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Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2011 

Förlängd tid för uppdraget och tillägg till uppdraget 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 2010 har 
chefen för Miljödepartementet gett en särskild utredare i upp-
drag att utvärdera målen för rovdjursstammarnas utveckling. 
Utredaren ska enligt direktiven senast den 31 mars 2011 redo-
visa ett delbetänkande om bedömning av gynnsam bevarande-
status för björn, järv, lodjur och varg.  

Utredningstiden förlängs. Delbetänkandet ska istället redo-
visas senast den 20 april 2011. 

Utredaren ska även analysera hur den skandinaviska varg-
populationen kontinuerligt kan få ett inflöde av vargar med öst-
ligt ursprung. Utredaren ska föreslå och redovisa åtgärder som 
dels underlättar för naturlig invandring av varg, dels säkerställer 
att dessa vargar når den mellansvenska vargpopulationen. Slut-
betänkandet ska kompletteras med dessa förslag.  

Naturlig invandring av varg 

Den skandinaviska vargstammen härstammar från endast tre 
individer. Endast ett fåtal vargar har på senare tid vandrat in 
från Finland och etablerat sig inom den skandinaviska popu-
lationen. Ytterligare vargar har vandrat in i norra Sverige men 
dessa har inte nått den mellansvenska vargpopulationen bl.a. på 
grund av omfattande problem för renskötseln. Denna mycket 
begränsade invandring har inneburit att den höga graden av 
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inavel som finns inom den skandinaviska vargstammen inte har 
minskat i tillräcklig omfattning. Regeringen förbereder olika 
åtgärder för att påtagligt minska inavelsgraden i populationen 
bl.a. genom att aktivt plantera in vargar med östligt ursprung 
under de närmaste åren. Sådan inplantering får dock ses som en 
engångsåtgärd. För att efter genomförd inplantering bevara 
vargstammens genetiska status och säkra att vargstammen är 
långsiktigt livskraftig bedömer forskare att efter genomförd 
inplantering så behöver en till två nya vargar per femårsperiod 
komma i kontakt med den skandinaviska vargpopulationen och 
reproducera sig. För att säkerställa detta är det nödvändigt att 
antingen vidta åtgärder så att naturligt invandrade vargar kan 
passera renskötselområdet utan att orsaka skador eller att vidta 
åtgärder som säkerställer att eventuella skador för renskötseln 
minimeras och kompenseras. Det kan t.ex. röra sig om tillfälliga 
korridorer för att underlätta att varg vandrar ner till mellersta 
Sverige. Det kan även vara frågan om höjd ersättning till en 
sameby där en varg uppehåller sig eller icke återbetalningsbart 
bidrag för förebyggande åtgärder, exempelvis flyttning av en 
renhjord när en varg befinner sig i en sameby. 

Tilläggsuppdraget 

Utredaren ska analysera och föreslå åtgärder för att underlätta 
att naturligt invandrade vargar med östligt ursprung når den 
mellansvenska vargpopulationen med minimerad skadenivå för 
renskötseln. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Utredaren ska redovisa samhällsekonomiska konsekvensanaly-
ser av förslagen. För eventuella förslag med statsfinansiella 
konsekvenser ska även finansieringsförslag lämnas. 
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Samråd och redovisning 

Samråd ska hållas med berörda myndigheter och organisationer, 
särskilt företrädare för rennäringens intressen.  

Förslagen ska redovisas i slutbetänkandet senast den 1 juli 
2012. 

 
     (Miljödepartementet) 
 


