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Licensjakt på 20 vargar 2011
Sammanlagt 20 vargar får fällas i sex län under 2011 års licensjakt.
Naturvårdsverket har beslutat om licensjakten för att uppfylla riksdagens mål att
vargstammen till 2012 ska vara högst 210 djur och 20 föryngringar.

– Det är svårt att balansera stammen på en exakt nivå. Vi tillämpar forskarnas
lägre bedömning om tillväxten i vargstammen. Den försiktigheten är nödvändig
för att inte beskatta stammen mer än vad som krävs för att nå riksdagens mål,
säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.
– Den här nivån gör att vi har kvar ett utrymme för beslut om skyddsjakt på
vargar som orsakar skador på tamdjur. Skyddsjakten är viktig för att skapa
trovärdighet för rovdjursförvaltningen, säger Maria Ågren.
Det är andra året som Naturvårdsverket beslutar om licensjakt på varg i enlighet
med riksdagens beslut 2009 om ny rovdjursförvaltning. I det beslutet ingick
även regionaliserad rovdjursförvaltning och genetisk förstärkning av vargstammen. Licensjakten är en kompensation för att nya vargar ska flyttas in i
landet för att häva inaveln.
– Målet med licensjakten är bland annat att öka acceptansen för varg. Vi
planerar att utvärdera om jakten får den effekten genom att lägga det uppdraget
på samhällsforskare som tidigare undersökt attityder till stora rovdjur, säger
Maria Ågren.
Beslutet om licensjakt baseras på forskarunderlag om stammens storlek och
möjlig tilldelning, synpunkter från länsstyrelser och Naturvårdsverkets Råd för
rovdjursfrågor. Utvärderingen av 2010 års licensjakt har påverkat utformningen.
– I det här beslutet betonar vi jaktledarens ansvar för att minska risken för
skadskjutningar och att jakten sker under kontrollerade former, säger Susanna
Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.
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Jaktledaren ska informera jaktlaget om villkoren för jakten och riskerna för
skadskjutning bland annat att de bör skjuta med stöd och bara mot stillastående
djur. Jaktledaren ska utan dröjsmål anmäla fälld eller påskjuten varg och varje
timme kontrollera tilldelningen med länsstyrelsen.
Årets jakt börjar 15 januari och får pågå till 15 februari, eller när tilldelningen i
ett län eller område är fylld. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en SMStjänst för alla län med vargjakt för att informera jaktledarna om när någon varg
fällts i länet. Det testades med gott resultat i Värmland i fjol.
Skydda östliga vargar
I 2010års licensjakt fälldes inga vargar med östliga gener och inte heller någon
av deras valpar. Ingen licensjakt tillåts i kända områden med invandrade vargar
eller deras avkommor, t.ex. Galvenreviret i Gävleborgs län.
– Vi kan komma att begränsa jakten i fler områden om DNA-analyser visar att
det finns vargar av östligt ursprung där. Vi har fått tecken på att en sådan varg
skulle kunna befinna sig i Värmlands län, säger Susanna Löfgren.
Licensjakt tillåts i de sex län som har haft föryngring av varg de senaste tre åren.
Fördelningen har gjorts efter hur stor stammen är i de olika länen, cirka en
tredjedel till Dalarna och Värmlands län – 6 vargar var, 3 till Gävleborg, 2
Örebro och Västra Götalands län . Ny i samlingen är Västmanlands län där 1
varg får fällas. I 2010 års licensjakt tilläts jakt på 27 vargar och 28 fälldes.
– Vi följer i stort synpunkterna från länsstyrelserna. Det är bara Västra Götaland
som fått avslag på sin begäran att ta bort ett helt revir. Liksom tidigare bedömer
vi att den avskjutningen skulle bli alltför stor i förhållande till hur många vargar
som får fälla totalt i hela landet. säger Susanna Löfgren.
Fakta: Beslutet baseras på att tillväxten är cirka 14 procent. Vargforskarna i
Skandulv har beräknat att vid en tillväxt på 13 procent kan 18-20 vargar fällas,
om tillväxten är 19 procent kan 29-40 vargar fällas.
Läs beslutet
Läs mer om jakt på varg
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Löfgren, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 40, nvnatur@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att
miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den
utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.

