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Naturavdelningen
Mia Bisther
010-224 56 83

Skyddsjakt efter varg i del av Tranemo kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ om skyddsjakt efter en (1) varg inom
det område som avgränsats på kartan till detta beslut. Jakten får genomföras
i delar av Tranemo kommun och i enlighet med de villkor som anges nedan.
Länsstyrelsen utser en jaktledare som i sin tur utser deltagare i skyddsjakten.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen
(1987:905) att jakten får ske på annans jaktområde.
Länsstyrelsen beslutar om undantag från 9 § fjärde stycket jaktförordningen,
så att jakten får ske även efter solens nedgång.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § jaktförordningen att belysning får
användas.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 21 § jaktförordningen att jakten får
bedrivas från motordrivet fordon.
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.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska
gälla utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår
av bilaga.
Villkor
Skyddsjakten är tillåten från och med beslutsdatum till och med den 31
augusti 2020 och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen.
Jakten avlyses när en (1) varg fällts eller påskjutits.
Jakten får påbörjas inom det område som markerats på bifogad karta. Om
vargen följs och går ut ur jaktområdet, får jakten fullföljas och vargen fällas
Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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även utanför området som markerats på kartan, under förutsättning att det
inte råder tvivel om att det fortfarande är det förmodat skadegörande djuret
som följs.
Jaktområdet omfattar delar av Tranemo kommun. Området begränsas av
vägen mellan Nittorp, Tranemo, Ambjörnarp och Sjötofta, vägen mellan
Sjötofta och länsgränsen, utmed länsgränsen, vägen mellan länsgränsen till
Grimsås och vägen från Grimsås tillbaka till Nittorp.
Undantaget att motordrivet fordon får användas vid skyddsjakten gäller
endast för körning på vägar och skogsbilvägar. Motordrivet fordon har
samma betydelse som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av högst två hundar som förföljer
vargen samtidigt. Dessa ska vara speciellt tränade för jakt efter rovdjur.
Vid jakt med hund ska lufttemperaturen beaktas. Jakten ska inte bedrivas på
ett sådant sätt att vilt eller hundar utsätts för onödigt lidande.
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.
Jaktledaren utser de personer som får jaga med stöd av detta beslut.
Uppgifter om samtliga jaktdeltagare ska kunna uppvisas för Länsstyrelsen
och polis.
Jaktledaren ska innan jakten inleds se till att samtliga jägare informeras om
sina skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten. Varje
jaktdeltagare har också själv skyldighet att hålla sig informerad om vilka
villkor som gäller.
Jaktledaren ska omedelbart avbryta jakten och anmäla till Länsstyrelsen när
en varg fällts eller påskjutits.
Om djuret endast påskjutits ansvarar jaktledare och ansvarig skytt för att
eftersök genomförs med hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat
vilt.
Skyddsjakt med stöd av detta tillstånd får inte bedrivas inom detaljplanerat
område utan tillstånd av Polismyndigheten.
Fälld varg får inte flyttas från fallplatsen innan den besiktigats av
Länsstyrelsens besiktningsperson. Flådd varg lämnas till Statens
Veterinärmedicinska anstalt för obduktion.
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Beskrivning av ärendet
Under maj, juni och juli månader 2020 har varg angripit och dödat får vid
åtta tillfällen i Ulricehamns och Tranemo kommuner i Västra Götalands län,
samt i Gnosjö och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. De fyra
angreppen i juli har skett i Gnosjö, Tranemo och Gislaveds kommuner
mellan den 21 och 28 juli 2020. Platsen för angreppet i Tranemo kommun
finns markerad på kartan för jaktområdet.
Den 31 juli tog Länsstyrelserna i Jönköpings- och Västra Götalands län ett
samordnat beslut om skyddsjakt på en (1) varg (Jönköpings län
diarienummer 218-6888-2020 och Västra Götalands län 218-36053-2020).
Besluten gällde till och med den16 augusti 2020. Sedan Länsstyrelsens
första beslut har ytterligare fyra vargangrepp inträffat under augusti månad
väster om E4:an i Jönköpings län. Beslutet på Jönköpingssidan förlängdes
till den 24 augusti. Ett nytt skyddsjaktsbeslut har nu fattats av Länsstyrelsen
i Jönköpings län den 24 augusti att gälla till och med den 31 augusti 2020.

Motivering till beslutet
För att lyckas skyddsjaga rätt vargindivid bör det sammanlagda området för
skyddsjakt även omfatta de delar av Tranemo kommun som tidigare ingått i
det samordnade beslutet för skyddsjakt.
Prover för DNA-analys har tagits i samband med angreppen, men de har
inte kunnat ge svar på vilken individ det är som gjort angreppen. Ett
spillningsprov har samlats in ett par km från det angreppställe som
besiktigades den 23 juli 2020 i Jönköpings län. Spillningsprovet gav svar på
individnivå, och innehöll fårull. Samma individ återfinns genom insamlat
DNA i samband med angrepp av tamdjur i Örebro län den 10 maj 2020 och
från ytterligare ett angrepp i Alingsås den 25 juni 2020.
Länsstyrelsen bedömer att det finns en indikation på vilken den
skadegörande individen är. I den mån ytterligare angrepp eller spillningar
påträffas skickas ytterligare prover in för DNA-analys för att ha så bra
underlag som möjligt för tillämpning av föreliggande beslut och eventuellt
verkställande av skyddsjakt. Länsstyrelsen avser att i första hand verkställa
skyddsjakten i samband med att ytterligare angrepp eventuellt sker och
därmed säkerställa att det är en skadegörande individ som skjuts. Det är
också denna jaktstrategi som i beslutet föranleder uppmaningen till
djurägare att kontakta Länsstyrelsen snabbt om ytterligare angrepp ägt rum.
Prover från det senaste angreppet i Jönköpings län den 22 augusti har ännu
inte analyserats.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt på varg (Rapport 6568,
2012) bör det inte innebära några hinder att medge skyddsjakt om det inte är
klarlagt vilken individ som orsakat skadorna. Om angreppen inträffat
utanför ett känt revir bör de ha skett inom en kort tidsperiod.
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Eftersom det inte finns fullständig kunskap om vilken eller vilka individer
som orsakat angreppen kommer skyddsjakten enbart att fokuseras till
angreppsplatser för att öka chansen att fälla den skadegörande individen. I
viss mån kommer även observationer och händelser att användas i den mån
de anses handla om en skadegörande individ.
Risken är stor för att angreppen i den här delen av länet kommer att
fortsätta. Länsstyrelsen bedömer att det genetiska värdet är underordnat när
en vargindivid gör upprepade angrepp på kort tid som i det nu aktuella
fallet, eftersom förtroendet för rovdjursförvaltningen och acceptansen för
rovdjur tar stor skada om inte staten agerar. Länsstyrelserna bedömer därför
att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, för att
angreppen ska upphöra.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har den 21 april 2020, diarienummer NV-00303-20, med
stöd av 24 a § jaktförordningen (1987:905) beslutat att överlämna rätten att
besluta om skyddsjakt efter bland annat varg till samtliga länsstyrelser i
Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län. Delegeringen gäller från den 1
juli 2020 till och med den 30 juni 2023. I 23 a § jaktförordningen står bland
annat:
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,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske,
vatten eller annan egendom,
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana
djur eller växter
Varg, lodjur och flera andra arter är strikt skyddade enligt art- och
habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter). Undantag från det
strikta skyddet kan endast medges av skäl som finns i 23 a respektive 23 c
§§ jaktförordningen.
Efter en samlad bedömning kommer Länsstyrelserna fram till att angreppen
sannolikt kommer att fortsätta om inte vargen avlivas. Det finns inte någon
annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt
upprepade angrepp i området. Länsstyrelserna bedömer att skyddsjakt efter
denna varg inte kommer att försvåra upprätthållandet av vargens
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gynnsamma bevarandestatus i Sverige eller Götaland, detta oavsett den
aktuella vargens genetiska status.

Information
Tillsyn av tamdjur
Länsstyrelsen ber de personer som får kopia av detta beslut att sprida det
bland markägare och djurägare inom jaktområdet. Länsstyrelsen bedömer
att risken för angrepp är störst på kvällen. För att ha bäst chans att lyckas
med skyddsjakten, behöver jägarna vara på plats så snart som möjligt efter
ett angrepp. Djurägarna ombeds därför, att under den tid som skyddsjakten
pågår, se till sina djur innan natten samt som en första åtgärd på morgonen.
Om det skett ett angrepp bör kontakt snarast tas med någon av
Länsstyrelsens besiktningspersoner.
Skyddsjakt på enskilds initiativ
Enligt 28 § jaktförordningen får, om något av rovdjuren björn, varg, järv
eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett
sådant angrepp, åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjursägare eller
vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att
ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och
dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och
skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av
tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på
något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Sven Swedberg med Mia Bisther som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf enhetschef Anita
Bergstedt medverkat.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Mellersta förvaltningsområdet e-post
Länsstyrelserna i södra rovdjursförvaltningsområdet
Jaktdatabasen NV
registrator.vast@polisen.se
Viltskadecenter
Statens veterinärmedicinska anstalt rovdjur@sva.se
Berörda älgförvaltningsområden
Berörda älgskötselområden
Sjuhärads fåravelsförening:
lotta.graden@telia.com
char@live.se
kovrabogard@hotmail.com
gulleredsbacken@gmail.com
vastergardslamm@gmail.com
karin.lindhagen@telia.com
jonsson.hov@hotmail.com
Viltförvaltningsdelegationen e-post
Länsstyrelsens fältpersonal e-post
Jägareförbundet karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se
VO7@jagareforbundet.se
Magnus Kelldén konsumdfs@gmail.com
Jägarnas Riksförbund jrf.glimmingen@telia.com
Naturskyddsföreningen kansli.vast@naturskyddsforeningen.se
LRF lrf.vastragotaland@lrf.se
Rovdjursföreningen info@rovdjur.se
sten@hdn.nu

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Karta över jaktområdet
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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
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

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, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 39173-2020.

