga om jakt som avses i 24 § eller 31 § första stycket i denna förordning. I 
övriga fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag.  
Om flera län är berörda och det är länsstyrelsen som beslutar om undantag, 
prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av marken är 
belägen. 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.  

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.  

 
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 naturliga 
utbredningsområde, får beslut om skyddsjakt 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 för att skydda vilda djur eller växter 
eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.  
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Enligt 24 d § jaktförordningen får den beslutande myndigheten i ett beslut 
om jakt enligt 23 b eller 23 d § 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 59 § jaktförordning (1987:905) får Polismyndigheten, länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket förordna att beslut enligt denna förordning skall gälla 
utan hinder av att det har överklagats. 
 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av miljödirektör Kristian Wennberg med länsassessor 
Eva Johansson som föredragande. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Sändlista  
Polismyndigheten, Region Syd  
Naturvårdsverket  
Jaktdatabasen Naturvårdsverket  
Länsstyrelsen Kronoberg  
Länsstyrelsen Blekinge  
Länsstyrelsen Halland   
Länsstyrelsen Jönköping   
Länsstyrelsen Kalmar   
Länsstyrelsen Östergötland   
Länsstyrelsen Södermanland   
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten i Luleå. 

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 Skåne antingen via e-post; 
skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

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.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, 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: 
• 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. 
• 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 samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 
diarienummer 39253-2022.  
 
 
 
 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
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                                                                                                                        Bilaga 2 
 

 Karta över område där skyddsjakt får påbörjas 
 
Området avgränsas av länsgräns mot Kronobergs län i norr, väg 23 i 
öster, väg 15 genom Osby, vidare väg 1944 till Vittsjö, vidare väg 117 
genom Vittsjö och därefter väg 1890 i söder samt E4 upp till länsgräns 
mot Kronoberg i väster 
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