
2022-06-27 
  1 (4) 
 

Org. nr  e-post:  webbplats 

802441-4370  info@jaktkritikerna. se www.jaktkritikerna.se  
 

 
Till Förvaltningsrätten i Luleå 
 
Via  
Länsstyrelsen i Värmlands län 

ÖVERKLAGANDE 
 
Klagande  
Jaktkritikerna 
 
Motpart  
Länsstyrelsen i Värmlands län 
 
Överklagat beslut  
Länsstyrelsens beslut den 2022-06-22 skyddsjakt efter varg dnr: 218-5558-2022. 
 
Saken 
Skyddsjakt efter varg samt omedelbar inhibition 
 
Yrkanden 
 
Jaktkritikerna yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i sin helhet.  
 
Jaktkritikerna yrkar jämväl inhibition av det överklagade beslutet  
 
Grunder 
 
Det överklagade beslutet strider mot gällande rätt.  
 
Särskilt om inhibition  
 
Motivering till yrkandet av inhibition: 
 
Föreningen Jaktkritikerna yrkar att förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut och avslår 
skyddsjakten efter en (1) varg och yrkar på omedelbar inhibition. Om beslutet om skyddsjakten  
verkställs och vargen skjuts kan den uppkomna skadan inte repareras vid bifall till besvären.  
 
Beslutet strider mot såväl jaktförordningen, som art-och habitatdirektivet. 
 
Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får den domstol som ska pröva ett överklagande 
besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla 
och även i övrigt besluta rörande saken (s.k. inhibition eller interimistiskt förordnande). För att ett 
beslut om inhibition ska meddelas har i praxis i allmänhet ställts upp ett krav på en tämligen hög grad 
av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre, om målet har 
varit av sådan karaktär att det kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet ska gälla 
omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla 
omedelbart. Inhibition har då ansetts kunna meddelas redan när utgången i målet framstår som oviss 
(jfr t.ex. RÅ 1990 ref. 82 och RÅ 1998 not. 93). Med beaktande av att en verkställighet av 
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länsstyrelsens beslut inte kan bringas att återgå vid ett bifall till överklagandet, bör inhibition 
meddelas.  
 
Omständigheter 
 
Allmänt 
 
I 3 § jaktlagen (1987:259) framgår att viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag 
eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.  
 
Varg återfinns i bilaga 4 a i rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (art- och habitatdirektivet eller livsmiljödirektivet) över strikt skyddade arter.1 Direktivet 
ska bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter. Enligt artikel 12 ska det vara förbjudet att avsiktligt fånga eller döda exemplar i naturen, 
oavsett hur detta görs. Enligt EU-domstolens praxis gäller att undantagsmöjligheterna bör tolkas 
restriktivt (se mål C-6/04 punkt 111). Det är den myndighet som fattar besluten som har bevisbördan 
för att förutsättningarna för undantag är uppfyllda (se mål C-60/05 punkt 34), vilket är viktigt att 
observera. Se även C-674/17.  
 
Enligt artikel 16 får medlemsstaterna - förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att 
undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus - göra undantag från 
bestämmelserna i artikel 12 av följande anledningar (såvitt nu är av intresse): 
 
a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer. 
 
b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av 
egendom. 
 
c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och 
betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön. 
 
Det är viktigt att notera – apropå att länsstyrelserna är regionala myndigheter – att de sammantagna 
verkningarna av olika undantag som beviljas med stöd av artikel 16.1 inte får strida mot direktivets 
mål om att säkerställa den biologiska mångfalden och bibehålla eller återställa en gynnsam 
bevarandestatus hos arter (mål nr C-674/17, punkt 38). Visserligen kan tillstånd till jakt beviljas i 
särskilda fall även beträffande arter som inte uppnått gynnsam bevarandestatus – om myndigheten 
visat att det inte förvärrar den ogynnsamma bevarandestatusen eller hindrar återställandet av gynnsam 
bevarandestatus. Sådana undantag ska dock bedömas mot bakgrund av försiktighetsprincipen: Om en 
bedömning av de mest tillförlitliga och tillgängliga vetenskapliga uppgifterna fortfarande ger utrymme 
för en viss osäkerhet om huruvida ett sådant undantag försvårar upprätthållandet eller återställandet av 
en gynnsam bevarandestatus hos bestånden av en utrotningshotad art, får medlemsstaten inte bevilja 
eller tillämpa undantaget (punkt 66 och 69 i mål nr C-674/17). 
 
Gynnsam bevarandestatus förutsätter en långsiktigt livskraftig population. Bevarandestatusen anses 
gynnsam när, för det första, uppgifter om artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, för det andra, artens naturliga utbredningsområde 
varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och, för det tredje, att 

 
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 21–29 (Celex 32008R0764). 
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det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt. Ett undantag enligt artikel 16.1 ska grundas på kriterier som 
fastställts för att säkerställa bevarandet på lång sikt, liksom den sociala stabiliteten hos den berörda 
arten, se C-674/17. 
 
Art- och habitatdirektivets undantagsregler har införts i svensk rätt genom 23 a – 29 och 31 §§ 
jaktförordningen (1987:905).  
 
Beslut om skyddsjakt får bara meddelas 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 (21 § jaktförordningen). Om dessa villkor är uppfyllda, får beslut om skyddsjakt 
meddelas av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, såvitt nu är i fråga för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, 
boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom (23 a § jaktförordningen). Jakt som inte följer de 
angivna villkoren sker utan stöd av beslutet och i strid med fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen.  
 
Vi menar att länsstyrelsens beslut inte uppfyller dessa högt ställda krav, vilka alla ska vara uppfyllda, 
för att jakt ska kunna tillåtas på en strikt skyddad art med stöd av de undantagsbestämmelser som finns 
i nationell lagstiftning och som ska tillämpas i ljuset av EU:s art- och habitatdirektiv. Vidare har andra 
lämpliga och samtidigt realistiska lösningar inte prövats konsekvent.  
 
EU ställer rigorösa krav på skydds- och licensjaktsbeslut i den anda som habitatdirektivets syfte och 
ändamål uttrycker; det är djuret – här vargen - som ska skyddas mot människan och inte tvärtom. 
 

Märk väl – att länsstyrelsen i sitt skyddsjaktbeslut 2022-01-27 beslutade om skyddsjakt på en varg 
i Forshaga reviret. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten biföll Jaktkritikernas, 
Rovdjursföreningens och Nordulvs överklaganden och upphävde det överklagade beslutet 
(2022-02-08). 
Länsstyrelsen överklagade domen och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten i Sundsvall 
och av detta beslut framgår det att Kammarrätten ännu inte har avgjort ärendet. (mål 455-22). Trots 
detta tas ett nytt beslut. 

Allvarlig skada 

Länsstyrelsen skriver i beslutet att: 
”Den 27 januari 2022 fattade länsstyrelsen beslut (218-436-2022) om skyddsjakt i området. Beslutet 
överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet (mål 193-22)” med bland annat en motivering, 
om att länsstyrelsen i sitt beslut framförde enbart tre incidenter, där varg varit inblandad. Domstolen 
kunde härav inte bedöma att det fanns en fortsatt risk för allvarlig skada.  
 OBS!  –  länsstyrelsen tar således i detta beslut (218-5558-2022) fasta på att förvaltningsrätten i sin 
dom anger att det är endast tre incidenter som anförs i det tidigare skyddsjaktbeslutet och anför i 
detta beslut en fjärde incident och skriver: 
”20 juni 2022, Barsjötorp, Karlstads kommun: Död nötkalv. Kalven besiktades av Länsstyrelsen. 
Kalvens död bedöms ha orsakats av varg”. Liksom två av de tidigare anförda incidenterna är det 
endast antaganden, om att det kan vara varg, som ligger bakom angreppen och i det tredje 
angreppet inträffade, dessutom ingen skada. 
”den 8 oktober 2021, Glumserud, Karlstads kommun: Jakthund jagades av varg, med hjälp av § 28 
jaktförordningen kunde vargen skrämmas iväg och angreppet avbrytas. Händelsen rapporterades till 
Länsstyrelsen utifall vargen var träffad, men vid eftersöket konstaterades vargen oskadd. Ingen hund 
besiktades då hunden undkom skador”. 

Jaktkritikerna ifrågasätter länsstyrelsen underlag i denna del. Länsstyrelsen gör inget försök att 
definiera allvarlig skada i det överklagade beslutet. Det står dock klart att allvarlig skada ska vara 
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något utöver det vanliga, vilket framgår av vägledning från EU-kommissionens general-direktorat 
2007. Det krävs således ett mer gediget underlag för uppfyllandet av kriteriet allvarlig skada. Det är 
viktigt att Sverige uppfyller internationella avtal för att bevara våra stora rovdjur. Av beslutet framgår  
att det inte finns någon allvarlig skadebild. Vargen har inte orsakat någon skada. Skyddsjakt får 
inte bedrivas i rent preventivt syfte 
Jaktkritikerna anser att inget av de kriterier är uppfyllda för att skyddsjakt skall kunna beviljas, 
eftersom länsstyrelsen inte har kunnat visa vilken individ som är skadegörande och således vilken 
varg, som har angripit hundar, samt tamdjur. Länsstyrelsen har inte heller med hjälp av DNA prover 
kunnat säkerställa vilken den skadegörande individen är.  
Angreppen har inte skett inom en kort tidsperiod de första incidenserna skedde för ca 10 månader 
sedan. Syftet med skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada inte kompensera för redan inträffad. 
Detta beslut kan således inte ligga till grund för denna skyddsjakt. Det är länsstyrelsen som har 
bevisbördan för att skyddsjakten ska uppfylla sitt syfte.  

Länsstyrelsen bör utgå från proportionalitetsprincipen, det är orimligt att under rådande förhållande 
besluta om skyddsjakt på en rödlistad art, som varg. Den biologiska mångfalden är ett gemensamt 
arv, som ingen enskild stat, folkgrupp eller generation har rätt att förskingra. Om detta görs är det en 
attack mot grundtanken i både Art-och habitatdirektivet och mot FN:s konvention om biologisk 
mångfald.  Varje varg är mycket betydelsefullt. Alltså måste all bedömning göras utifrån 
försiktighetsprincipen. Här har Länsstyrelsen att beakta det nationella perspektivet och 
gemenskapsintresset av en livskraftig vargstam.  
 
Länsstyrelsen har i sitt beslut varken klarlagt att ingen annan lämplig lösning finns eller att 
sannolikheten är stor för att allvarlig skada uppstår.  
 
JAKTKRITIKERNA 
 
Margareta Sturemyr Eva Stjernswärd 
Vice ordförande Styrelseledamot 
 
 


