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Ansökan om skyddsjakt, Molstaberg, Södertälje kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen i Stockholms län avslår ansökan om skyddsjakt. 

Bakgrund 

Ansökan om skyddsjakt 
Molstabergs säteri har den 5 maj 2018 genom Björn Aschan ansökt om skyddsjakt 
efter samtliga vargar i Sjundareviret. Sökanden har muntligen uppgivit att man har 
tillgång till en lämplig jaktledare. I ansökan framförs bland annat att det inom det 
s.k. Sjundareviret har funnits varg sedan årsskiftet 2014/2015 och att det inom 
reviret finns ett 50-tal djurhållare med hästar, nötkreatur och får. Molstabergs 
säteri har nu drabbats av två nya attacker, onsdagen den 2 maj 2018 med 41 döda 
och över tio svårt skadade samt den 5 maj 2018 med drygt tio döda och minst lika 
många skadade.  

Länsstyrelsens kännedom om varg i området 
Under 2018 konstaterade Länsstyrelsen att en ny föryngring av varg skett i det 
tidigare Sjundareviret i området runt Mölnbo-Gnesta. Vargreviret har fått namnet 
Sjunda 2.   

En familjegrupp av varg bedöms för närvarande finnas i Sjunda 2. Efter 
spillningsinventering kunde Länsstyrelsen under vintern 2017 konstatera att minst 
två valpar fötts i reviret under 2017. Föräldraparet vid denna föryngring var 
helsyskon födda i det tidigare Sjundareviret, Sjunda 1. Hanen har dock i år ersatts 
med en hane (G113-16) som kommer från Ärla-reviret i Södermanlands län. Den 
tidigare alfahanen (G26-16) har avlivats i Södermanlands län i april 2018. Denna 
varg var angripen av skabb och i mycket dålig kondition. 

Förebyggande åtgärder 
Molstabergs säteri har sedan 2016 arbetat med att genomföra en åtgärdsplan om 
skyddsåtgärder innefattande bl.a. stängsling med rovdjursavvisande stängsel. 
Molstabergs säteri har beviljats bidrag för rovdjursavvisande stängsel. Merparten 
av stängslingen enligt åtgärdsplanen är genomförd. Dock är stängslingen med 
rovdjursavvisande stängsel inte slutförd i norra delen av gården.  

Efter begäran medgav Länsstyrelsen den 21 december 2017 Molstaberg anstånd 
med att slutföra stängslingen av rovdjursavvisande stängsel för hagarna 3A och 
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3B till den 1 juni 2018. Stängslingen skulle enligt åtgärdsplanen ha varit slutförd 
den 31 december 2017. Av anståndet framgår att Länsstyrelsen förutsätter att inga 
får kommer att hållas i hagarna 3A och 3B innan dessa hagar är försedda med 
rovdjursstängsel.  

Molstabergs säteri har nu efter vargangreppet den 2 maj uppgett att man i närtid 
ska slutföra uppsättandet av rovdjursavvisande stängsel enligt åtgärdsplanen i 
hage 3B som saknar sådant stängsel. Som en akut åtgärd har Molstabergs säteri 
flyttat djuren från den angripna beteshagen. 

Angreppen 2 och 5 maj 
Länsstyrelsen konstaterar att angreppet den 2 maj 2018 skedde i hage 3A. Vidare 
kan konstateras att Molstabergs säteri har använt hage 3A trots att 
rovdjursstängsling av 3B inte var utförd och att befintliga stängsel i 3B 
uppenbarligen heller inte var kontrollerade. 

Länsstyrelsens har besiktigat hage 3A där angreppet upptäcktes den 2 maj, bland 
annat med hjälp av besiktningshund utbildad för spårning av stora rovdjur. 
Länsstyrelsen bedömer att vargen/vargarna tagit sig in i hagen genom att passera 
ett liggande stängsel in till angränsande hage (hage 3B) samt därefter passerat ett 
ostängslat mindre vattendrag och på så sätt kommit in i den hage där fåren 
angreps (hage 3A). Hage 3A och 3B är egentligen en sammanhängande fålla 
eftersom de endast avgränsas av vattendraget. Varg har således kunnat nå fåren 
utan att passera något funktionellt stängsel. 

Länsstyrelsen har även besiktigat hagen där angreppet den 5 maj 2018 skedde och 
som har rovdjursavvisande stängsel. Spårning med hund och spårstämplar i lera 
från varg visar att varg tagit sig in i denna hage via hage 3B. Molstabergs säteri 
hade dagen innan tagit ner befintligt stängsel med 4 eltrådar längs hage 3B i 
samband med arbeten för att slutföra rovdjursstängslingen i 3B. Genom 
hundspårning och ytterligare spårstämplar från varg bedömer Länsstyrelsen att 
varg därefter gått in genom en öppen grind och gått över ett mindre vattendrag 
och därefter befunnit sig i den hage där angreppen skedde. Även i detta fall har 
varg kunnat nå fåren utan att passera något stängsel.  

Skäl för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser 
Bestämmelserna gällande skyddsjakt i den svenska lagstiftningen har sin grund i 
Rådets direktiv 92/43//EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter (art- och habitatdirektivet). Beslutande myndigheter ska, ifråga om arter 
som är skyddade enligt direktivet, tolka den svenska lagstiftningen i linje med 
detta direktiv. Vargen har ett strikt skydd enligt EU:s direktiv. 

För att skyddsjakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i 23 a § 
jaktförordningen (1987:905) är uppfyllda. Skyddsjakt får enligt bestämmelsen 
meddelas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra 
tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker 
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av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för 
miljön. Ett annat skäl till att medge skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada 
särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. För skyddsjakt 
krävs även att det inte finns någon annan lämplig lösning och att det inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde, 

Naturvårdsverket har den 22 december 2016 (ärendenr. NV-08042-16) delegerat 
rätten att besluta om skyddsjakt på varg till Länsstyrelsen i Stockholms län med 
stöd av 24 a § jaktförordningen. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen kan konstatera att Molstabergs säteri utsatts för omfattande 
vargangrepp som medfört en betydande skada på tamboskap. Angreppet den 2 
maj 2018 innebar att 42 får dödades eller var så skadade att de fick avlivas. 
Därutöver fick 10 skadade får stå under observation. Angreppet den 5 maj 2018 
innebar att 18 får dödades eller fick avlivas och 22 skadade får hålls under 
observation. Länsstyrelsen bedömer att det under närmaste tiden fortsatt finns en 
risk för nya vargangrepp. 

För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs dock bland annat att det inte ska finnas 
någon annan lämplig lösning. Länsstyrelsen har som nämnts ovan kunnat 
konstatera betydande svagheter i stängslingen av de angripna hagarna, som 
inneburit att varg haft direkt tillgång till fåren utan att varg alls har behövt passera 
funktionella stängsel – vare sig rovdjurssäkrade eller andra typer av fårstängsel.  

Länsstyrelsen bedömer att skyddsåtgärder genom översyn av stängslingen är en 
sådan annan lämplig lösning som bör genomföras i första hand. De skäl som i 
övrigt framförs i ansökan ger inte anledning till någon annan bedömning.  

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att förutsättningarna i 23 a § 
jaktförordningen för att medge skyddsjakt inte är uppfyllda. Ansökan ska därför 
avslås.  

Upplysning 
Länsstyrelsen är beredd att skyndsamt pröva frågan om skyddsjakt om nya 
omständigheter eller händelser uppkommer. 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga. 

 
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vik. länsöverdirektör Åsa 
Ryding. I den slutliga handläggningen har även deltagit chefsjurist Lena 
Johansson och miljödirektör Göran Åström, föredragande. 
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Bilaga 
Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten 

 

Kopia till 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Viltförvaltningsdelegationen Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Viltskadecenter  
 



________________________________________________________________________________________________ 
 E-post/webbplats 
 stockholm@lansstyrelsen.se  

Postadress Besöksadress              Telefon     
Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringsgatan 66            010-223 10 00 (vxl)    
Box 22067      www.lansstyrelsen.se/stockholm 
104 22 STOCKHOLM 

Bilaga 
Formulär 3 

Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till Förvaltningsrätten. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m.  
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

(diarienumret)  
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar  
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det.  

Var inlämnas överklagandet  
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Förvaltningsrätten. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet *, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer.  

* För en part som företräder det allmänna, t.ex. en kommun, räknas treveckors-
fristen istället från den dag då beslutet meddelades. 
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