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Svar på öppet brev angående jakt på varg i Sverige 

 

Vargfrågan är ett ämne som skapar polariserade debatter, något som jag är mycket medveten 

om, bland annat utifrån min roll som ordförande i Viltförvaltningsdelegationen, VFD. 

Som vi alla vet finns det många kommunikativa utmaningar med de olika delarna inom den 

svenska rovdjursförvaltningen. För att tydliggöra de siffror och nivåer som det handlar om 

återges dessa i slutet av detta brev. 

Länsstyrelserna i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet (MRFO) gavs möjlighet att fatta 

beslut om licensjakt efter varg 2021 av Naturvårdsverket. Vårt uppdrag utgår från de ramar 

som Naturvårdsverket ger länsstyrelserna i sitt beslut.  

 

Beslut om licensjakt efter varg innebär att länsstyrelsen beviljar ett undantag från fredningen 

av arten varg i enlighet med jaktförordningen. En av förutsättningarna för att beslut om 

licensjakt ska tillåtas är att jakten inte ska försvåra upprätthållandet av artens gynnsamma 

bevarandestatus (GYBS) 

I beräkningarna av ett jaktuttag för licensjakt 2021 får inte Mellersta 

rovdjursförvaltningsområdet (MRFO) riskera att gå under den för MRFO beslutade 

miniminivån på 285 individer. Länsstyrelserna behöver även i det uttaget ta höjd 

föreventuellt kommande behov av skyddsjakt. Då vargstammen dessutom ligger så pass nära 

referensvärdet för gynnsam bevarandestatus (GYBS) krävs en buffert för att undvika risken 

att stammen hamnar under GYBS när jakten är avslutad. Beslutet om delegation till 

Länsstyrelsen och den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram innehåller krav och 

rekommendationer som myndigheten har att följa vid våra beslut. 

 

Jag och mina medarbetare är fullt medvetna om och förstår den påverkan som en 

rovdjursstam kan ha i en landsbygd och att det kan vara skillnad i upplevelsen beroende på 

om man är till exempel tamdjursägare eller ekoturismföretagare. Vi fattar dock våra beslut 

utifrån de lagar och förordningar som finns. Vill man påverka dessa behöver dialogen föras 

med kommun-, region- och riksdagspolitiker. 

 

 



   

  

 

 

Fakta: 

Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden, södra, 

mellersta och norra.  

 

Enligt beslut från Naturvårdsverket 9 maj 2019 ska det finnas 

minst följande nivåer av varg per rovdjursförvaltningsområde: 

• Södra – 0,5 årlig föryngring (1 föryngring schabloniseras 

med 10 individer) 

• Mellersta – 28,5 årliga föryngringar 

• Norra – 1 årlig föryngring 

Detta ger sammantaget en miniminivå nationellt om 30 

föryngringar (300 individer) 

 

Senaste inventeringsresultatet 2019/2020 gav 36,5 föryngringar (365 individer) 

Inventeringsresultatet mellan de olika rovdjursförvaltningsområdena är: 

• Södra – 2,5 föryngring (25 individer) 

• Mellersta – 32,8 föryngringar (328 individer) 

• Norra – 1,2 föryngring (12 individer) 

Snittet av antalet döda vargar som dött av skyddsjakt, trafik, samt annan orsak är de senaste fem 

åren: 21 individer. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ylva Thörn 

Landshövding 


