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Enl. ansökningar
Sebastian Olofsson
Vilthandläggare
010-2233266
sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Beslut om skyddsjakt efter varg i del av Heby,
Tierp och Uppsala kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter en (1) vuxen varg.
Beslutet gäller med nedanstående villkor.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan
hinder av att beslutet överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga.

Villkor
•

Vilka djur får fällas?
En (1) vuxen varg får fällas oavsett kön.
När får jakten bedrivas?

•

Skyddsjakt är tillåtet från och med beslutsdatum till och med den 30 september 2021.
Skyddsjakten får bedrivas dygnet runt.

•

Skyddsjakten är avlyst när en (1) vuxen varg fällts eller påskjutits, eller Länsstyrelsen av
andra skäl finner det nödvändigt att avlysa den.
Var får jakten bedrivas?

•

Inom det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 i detta beslut får skyddsjakt
bedrivas:
•

Efter varg som befinner sig inne i hage med fårbesättning utan att det föregås av
skrämselförsök.

•

Inom hage där länsstyrelsen konstaterat att vargangrepp inträffat samt inom 300 m
från sådan hage upp till 48 timmar efter konstaterat vargangrepp.

Postadress 751 86 UPPSALA Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-post uppsala@lansstyrelsen.se WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Genom spårning med hund på obruten spårlöpa från hage där länsstyrelsen
konstaterat att vargangrepp skett maximalt 24 timmar tidigare. Spårning får endast
påbörjas i samråd med länsstyrelsen.

Skyddsjakten får ske på annans jaktområde
Jaktmetoder och jaktmedel

•

Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna samt
rekreationssökande allmänhet.

•

Enbart godkända jaktmedel för varg enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) får användas.

•

Motordrivna fordon får användas vid skyddsjakten och då endast vid körning på
vägar/skogsbilvägar synliga på karta i skala 1:100 000. Undantaget om användning av
motordrivna fordon ger inte rätt att från motordrivet fordon förfölja eller skjuta varg från
fordon i rörelse. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 2 § lagen om
vägtrafikdefinitioner (2001:559).

•

Alla typer av belysning får användas vid skyddsjakten. Belysning innefattar inte
elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera och termiska
sikten.

•

Länsstyrelsen utser jaktledare till skyddsjakten. Jaktledaren utser ett jaktlag på max 30
personer. Personuppgifter på samtliga jaktdeltagare ska finnas hos jaktledaren och kunna
uppvisas för Länsstyrelsen och polis vid tillsyn.

Anmälan om fälld eller påskjuten varg
•

Påskjuten/fälld varg ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen på länsstyrelsens
rovdjurstelefon, 010-2233224, alternativt 076-1032740. Fälld varg ska lämnas orörd på
skottplats/fallplats.
Krav på eftersökshund

•

Vid jakt efter varg ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas
på skottplatsen inom högst två timmar efter påskjutningen. Detta framgår av 17 § andra
stycket i jaktförordningen.
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Besiktning och hantering av fälld varg
•

Skytten ska utan dröjsmål kunna uppvisa den fällda vargen samt skottplats/fallplats för
Länsstyrelsens besiktningspersonal.

•

Flådd varg samt referensprov i form av hudbit lämnas till Statens veterinärmedicinska
anstalt för obduktion, enligt Naturvårdsverkets vägledning om provtagning av björn,
varg, järv och lo som fälls vid skyddsjakt (bilaga till NV-00303-20). Jakträttshavaren kan
därmed tillvarata vargens skinn.
Länsstyrelsen erinrar om att 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.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under hösten 2020 besiktat tre angrepp på tamdjur som
konstaterats vara gjorda av varg. Under 2021 har sex ytterligare angrepp
inträffat inom samma område (Siggeforarevirets bedömda utbredning enligt
inventering under vintern 20/21). Under perioden augusti 2020 - september
2021 har totalt nio angrepp inträffat, varav fem angrepp under 16 dagars tid i
augusti och september.
•

2021-05-15: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömer att de
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från
Siggeforareviret varit inblandad.

•

2021-08-16: vargangrepp på får, Rödjebro, Heby kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de
orsakats av varg.

•

2021-08-18: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet bekräftade att det utförts
av varg.

•

2021-08-27: vargangrepp på får, Harbo, Heby kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från
Siggeforareviret varit inblandad
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•

2021-08-28: vargangrepp på får, Björklinge, Uppsala kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de
orsakats av varg. DNA-prov som togs i samband med angreppet visade att varg från
Siggeforareviret varit inblandad.

•

2021-09-01: vargangrepp på får, Tärnsjö, Heby kommun
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har besiktat skadorna och bedömt att de
orsakats av varg. DNA-prov har tagits men ännu inte analyserats.
Totalt har 74 får dödats, 10 skadats och 1 saknas under de sex angrepp som inträffat
under 2021. Under 2020 dödades totalt 9 får.
Länsstyrelsen har under augusti och september 2021 mottagit flera ansökningar om
skyddsjakt efter varg i reviret.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Länsstyrelsen bedömer
omfattningen av skador och olägenheter, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits, samt
vilka möjligheter till förebyggande av skada och olägenheter som finns. Länsstyrelsen
bedömer om annan lämplig lösning än skyddsjakt finns samt beaktar vargpopulationens
utveckling i landet som helhet. Länsstyrelsen bedömer även om det går att identifiera
individer som är speciellt skadegörande eller orsakar allvarliga olägenheter.
Risk för allvarlig skada
I bedömningen om skyddsjakt i detta fall är en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig
skada på boskap utgår Länsstyrelsen från Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om
skyddsjakt samt Viltskadecenters rekommendationer. För att skälet ska anses vara
uppfyllt krävs att det är sannolikt att allvarlig skada kommer att inträffa. I de fall skadan
redan nått en allvarlig nivå ska det också vara sannolikt att skadan förvärras ytterligare
genom förnyade skador. Beroende på situation kan det vara relevant att beakta följande
faktorer:
•

Omfattningen på redan uppkomna skador

•

Hur lång tid skadorna pågått

•

Tidsintervall mellan skadetillfällena
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•

Tid till dess skadorna kan förväntas upphöra för jakt-/betessäsongen

•

Erfarenheter från tidigare säsong
I fråga om stora rovdjur bör risken för att ett flertal upprepade angrepp på boskap eller
bigårdar inträffar inom en begränsad tidsperiod och i ett geografiskt avgränsat område
ligga till grund för bedömningen av om skäl föreligger. Med begränsad tidsperiod avses
ett års tid.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att risken för ytterligare allvarlig skada på boskap (får) är stor i
området. Upprepade angrepp har skett under betessäsongen, med kortare intervall mellan
de senare angreppen jämfört med de tidigare. Ett stort antal får har dödats/skadats vid
angreppen, och länsstyrelsen konstaterar att allvarlig skada har inträffat. Betessäsongen i
området kan förväntas pågå ytterligare 1-2 månader, och skulle angreppsfrekvensen vara
densamma som under de fem sista angreppen kommer det att ske ytterligare allvarlig
skada på boskap (får) innan betessäsongen är över. Enligt propositionen En hållbar
rovdjurspolitik (2012/13:191) ska tamdjurshållningen inte allvarligt försvåras av rovdjur.
Länsstyrelsen bedömer att tamdjurshållningen i området riskerar att allvarlig försvåras på
grund av de skador som inträffat och risken för ytterligare allvarlig skada.
Samtliga angrepp ligger inom det område där Länsstyrelsen under inventeringssäsongen
dokumenterat familjegrupp av varg (Siggeforareviret). DNA-analyser från salivprov
tagna vid angreppen visar att angreppen, vid de tillfällen då proven kunnat visa på individ,
gjorts av djur som hör till reviret. Länsstyrelsen bedömer därför att det finns en stor
sannolikhet att djuren kommer vara kvar i området. Angreppen har dessutom inträffat
under två skilda betessäsonger vilket ytterligare ökar sannolikheten att varg kommer att
vara kvar i området.

Annan lämplig lösning
För att skyddsjakt ska kunna beviljas får det inte finnas någon annan lämplig
lösning.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har sedan vargreviret bildades under vintern 2019/20 genomfört ett större
antal informationsmöten med djurägare och övrig allmänhet för att diskutera vargars
beteende, risk för skador och olika typer av förebyggande åtgärder som kan vidtas,
inklusive de möjligheter som finns att söka bidrag för att skydda djur från angrepp.
Länsstyrelsen har också skickat ut information kring förebyggande åtgärder i nyhetsbrev
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till lantbrukare, spelat in stängslingsfilmer, bedrivit uppsökande verksamhet samt haft
stängselkonsultationer. Länsstyrelsen har mottagit ett ökat antal ansökningar om
rovdjursavvisande stängsel. 2019 inkom 5 ansökningar, 2020 inkom 26 ansökningar och
under 2021 har 13 ansökningar inkommit genom landsbygdsprogrammet.
Vid de angrepp som inträffat under 2021 har det vidtagits olika typer av förebyggande
åtgärder. Det har handlat om nattintag av resterande djur, flytt till annan hage,
uppsättning av lapptyg, uppsättning av ytterligare eltråd, förbättringar av befintliga hagar
och sambete med andra arter.
Skrämsel av skadegörande individer kan vara en annan lämplig lösning men har inte varit
möjlig att genomföra hittills. Skyddsjaktvillkoren utformas för att jakten i sig ska kunna
ha en skrämseleffekt om flera vargar deltar i angrepp på boskap (får). Skyddsjakt beviljas
därför endast efter ett djur i taget.
Länsstyrelsen bedömer utifrån den frekvens och spridning av angrepp som varit i augusti
och september (fem angrepp inom 16 dagar på fem olika gårdar på över 2 mils avstånd)
att det inte är möjligt att förutse var angrepp kan ske och vidta förebyggande åtgärder
innan ytterligare allvarlig skada riskerar att uppstå. Det är inte heller rimligt att kräva att
alla djurägare i området innan ytterligare allvarlig skada uppstår ska hinna vidta andra
lämpliga lösningar eller sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen konstaterar
därför att det i nuläget inte finns annan lämplig lösning än skyddsjakt.

Påverkan på gynnsam bevarandestatus
Skyddsjakt får endast beviljas om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Länsstyrelsens bedömning
Gynnsam bevarandestatus för den svenska vargpopulationen är minst 300 vargar samt att
minst en finsk-rysk varg immigrerar och föryngrar sig i landet per varggeneration (fem
år). Vid den senaste varginventeringen (20/21) fanns 395 vargar i Sverige och minst en
finsk-rysk varg hade immigrerat och föryngrat sig. Vargen har därför gynnsam
bevarandestatus i landet. Naturvårdsverket har också delegerat rätten till skyddsjakt till
länsstyrelserna då gynnsam bevarandestatus är uppnådd.
Länsstyrelsen har under inventeringen 2019/20 samt 20/21 konstaterat att det finns en
genetiskt viktig varg i området. Denna varg har gett upphov till två kullar med avkomma,
sammanlagt minst 10 valpar.
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Länsstyrelsen kan konstatera att gynnsam bevarandestatus för varg finns i landet
och att det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Uppsala län ingår, hyser den
absoluta majoriteten av landets vargar. Enligt inventeringsresultatet 20/21 finns 36
familjegrupper av varg bara i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Flera
genetiskt viktiga vargar har också fått valpar under inventeringssäsongen. En
skyddsjakt efter en (1) varg inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet
bedöms inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde varken på regional eller nationell nivå.
Kammarrätten i Sundsvall konstaterar i Dom 2103-2016 att Länsstyrelserna vid
tillfällen då flera angrepp sker inom kort tid inte först behöver invänta DNA-svar
för att fatta beslut om skyddsjakt. Angreppen har skett i ett för Länsstyrelsen känt
revir. Länsstyrelsen känner inte till att några andra revir finns i nära anslutning till
det aktuella området. Risken att fälla en annan, okänd, varg bedöms därför vara
liten.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer att risken för allvarlig skada på får i området är högre än i
normalfallet, med ett flertal stora angrepp under kort tid. Detta försvårar möjligheterna att
bedriva fårnäring i området. Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget inte finns någon
annan lämplig lösning än skyddsjakt.
För att säkerställa att skyddsjakten ger minsta möjliga påverkan på vargstammens
numerär och bevarandestatus fattas beslut om skyddsjakt efter en (1) vuxen varg.
Länsstyrelsen bedömer att avvägningen att värna vargens gynnsamma bevarandestatus
(skyddsjakt efter en varg) mot att värna möjligheterna till att bedriva fårnäring är
proportionerlig. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten är utformad så att syftet med
skyddsjakten uppnås och att den även kan fungera som skrämsel om flera vargar skulle
vara inblandade i angrepp.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen, beslutat (NV-00303-20) om
överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt efter björn,lodjur och varg till samtliga
länsstyrelser i Sverige utom Länsstyrelsen i Gotlands län.
Enligt 27 § Jaktlagen (1987:259) ska jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för
onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.
Enligt jaktförordningen (1987:905) 23 a § får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och
29 §§ meddelas om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar
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upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde,
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller
växter.
Enligt 23 b § samma förordning får, om det finns förutsättningar enligt 23 a §
Naturvårdsverket efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada eller på eget
initiativ besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo, säl eller örn. Om det finns en
stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om skyddsjakt fattas
även om någon skada inte har inträffat.
Enligt 24 d § samma förordning får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om eller i det
enskilda fallet besluta hur man ska förfara med dödade djur.
I ett beslut om jakt enligt 23 b eller 23 d § får den beslutande myndigheten bestämma hur
man ska förfara med ett dödat djur. Om inte myndigheten beslutat något annat får djuret
behållas av jakträttshavaren. När beslut om jakt meddelas enligt 23 b eller 23 d § får
myndigheten även medge undantag från 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) och, när
det gäller skyddsjakt, också medge att jakten bedrivs på annans jaktområde.
Enligt 9 § samma förordning gäller följande begränsningar för jakt med skjutvapen på
änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur.
[…]
3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas bara från och med en
timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen
efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
I 9 b § samma förordning står att i föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§,
20 § 2 samt 21, 23 a-23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges
1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
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4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller
olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
5. den kontroll som kommer att ske.
Enligt § 15 c samma förordning får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta
1. att ett godkänt bekämpningsmedel som avses i 13 § får användas för att döda fåglar
som orsakar allvarliga skador eller olägenheter för människors hälsa,
2. om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad som är tillåtet
enligt 14 § eller 14 a §, om det är fråga om annan jakt än som avses i 31 § första stycket.
Enligt 21 § samma förordning får, utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§, den
myndighet som beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta om undantag från förbudet
i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) i fråga om jakt efter björn, varg, järv, lo, utter,
valar och fladdermöss samt när det är fråga om jakt som avses i 24 § eller 31 § första
stycket 1 denna förordning. I övriga fall får länsstyrelsen besluta om sådana undantag.
I fråga om vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, vikare,
valar och fladdermöss samt i fråga om andra vilt levande djurarter som har markerats
med N, n eller F i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845) får undantag medges
endast om
1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde inte försvåras, och
3. undantaget behövs för att en sådan begränsad jakt som avses i 23 c § ska kunna
genomföras eller behövs av något sådant skäl som anges i 23 a § eller 31 § första stycket
denna förordning. Förordning (2018:632).
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Lennart Nordvarg med vilthandläggare Sebastian
Olofsson som föredragande. I ärendets slutliga handläggning har också länsjurist Erika
Rydgren deltagit.
Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor
1. Karta över jaktområde
2. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
Sändlista
Sökanden enligt kontaktuppgifter i respektive ansökan
Naturvårdsverket
Polisregion mitt
Viltskadecenter
SVA
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Beslut
Bilaga 2
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2021-09-03
218-6378-2021
218-6398-2021
218-6408-2021
Du kan överklaga beslutet
218-6453-2021
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet
hos
218-6481-2021
förvaltningsrätten.
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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 Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen Uppsala län,751 86 Uppsala.
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, uppsala@lansstyrelsen.se. eller
via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe
till höger på första sidan.

