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Kommittédirektiv

Dir.
2011:70

En nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2011.
Sammanfattning
I syfte att med bred förankring följa arbetet med utvecklingen av vargstammen i Sverige ska en
kommitté bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige.
Utgångspunkter för uppdraget
Regeringen tillsatte den 10 juni 2010 en utredning som bl.a. ska lämna förslag till målnivåer för
björn, varg, järv och lodjur dels med hänsyn till att gynnsam bevarandestatus ska föreligga, dels
med hänsyn till de olika förutsättningarna i förvaltningsområdena, de socioekonomiska
förutsättningarna samt rovdjurens funktion och ekologiska roll i ett ekosystemperspektiv (dir.
2010:65). Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande den 1 april 2012.
Regeringen gav vidare den 21 juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att fastställa en
förvaltningsplan för varg. Förvaltningsplanen ska innehålla följande delar:
– En sammanställning av det förvaltningsarbete som bedrivs i dag både nationellt och
regionalt.
– En inventering av vargbeståndet.
– En beskrivning av den svenska vargstammens positiva utveckling samt hur den ökade
sociala acceptansen bidragit till acceptans för de åtgärder som genomförs för att stärka den
genetiska statusen och minskad illegal jakt.
– En beskrivning av hur det fortsatta arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för den
svenska vargstammen ska genomföras.
– En tidsplan och redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att stärka den genetiska
variationen i vargstammen samt hur detta arbete ska följas upp såväl på kort sikt (de närmaste
två åren) som på lång sikt.
– En målbeskrivning av det skandinaviska samarbetsprojektet.
– En agenda för hur framtida licens- och skyddsjaktsfrågor ska hanteras och genomföras, med
hänsyn till att den tillfälliga begränsningen av antalet vargar till högst 210 individer kommer att
upphöra att gälla enligt riksdagsbeslutet om en ny rovdjursförvaltning. I arbetet ingår även att
beskriva hur genetiskt värdefulla individer ska fredas.
– En agenda och målbeskrivning av arbetet med DNA-analyser.
– Tydliga riktlinjer för vilka kompensationsåtgärder som kan bli aktuella vid utsättning av
varg.
– Tydliga riktlinjer för hur medel för skadeförebyggande åtgärder bör användas för att ge
störst skadeförebyggande effekt.
– En beskrivning av forskningen kring varg.
– En beskrivning av de lagrum som utgör ramar och mål för vargförvaltningen.
– En redovisning av hur vargförvaltningen är organiserad.
– Tydliga krav på öppenhet i förvaltningsarbetet och kontinuerlig redovisning och utvärdering
till regeringen.
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Uppdraget
Kommitténs uppgifter är att
– vid sidan av ansvariga myndigheter medverka i utarbetandet av den förvaltningsplan för
varg som Naturvårdsverket ska fastställa och redovisa till regeringen senast den 1 juni 2012 i
enlighet med regeringens beslut den 21 juli och den 16 augusti 2010, och
– följa resultatet av Rovdjursutredningens arbete och verka för att berörda organisationer ges
möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för vargen med hänsyn till
berörda intressen, näringar och verksamheter samt rådande kunskapsläge.
Ledningarna för följande organisationer ska ges möjlighet att ingå i den nationella kommittén:
– Jägarnas Riksförbund,
– Lantbrukarnas Riksförbund,
– Naturskyddsföreningen.
– Svenska Jägareförbundet,
– Svenska Rovdjursföreningen,
– Svenska Samernas Riksförbund,
– Sveriges Fäbodbrukareförening,
– Sveriges Kommuner och Landsting, och
– Världsnaturfonden.
Naturvårdsverket ska följa och medverka i kommitténs arbete.
Samråd och redovisning av uppdraget
Den som utses att leda kommitténs arbete ska vid behov även kalla in andra berörda myndigheter
och organisationer. Den som leder arbetet ska även regelbundet informera Regeringskansliet
(Miljödepartementet och Landbygdsdepartementet) om kommitténs arbete samt sammankalla till
dialogmöten mellan Regeringskansliet och kommittén. Kommittén ska bistå regeringen på
området och slutredovisa uppdraget senast den 31 augusti 2013.
(Miljödepartementet)

