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Beslut om uppdrag om utvecklad vargförvaltning 

Miljödepartementets beteckning: M2020/01789

Sammanfattning
Länsstyrelsen har identifierat tre områden och två delområden som det juridiskt sett kan sättas 
ut genetiskt viktig varg inom. Dock kan inget av områdena anses vara lämpliga för utsättning. 

Uppdraget
Länsstyrelsen Östergötland och ytterligare sju län har fått i uppdrag att, efter samråd med 
Naturvårdsverket, redovisa områden där utsättning av finskrysk varg kan ske inom respektive 
län.

I uppdraget ingår även att Länsstyrelserna ska redovisa hur en lokal förankring inför flytt av 
varg kan göras.

Samråd med övriga sju län om kriterier
Flera samråd har skett där några gemensamma grundkriterier har tagits fram för områden där 
utsättning av varg skulle kunna vara aktuellt. 

Grundkriteriet ska vara att området är statligt ägt och att jakträtten inte är upplåten. Om 
grundkriterierna är uppfyllda görs en bedömning utifrån regionala förhållanden till exempel 
täthet av vargrevir, täthet av tamdjursbesättningar, förekomst av rovdjursavvisande stängsel 
(RAS), infrastruktur och befolkningstäthet.

Länsstyrelsens yttrande över uppdraget

Vid en genomgång av statligt ägd mark inom skyddade områden där jakträtten inte är upplåten 
har det i Östergötlands län återfunnits tre naturreservat samt två reservat där någon/några 
fastigheter ingår som är statligt ägda. Se bifogade kartor över aktuella områden.

Grönholmarnas naturreservat ligger i sjön Glan och kan inte anses lämplig som 
utsättningsplats då risken är stor för att en nyss sövd varg drunknar när den vaknar upp och 
börjar förflytta sig. Det samma gäller reservatet Motalabuktens öar som ligger i sjön Vättern 
och Hackelboö naturreservat i sjön Järnlunden. 
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Några statligt ägda fastigheter där jakträtten inte är upplåten återfinns inom Tåkerns 
naturreservat och inom Svartåmynningens naturreservat.

Det kan tilläggas att Svartåmynningens naturreservat ligger i nära anslutning till befintligt 
vargrevir, se bifogar karta över befintligt vargrevir. 

Länsstyrelsen bedömer att inte något av ovanstående områden, som juridiskt sett är möjliga 
för utsättning av varg, kan anses lämpliga. Detta med hänsyn till läge, täthet av   
tamdjursbesättningar, förekomst av RAS, infrastruktur och befolkningstäthet, se bifogade 
bilagor. 

Kontakt har också tagits med Sveaskog för att efterhöra vilka statligt ägda områden där 
jakträtten inte är upplåten som man förfogar över inom Östergötland. Enligt Sveaskog är de 
marker som man har i länet utarrenderade till jaktlag. 

Uppdraget har tagits upp med länets viltförvaltningsdelegation. Delegationen lyfte fram flera 
synpunkter på uppdraget. Bland annat angavs att vid en utsättning av genetiskt viktig varg bör 
befintligt revir först tas bort.

Gällande hur en lokal förankring inför flytt av varg kan göras anser både Länsstyrelsen och 
Viltförvaltningsdelegationen att det troligen inte går att lokalt förankra ett beslut om flytt av 
varg.

Konsekvenser vid utsättning av varg i Östergötland
Östergötland är ett av de län som har tät förekomst av betande djur. Enligt Jordbruksverkets 
statistikdatabas fanns det i juni 2020 896 företag med ca: 108 000 nötkreatur och 515 företag 
med ca: 35 600 får.

Sedan länet fick ett revirmarkerande vargpar vid årsskiftet 2017/2018 har debatten varit 
mycket stark emot förekomsten av varg. Under 2019 föddes de första vargvalparna inom 
reviret i länets norra del, vilket ytterligare ökade motståndet mot varg från både boende i 
området som känner sig otrygga och från tamdjursägare. Sedan reviret etablerades har flera 
angrepp skett i länet. Att i ett län med relativt ny etablering av varg placera ut ytterligare varg 
skulle vara förödande för befolkningens förtroende för myndigheten. 

Länsstyrelsen ska sammanväga många mål inom sitt regionala område. Östergötland är ett av 
de län som har tät förekomst av betande djur. Förutom företagens överlevnad värnar 
Länsstyrelsen om öppna marker som skulle försvinna om djurhållningarna inte fanns. En 
minskad lokal livsmedelsproduktion skulle leda till större import av livsmedel till länet vilket 
går emot såväl klimatstrategi som livsmedelsstrategins mål att öka livsmedelsproduktionen, 
liksom regionala mål att öka utbudet av lokal livsmedelsproduktion i Östergötland. Vi ska även 
arbeta för miljömål med biologisk mångfald och öppna landskap där betesdjur är en 
förutsättning. 20 % av Sveriges betesmarker har försvunnit på tio år.

Att flytta en eller flera vargindivider till områden som är tätbefolkade och där stor del av 
djurhållningen med betesdrift bedrivs anser Länsstyrelsen ökar risken för konflikter.

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen anser att vid en eventuell utsättning av genetiskt viktig varg bör 
Naturvårdsverket analysera förhållandena inom aktuella områden med hänsyn till 
ovanstående kriterier. Om en utsättning av varg sedan blir aktuell inom något län är det 
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Naturvårdsverket som bör informera om utsättningen. Någon lokal acceptans inför en flytt av 
varg är troligen inte möjlig. Då det troligaste scenariot är att en flyttad varg vid uppvaknandet 
genast ger sig iväg från området kan försök till förankring skapa en onödig oro inom området 
för utsättningen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med vilthandläggare Mia Kjällander som 
föredragande. Medverkat har också enhetschef för enheten för livsmedel veterinär och vilt 
Marie Larsson, enhetschef för enheten för naturskydd Marina Verbova, enhetschef för enheten 
för landsbygd Susanne Boe-Skåmedal.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Statligt ägd mark där jakträtten inte är utarrenderad
Befintligt vargrevir
Befolkningstäthet
Svartåmynningen med djurbesättningar och betesmarker
Tåkern med djurbesättningar och betesmarker
Karta över rovdjursavvisande stängsel
Täthetskarta djurbesättningar per socken
Täthetskartas markklasser per socken
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