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Naturvårdsenheten

Tåssåsens sameby
Mittådalens sameby
Handölsdalens sameby

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Beslut om avslag på ansökan om skyddsjakt 
efter samtliga vargar inom Prästskogenreviret
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Tåssåsens, Mittådalens och Handölsdalens 
samebyar om skyddsjakt efter vargar i Prästskogenreviret. 
Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Bakgrund
ANSÖKAN

Tåssåsens, Mittådalens och Handölsdalens sameby inkom den 10 februari 2021 med en 
ansökan om förebyggande skyddsjakt efter samtliga vargar inom det så kallade 
Prästskogenreviret, beläget på gränsen mellan Jämtlands och Gävleborgs län. I ansökan 
anges att samebyarna efter lång tids förhandlingar har tecknat avtal om renbete i det 
aktuella området. Vid komplettering av ansökan framkommer att ingen sameby avser att 
låta sina renar vinterbeta i området denna vinter men att en av de sökande samebyarna 
avser att åka till området med en vintergrupp kommande säsong, alltså vintern 
2021/2022. I ansökan uttrycks en oro att inte kunna nyttja betesområdet trots att det 
finns behov av det och vid komplettering framkommer även stor oro att den vintergrupp 
som ska beta i området nästa år kommer drabbas av mycket allvarlig skada när de åker 
dit. Betesområdets ungefärliga utbredning redovisas i figur 1.
Vid komplettering av ansökan berättar också de sökande samebyarnas kontaktperson att 
den vintergrupp som under förra året hade omfattande problem kopplad till vinterbetet i 
utbredningsområdet för det så kallade Krokvattnetreviret hittills denna säsong inte har 
upplevt någon problematik kopplad till varg i det området. Sökande menar att detta 
indikerar att de skyddsjakter som genomfördes under vintern 2019/2020 hade en 
skadeförebyggande effekt trots att inte alla vargindivider togs bort. 

FÖREKOMST AV VARG I OMRÅDET

Det berörda vinterbetesområdet omfattar delar av utbredningsområdet för det så kallade 
Prästskogenreviret (figur 1). Reviret Prästskogen har funnits i området sedan 2013.  
Innan dess fanns där andra konstellationer av stationära vargar. Den 22 februari 2021 
uppskattades reviret bestå av minst tio vargindivider (tabell 1).
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Figur 1: Vinterbetesområdet som berörs i ansökan visas ungefärligt med den svarta och röda cirkeln. 
Prästskogenrevirets utbredning visas av den gröna polygonen och de röda markeringarna visar var olika individer 
tillhörande reviret dokumenterats fram till och med 22 februari 2021. (Rovbase, 2021)

Tabell 1: Tabell över de individer som fram till den 22 februari 2021 dokumenterats i Prästskogenreviret.(Rovbase, 
2021)
Antal Individ Kön Status Ursprung
1 G68-13 Tik Revirmarkerande Djurskog 3
2 G108-16 Hane Revirmarkerande Julussa 9
3 G82-21 Tik Prästskogen 4
4 G83-21 Tik Prästskogen 4
5 G84-21 Tik Prästskogen 4
6 G85-21 Tik Prästskogen 4
7 G86-21 Tik Prästskogen 4
8 G87-21 Hane Prästskogen 4
9 G156-19 Hane Prästskogen 4
10 G22-20 Tik Prästskogen 4

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket fattade den 21 april 2020 med stöd av 24 a § jaktförordningen 
(1987:905) beslut (NV-00303-20) om att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt 
efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser.
I beslutet har även reglerna i artikel 12 och undantagsreglerna beträffande jakt i artikel 
16 i Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) beaktats.
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Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen bedömer 
skadornas omfattning, förväntad skadebild, om skadeförebyggande åtgärder gjorts och 
vilka möjligheter till förebyggande av skada som finns samt möjlighet till annan lämplig 
lösning än skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer om skyddsjakt kan försvåra 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten. Länsstyrelsen beaktar också 
vargstammens utveckling i landet som helhet. Vidare bedömer Länsstyrelsen om det går 
att identifiera speciellt skadegörande individer eller särskilt skadeutsatta områden.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS

Naturvårdsverket fastställde under inventeringssäsongen 2019/20 vargstammen i 
Sverige till 36,5 föryngringar, motsvarande 365 individer. Detta innebär att 
vargstammen bedömdes ligga över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 
30 föryngringar, motsvarande 300 individer. 
I Naturvårdsverkets beslut1 (NV-02807-20) bedömer myndigheten att den skydds- och 
licensjakt som genomförts under de senaste åren inte har försvårat upprätthållandet av 
gynnsam bevarandestatus. I beslutet redovisas att mellan 17-51 vargar avlivats vid 
skydds- och licensjakt under åren 2017-2019. Naturvårdsverket skriver i samma beslut 
att de bedömer att ett framtida uttag för skyddsjakt som hålls på liknande nivåer som 
tidigare inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen på 
nationell nivå, trots att Naturvårdsverket lämnade utrymme för beslut om licensjakt 
under 2021. Under året 2020 avlivades i Sverige 17 vargar med stöd av 
skyddsjaktbeslut, av dessa avlivades sex individer i Jämtlands län. Under 2021 har fram 
till och med vecka 7 totalt 31 vargar avlivats under skydds- och licensjakt i landet, av 
dessa är tre avlivade på skyddsjakt och ingen i Jämtlands län.
Jämtlands län har en fastställd miniminivå motsvarande en vargföryngring, det är också 
den enda fastställda miniminivån för varg inom norra rovdjursförvaltningsområdet. 
Naturvårdsverket fastställde den 2 juni 2020 inventeringsresultatet för vintern 2019/20 
och i rapporten2 framkommer att norra förvaltningsområdet totalt har 1,2 föryngringar 
av varg. I samma rapport fastställdes för Jämtlands län 0,83 föryngringar av varg. 
I Länsstyrelsen Jämtland läns slutrapport för inventeringsresultat för lodjur, järv, varg 
och kungsörn framkommer att länet under säsongen 2019/2020 berördes av tre 
vargrevir; familjegrupperna Prästskogen (minst 9 individer) och Krokvattnet (minst 7 
individer) samt ett revirmarkerande par öster om Överhogdal. Utöver dessa vargar 
dokumenterades under den gångna inventeringssäsongen också 17 andra unika 
vargindivider. De två familjegrupperna delas med Gävleborgs och Västernorrlands län 

1 Naturvårdsverket, 2020. Beslut om att överlämna möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till 
länsstyrelserna
2 Wabakken, P., Svensson, L., Maartmann, E., Nordli, K., Flagstad, Ø. & Åkesson, M. 2020.  
Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020. Inventering av varg, vintern 2019-2020. Bestandsstatus 
for store rovdyr i Skandinavia, Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2020. 55 s.
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varför det fastställda inventeringsresultatet som nämns ovan bestämts till 0,83 
föryngringar för Jämtlands län. 
Med bakgrund av ovanstående gör Länsstyrelsen bedömningen att ett tänkt uttag om tio 
vargindivider sannolikt inte försvårar upprätthållande av artens gynnsamma 
bevarandestatus på nationell nivå. Detta eftersom det skulle vara i linje med vad 
Naturvårdsverket i sitt tidigare nämnda delegeringsbeslut bedömer att vargstammen kan 
tåla med hänvisning till tidigare års uttag vid skydds- och licensjakter. 
Länsstyrelsen gör också bedömningen att uttaget av ett helt revir inte heller i sig skulle 
försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus på nationell nivå eftersom 
vargstammen, räknat i fastställda föryngringar, bedömts ligga relativt högt över 
referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. 
Länsstyrelsen konstaterar vidare att länet över tid haft en fast vargstam i länets sydöstra 
delar och att detta faktum också ligger till grund för den fastställda miniminivån. 
Länsstyrelsen bedömer att ett sådant uttag som redogjorts för ovan kan ha betydande 
effekt för det lokala beståndet av varg. Länsstyrelsen anser att det finns en risk att ett 
uttag av denna storlek oavsett kan påverka den del av länets vargstam som i nuläget 
ligger till grund för den föryngring länet förväntas ta ansvar för. 

ALLVARLIG SKADA

Det är ett obestridligt faktum att vargar i och i närheten av en vintergrupp med renar 
kommer att orsaka allvarlig skada. Vid tidigare ärenden rörande skyddsjakt efter vargar 
tillhörande Krokvattnetreviret (bland annat Länsstyrelsen diarienummer 218-9054-2019 
och 218-1489-2020) har det också framkommit att skyddsjakt i ett revir under en vinter 
kan visa sig ha skadeförebyggande effekt även vintern därpå, även i det fall inte hela 
reviret tas bort. 
Med avseende på vargpopulationens täthet i Sverige och utvandrande vargars sökande 
efter lämpliga områden för revirbildning bedömer Länsstyrelsen det ändå sannolikt att 
revirområdet snabbt kan återbesättas även i det fall samtliga av revirets nu ingående 
vargar avlivas. I det här fallet bedömer Länsstyrelsen därför att tiden mellan den nu 
ansökta skyddsjakten och den tidpunkt då skadan kan förväntas äga rum är alltför lång 
för att skyddsjakt med säkerhet skulle ha den skadeförebyggande effekt som 
eftersträvas. 

ANNAN LÄMPLIG LÖSNING

Det är känt att vinterbetesavtalen som ligger till grund för samebyarnas rätt att 
vinterbeta i dessa områden kommit till för att samebyarna behöver avlasta sina 
befintliga betesområden och Länsstyrelsen bedömer att samebyarna förr eller senare 
kommer att behöva nyttja det vinterbete som är tillgänglig i området för den sökta 
skyddsjakten. Under innevarande vinter kommer dock inga renar vinterbeta i området 
för Prästskogenrevirets utbredning varför de sökande för tillfället bedöms ha vidtagit en 
annan lämplig lösning.
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LÄNSSTYRELSENS SAMMANTAGNA BEDÖMNING

Länsstyrelsen bedömer att ett tänkt uttag om ett helt revir bestående av minst tio 
vargindivider inte nödvändigtvis har en försvårande inverkan på vargens gynnsamma 
bevarandestatus nationellt sett men att effekten på det lokala beståndet sannolikt skulle 
vara betydande utifrån nu rådande förutsättningar.  
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen också att det just nu inte finns någon akut 
pågående allvarlig skada och att de sökande samebyarna för den här 
vinterbetessäsongen har en annan lämplig lösning. 
Med bakgrund av detta beslutar Länsstyrelsen att avslå ansökan om skyddsjakt efter 
samtliga vargar i Prästskogenreviret. 

Information
Behovet av skyddsjakt prövas löpande. Trots detta avslag kan därför frågan om 
skyddsjakt åter tas upp av Länsstyrelsen eller av den som anser sig löpa risk att drabbas 
av skada.

SAMRÅD

Under ärendets handläggning har samråd med Länsstyrelsen Gävleborgs län skett 
eftersom motsvarande ansökan om skyddsjakt även lämnats in där.

HANDLÄGGNING

I ärendets handläggning har utöver föredragande handläggare även 
inventeringssamordnare Nicklas Rumm samt naturvårdshandläggare Olov Hallquist och 
Moa Walldén deltagit.  

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med naturvårdshandläggare Emma 
Andersson som föredragande. 
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia till 
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Naturvårdsverket
Polisen
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län
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Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Skandulv

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1, hur beslutet kan överklagas

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen 
i Jämtlands län, 831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
jamtland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

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 om 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 eller inte. Om 
någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden 
tre veckor från det datum som står på beslutet. Ditt överklagande ska innehålla:

 vilket beslut som överklagas
 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:
Personnummer, adress till bostaden, telefonnummer där du kan nås och eventuellt övriga
uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 - 
225 30 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet
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