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Delgivningskvitto

Beslut om skyddsjakt efter en (1) varg i Idre nya 
sameby, Älvdalens kommun

Beslut
Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt efter en (1) varg inom Idre nya sameby, 
Älvdalens kommun med nedan angivna villkor. 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska 
gälla utan hinder av att beslutet överklagas. Hur man överklagar, se bilaga 3.

Villkor för beslutet 
Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för jakten enligt detta 
beslut. 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 respektive 44 §§ samma lag. 

Djur som får fällas
Beslutet gäller en varg som befinner sig i det beslutade jaktområdet och riskerar 
att orsaka fortsatt skada på renhjorden. 

Jaktperiod 
Skyddsjakten får bedrivas från och med den 16 juli till och med den 30 juli 2021. 
Skyddsjakten får bedrivas under hela dygnet. 
Varje jakttillfälle initieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska inför varje 
jakttillfälle kontaktas på telefon enligt följande:
Beredskapstelefon rovdjur 07:00-20:00: 010-225 05 00
Övrig tid kontakta Länsstyrelsens Tjänsteperson i beredskap (TiB) via 08-454 20 
82 (via SOS).
Länsstyrelsen avlyser skyddsjakten om tillåtet antal vargar fällts eller påskjutits 
innan jakttiden löpt ut.
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Länsstyrelsen äger rätt att omedelbart avlysa jakten om förutsättningarna för 
skyddsjakt förändras eller om jaktförhållandena förändras på ett sådant sätt att 
jakten inte kan genomföras i enlighet med gällande bestämmelser samt villkoren i 
detta beslut.
Eventuell förlängning av jakttiden sker efter särskilt beslut av länsstyrelsen. 

Jaktområde
Jaktområdet framgår av bilaga 2. 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 d § andra stycket jaktförordningen att 
jakten får ske på annans mark. Jaktledaren bör meddela berörda markägare och 
jakträttshavare att skyddsjakt kommer att bedrivas i området och när jaktförsök 
kommer att ske.

Vem som får utföra jakten
Länsstyrelsen utser, i samråd med samebyn, jaktledare till skyddsjakten och 
jaktledaren utser ett jaktlag. Max 20 personer får medverka under ett och samma 
jakttillfälle. 

Jaktledarens ansvar

Jaktledarens ansvar specificeras i bilaga 1.
Jaktledaren ansvarar för att: 

 informera Polismyndigheten när skyddsjakten påbörjas samt vid 
skyddsjaktens slut samt om djuren fällts eller påskjutits innan jakttiden 
löpt ut

 om möjligt informera berörda markägare samt jakträttshavare om 
skyddsjakten

 vid behov kunna uppvisa dokumentation på vilka personer som deltagit vid 
respektive jakttillfälle

 försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra vilt kan 
finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen

 sådana kommunikationsmedel används under skyddsjakten så att 
villkoren i detta beslut kan uppfyllas

 samtliga jaktdeltagare känner till beslutet och dess villkor i sin helhet

Jaktmedel och metoder
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 
2002:18) anges vilka vapen och kulpatroner som får användas vid jakt efter varg.
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Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av hund. Maximalt tre (3) hundar får 
släppas efter en och samma varg under ett och samma jakttillfälle. Hundarna bör 
ha likartat arbetssätt. Utvilade hundar får inte släppas på redan jagade vargar 
under en och samma dag. GPS loggen från eventuella hundenheter (GPS 
sändare/mottagare) bör kunna uppvisas för Länsstyrelsens personal. 
Informationen är viktig vid uppföljning av eventuell skadskjutning.
Förföljande och avlivning från terrängfordon och helikopter får endast utföras av 
personal särskilt utsedd av Länsstyrelsen. Skyddsjakten får bedrivas med hjälp 
av helikopter under förutsättning att såväl pilot som skytt har erfarenhet av 
sådan verksamhet.
Länsstyrelsens kostnader för deltagandet i skyddsjakten belastar Länsstyrelsen. 
Övriga kostnader förknippade med skyddsjakten står sökanden för.
Länsstyrelsen beslutar att varg får avlivas med hjälp av såväl fast som rörlig 
belysning. 

Terrängkörning i samband med skyddsjakt
Enligt terrängkörningslagen (1975:1313) är körning i terräng med motordrivet 
fordon för annat ändamål än jord- eller skogsbruk förbjudet i hela landet med 
vissa undantag.
I enlighet med 1 § p.4 terrängkörningsförordningen (1978:594) råder undantag 
från ovanstående lag för terrängkörning i samband med underhåll av 
renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av renar m.m. 
Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt inkluderas i detta undantag. 

Töfsingdalens nationalpark

Med stöd av 5 § nationalparksförordningen (1987:938) ger Länsstyrelsen dispens 
från förbud att:

 störa djurlivet, 
 jaga,
 använda motordrivet fordon (avser terrängkörning på barmark och 

snötäckt mark),
 landa med luftfartyg,
 medföra okopplad hund.
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Naturreservaten Bredåsen, Buruåsen, Eländesgraven, Floåsen, 
Gränjåsen, Karmorådsen, Lillfjäten, Långfjället, Smolbäcken, Städjan-
Nipfjället, Sundbäcken och Vålåberget. 

Med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken (1998:808) beviljar Länsstyrelsen er dispens 
från förbud i naturreservat att köra med motorfordon i terräng i samband med 
skyddsjakt. I samband med skyddsjakten får ni även landa med helikopter samt 
medföra okopplad hund.
Villkor för beslutet: 

 Beslutet gäller för verksamhet i direkt samband med skyddsjakt för varg. 
 Beslutet gäller för de personer som bedriver skyddsjakt.
 Färdväg ska väljas så att minsta möjliga skador på naturmiljön 

uppkommer, särskilt inom naturreservat och nationalpark.

Motivering 

Töfsingdalens nationalpark
Inom Töfsingdalens naturreservat är det med stöd av föreskrifter 
beslutade enligt miljöbalken (1998:808) bland annat förbjudet att störa 
djurlivet, jaga, använda motordrivet fordon och landa med luftfartyg. 
Länsstyrelsen får, enligt 5 § nationalparksförordningen, i det enskilda 
fallet ge dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen anser att skyddsjakt i ett enskilt fall utgör särskilda skäl för 
att medge dispens/tillstånd. 
Naturreservaten Bredåsen, Buruåsen, Eländesgraven, Floåsen, 
Gränjåsen, Karmorådsen, Lillfjäten, Långfjället, Smolbäcken, 
Städjan-Nipfjället, Sundbäcken och Vålåberget. 
Inom nämnda naturreservat är det enligt föreskrifterna förbjudet att köra 
med motordrivet fordon på barmark och/eller snötäckt mark. Dispens kan 
meddelas om särskilda skäl föreligger. I ett fåtal av naturreservaten är det 
även förbjudet att landa med luftfarkost och/eller medföra okopplad hund.
Länsstyrelsen anser att skyddsjakt i ett enskilt fall utgör särskilda skäl för 
att medge dispens.

Upplysning
Länsstyrelsen erinrar om att detta beslut inte befriar er från skyldigheten 
att inhämta berörda markägares medgivande före körning. 
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Avlysning
Jakten avlyses när djuret fällts, påskjutits, när jakttiden gått ut eller om 
Länsstyrelsens personal finner det nödvändigt. Jaktledaren ska omgående 
meddela jägarna att jakten avlyses.

Fälld eller påskjuten varg 
Jaktledaren ska snarast och senast en timme efter att djuret fällts, eller 
påskjutits, anmäla detta till berörd naturbevakare eller vilthandläggare vid 
enheten för vilt, Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
Det fällda djuret, samt skottplats/fallplats, ska uppvisas av skytten för 
Länsstyrelsens besiktningsman. Skytten ska även redogöra för jaktförloppet. 
Fällt djur får inte flyttas från platsen innan den besiktigats av länsstyrelsens 
besiktningsman.
Vargpäls får behållas av jakträttsinnehavaren om vargen fälls enligt villkoren till 
detta beslut enligt 10 § jaktlagen (1987:259). Om jakträttsinnehavaren inte finns 
på plats för att flå och omhänderta skinnet, får denne kontakta SVA för 
utlämnande av vargskinn och kranie. 
Fällt djur omhändertas av Länsstyrelsen och transporteras till Statens 
Veterinärmedicinska anstalt för obduktion.
Om djuret påskjutits men inte fällts ansvarar skytt för att eftersök genomförs. 
Uppföljning
Inom tre veckor från jaktens avslutande ska jaktledaren skriftligen inkomma med 
en redogörelse för jaktens utförande till Länsstyrelsen.

Bakgrund

Ansökan
Den 12 juli 2021 ansöker Idre nya sameby om skyddsjakt efter en varg som 
uppehåller sig inom samebyns betesområde. Den 23 juni observerades vargen på 
Hällsjöberget och dagen efter upptäcktes spår efter varg mot Hågodalen. 
Naturbevakare åkte till platsen men kunde inte dokumentera spåren. Den 25 juni 
påbörjades kalvmärkningen och då upptäcktes en renkalv med skador som 
samebyn bedömde som orsakade av varg. Skadorna dokumenterades med bilder.
Kalvmärkningen avslutades den 29 juni och samebyn försökte då att hålla kvar 
renhjorden norr om Storån, men renhjorden var orolig och tryckte på söderut. 
Samebyn jobbade i över en vecka med att hålla kvar renhjorden, bla med 
helikopter, men var slutligen tvungna att låta dem passera Storån söderut. 
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Synobservation av vargen den 5 juli vid Hemmeråsen samt den 12 juli vid 
Grunddagssätern visar på att vargen befann sig i samma område som renhjorden 
och det tros vara anledningen till att renhjorden inte gick att hålla kvar. 
Två spillningar har samlats in från området och skickats på analys. 
Samebyn uppger att vargens närvaro försvårar renskötseln, ger inte renarna 
betesro, orsakar skador på renhjorden och orsakar stress och oro hos renskötarna.  

Förekomst av varg i området
Länsstyrelsen har inte kännedom om några andra vargar i området under det 
senaste halvåret. De spår som rapporterades in av samebyn gick inte att 
dokumentera. Det finns dock filmklipp på vargen från två olika tillfällen, varav 
den senaste filmades den 14 juli efter att ansökan inkommit. 

Motivering till beslutet

Juridiska förutsättningar för skyddsjakt 
Vargen har ett strikt skydd i Art- och habitatdirektivet som förbjuder avsiktligt 
dödande av bland annat stora rovdjur. De möjligheter till undantag från förbudet 
som direktivet medger genomförs med motsvarande bestämmelser i jaktlagen 
(1987:259) och jaktförordningen (1987:905). I 23 a § jaktförordningen regleras 
förutsättningarna för skyddsjakt efter stora rovdjur: Det ska inte finnas någon 
annan lämplig lösning och skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde 
och jakten ska ske för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, 
skog, fiske, vatten eller annan egendom 
I enlighet med 24 a § jaktförordning har Naturvårdsverket i sitt beslut av den 21 
april 2020 (NV-00303-20) delegerat rätten att besluta om skyddsjakt efter varg 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län. I enlighet med 23 b § jaktförordningen får 
länsstyrelsen därmed besluta om skyddsjakt efter ansökan av den som riskerar 
att drabbas av skada, eller på myndighetens eget initiativ, om förutsättningarna 
enligt 23 a § jaktförordning är uppfyllda. I 9 b § jaktförordningen regleras hur 
sådana beslut om bland annat skyddsjakt på stora rovdjur ska utformas. 
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. 
Beslutet fattas med stöd av 9, 18, 21, 22, 23 a tredje punkten, 23 b och 24 d §§ 
jaktförordningen. 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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Med stöd av 59 § jaktförordningen gäller detta beslut utan hinder av att det 
överklagas.
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.

Allvarlig skada
Renskötseln försvåras av att renhjorden ständigt splittras vid upprepade angrepp 
från varg. Detta leder till en ökad arbetsinsats och ökade kostnader för bevakning 
och samlingar förutom den direkta påverkan på renarna.

Gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket fastställde under inventeringssäsongen 2020/21 vargstammen 
till 39,5 föryngringar, motsvarande 395 individer. Detta innebär att vargstammen 
bedömdes ligga över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 30 
föryngringar, motsvarande 300 individer. I Naturvårdsverkets beslut (NV-02807-
20) bedömer myndigheten att den skydds- och licensjakt som genomförts de 
senaste åren inte har försvårat upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. 
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 i Sverige. 
Länsstyrelsen bedömer därför att detta beslut ligger i linje med 
Naturvårdsverkets bedömning angående det totala nationella uttaget av varg 
under skyddsjakt.

Undantagets påverkan på det lokala beståndet
Dalarnas län har en fastställd miniminivå på åtta föryngringar och enligt 
inventeringsresultatet för vintern 2020/21 har Dalarna åtta föryngringar. 
Under de senaste fem åren har det sammanlagt fällts 10 vargar under skyddsjakt 
(tabell 1). I förhållande till länets vargpopulation bedömer Länsstyrelsen inte att 
det lokala beståndet påverkas negativt av dessa skyddsjakter. 
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Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att uttaget av en varg med stöd av detta 
beslut inte förhindrar eller allvarligt försvårar upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.
Tabell 1. Sammanställning av antal vargar fällda vid skyddsjakt per år i Dalarnas län

Årtal Antal fällda vargar under skyddsjakt

2015 0

2016 3

2017 3

2018 1

2019 0

2020 3

Annan lämplig lösning
Den skadeförebyggande metod som normalt fungerar bäst mot predation på ren 
är att hålla väl samlade hjordar. Varg jagar med en metod som innebär att 
renhjordarna skingras och sprids över en stor yta vilket medför ökad exponering 
för predation av både varg och andra rovdjur.
Andra alternativa metoder som diskuterats är:

1. Avvakta att vargen självmant lämnar området

Länsstyrelsen bedömer att det är osannolikt att vargen självmant lämnar 
platsen då den i området har god tillgång på föda i form av en stor mängd 
renar 

2. Störa, mota bort eller flytta vargen 

Erfarenheter av tidigare försök att mota bort och/eller flytta vargar från 
områden med ren visar att vargarna återvänder till renarna, varför detta 
inte är en metod som kan förväntas hjälpa i denna situation. Vidare 
bedömer Länsstyrelsen det osannolikt att skrämsel av eller försök att mota 
bort vargen kommer avhjälpa problemet för rennäringen. 
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3. Ökad bevakning 

Samebyns renhjordar bevakas redan i den utsträckning som är 
resursmässigt möjligt. Renarna är dessutom nu så pass utspridda över ett 
stort område att bevakningen försvårats. 

Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att det saknas annan lämplig 
lösning.

Beslutets verkställighet
Länsstyrelsen bedömer att risken för allvarlig skada är överhängande och att 
skyddsjakten bör verkställas så snart som möjligt.

Information
Jakt som inte följer angivna villkor sker utan stöd av detta beslut och i strid med 
fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för 
jaktbrott återfinns i 43 och 44 §§ samma lag. 
Länsstyrelsen erinrar om 22 § jaktförordningen där det framkommer att ett 
skjutvapen som förvaras i ett motordrivet fortskaffningsmedel inte får ha 
ammunition i vapnets patronläge eller magasin. 
Länsstyrelsen erinrar om att skyddsjakten enligt 27 § jaktlagen ska bedrivas på 
ett sådant sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och 
egendom inte utsätts för fara.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga 3 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef för avdelningen för miljö och 
samhällsplanering Anna Carlsson med rovdjurshandläggare Marie Edvall som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Sarah Bauer samt 
naturvårdshandläggare Maria Jons medverkat.
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.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till
Naturvårdsverket
Viltskadecenter
SVA
Polisen i region Bergslagen
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltingsområdet

Bilagor
1. Jaktledarens ansvar
2. Jaktområde
3. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1 

Jaktledarens ansvar 
Vilket ansvar jaktledaren har vid jakt efter olika viltarter tydliggörs i 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7, NFS 2011:7). Med 
hänvisning till denna reglering tydliggör Länsstyrelsen här ansvaret som 
jaktledaren har vid skyddsjakt efter varg. 

1. Jaktledaren ska hålla sig välinformerad om samtliga villkor som gäller för 
denna skyddsjakt. 

2. Jaktledaren svarar för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer 
att villkoren för jakten följs. 

3. Jaktledaren ska före första jakttillfället anmäla till Länsstyrelsen i Dalarnas 
län om delaktighet i skyddsjakten. 

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många djur 
som återstår enligt skyddsjaktsbeslutet. 

5. En särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på plats inom högst två 
timmar från påskjutning (17 § andra stycket jaktförordningen). 

6. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om 
villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar och 
gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens 
genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha 
vapenlicens. 

7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara 
ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under 
jakten samt att han/hon bör ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att 
han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter varg. 

8. Jaktledaren bör informera varje jaktdeltagare om vikten av att viltet inte 
utsätts för onödigt lidande. 

9. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld varg 
till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast en timme efter att djuret fällts. 

10. Jaktledaren ska omedelbart avlysa jakten när den sista tillåtna vargen fällts 
eller påskjutits 
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Bilaga 2

Jaktområde -inom röd linje
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Bilaga 3
Överklagandehänvisning 
förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka ert 
skriftliga överklagande till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert 
överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till 
att ni 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.

Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där ni 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 er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via 
e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 13660-2021.
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