
r r\karl

REGERINGSKANSLIET

Miljödepartementet

e-
DET KONGELIGE

MILJOVERNDEPARTEME T

M2011/2777/Nm

Överenskommelse mellan Sverige och Norge om förvaltning av genetiskt
värdefulla vargar i den skandinaviska vargpopulationen

Vi, statssekreterare i Miljödepartementet, Sverige och Miljöverndepartementet, Norge
har för avsikt att kontinuerligt utveckla vårt samarbete om rovdjur .

Vi är överens om att Sveriges och Norges åtgärder för att stärka den genetiska
statusen inom den gemensamma skandinaviska vargpopulationen är nödvändiga för
att vargpopulationen ska uppnå gynnsam bevarandestatus/förekomma i livskraftigt
bestånd i sitt naturliga utbredningsområde .

Vi är överens om ;

- att genetiskt värdefulla individer definieras såsom i) naturligt invandrade vargar, ii)
flyttade invandrade vargar, iii) inflyttade vargar från östliga populationer iv)
identifierade första generationens avkommor till vargar i ovanstående kategorier .

För djurparksvalpar och finsk-ryska invandrade vargar i norra Norge ska detaljerade
handlingsprinciper tas upp och färdigställas när utvärderingen av försöken med
djurparksvalpar har genomförts, innan nästa möte mellan Sverige och Norge senast
den 31 januari 2012 .

- att genetiskt värdefulla vargar i främst kategorierna i) - iv) i möjligaste mån
undantas från skyddsjakt och annan jakt oavsett de reproducerat sig eller inte ;

- att Sverige respektive Norge endast tar ekonomiskt ansvar för de kostnader som
uppstår i vardera land, inklusive vid förvaltning av genetiskt värdefulla vargar, samt

- att de centrala myndigheterna i respektive land uppdras att innan den 1 april 2012
tillsammans utarbeta gemensamma riktlinjer för :

1 . kommunikation och information mellan länderna
2 . DNA-analyser
3 . sändarmärkning i förvaltningssyfte
4. beståndsövervakning inklusive databaser
5. behov av flytt av genetiskt värdefulla vargar
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6. forskning och forskningsfinansiering
7. jakt

- att samarbetet om vargförvaltningen ska förstärkas mellan Sverige och
Norge ytterligare och att en gemensam plan ska tas fram som säkerställer
hur den skandinaviska vargpopulationen ska uppnå gynnsam
bevarandestatus/förekomma i livskraftigt bestånd i sitt naturliga
utbredningsområde .
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