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Sammanfattning

Förslag

Skyddsjakt föregående tillstånd myndighetutan av

Vi föreslår åter skall omfattas 28 § jaktförordningen. För-att varg av
slaget innebär enskilda vissaunder förutsättningar, föregåendeatt utan
beslut någon myndighet, fåskall döda angripit ettav tam-en varg som
djur.

skallDe ha döda angripande det angripnarätt att ärsom en varg
tamdjurets eller vårdare. Förutsättningarna förägare skallatt man

dettagöra är
tamdjur angripits och skadats eller dödats,att ett-

det finns skälig anledning befara ochatt att ett nytt angrepp-
dödas i omedelbar anslutning tillatt vargen angreppet.-

Skyddsjakt tillstånd från Naturvårdsverketefter

Vi föreslår åter skall omfattas första27 § meningen jaktför-att varg av
ordningen. Förslaget innebär Naturvårdsverket under vissa förutsätt-att
ningar får enskilda tillstånd döda eller flera Fråganattge en vargar. om
tillstånd till frånskyddsjakt verket efter ansökan dentas upp av som
vill bedriva skyddsjakt.

För tillstånd skall få måste syftet med skyddsjaktenatt attges vara
förhindra orsakar allvarliga skador. skyddsjakten får inte till-att varg
åtas det det svårare upprätthållagör bevarandestatus.attom vargens
Detta innebär skyddsjakt inte får tillåtas det kan få någonatt om
långsiktigt negativ effekt på utbredning eller överlevnad.artens

skandinaviskaDen i dagvargstammen

Den skandinaviska består för närvarande mellan 54vargstammen av
och individer.71 finnsDet familjegrupper och därutöver revir-tresex
markerande par.

huvudsakligaDet utbredningsområdet, inom Sverige, Dalsland,är
ÖrebroVärmland, delen län, Dalarna. Härjedalen, Hälsinglandnorra av

och Medelpad. Dessutom finns det djur eller i något fallensamma -
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Västerbotten.sällskap i Norrbotten ochkanske djur it.0.m. -

skyddsjaktBehov av

Rennäringen

skyddsjaktrennäringens finns klart behovInom ävenett varg, omav
skulle snabbt kommaenskilda fall. växandedet sig Enrör vargstamom

påtagligt.behovet ängöraatt mer
de andrafara för renskötselnallmäntVargen änstörrevara enanses

ocksåeffektivjägaretill det denrovdjursarterna. Skälet ärär att en men
flyttas eller splittras.renhjordarna kanden jagar sådant sätt attatt ett

fåtal i renskötselområdetnärvarande finns endastFör ett menvargar
tillfällen.vid några Deförsta hälft har föryngring skettunder 90-talets

till vår kännedom hartid kommitproblem med undervarg senare som
områden där dettillfälligt har uppehållit sig idjurrört som mer

fortsätterskandinaviskafunnits densamtidigt Om vargstammenrenar.
renskötselområdetoftare inomuppträda alltkommerväxa attatt varg

Fäbodbruket

behovfinns för närvarande inte någotutgångspunkt i fäbodbruketMed
växande kanlokalt.skyddsjakt Menän vargstamannat enav varg

styrka.allmänt och ökar iinnebära behovet blir ävenatt mer
i skogen. Förekomsthar djur beteFäbodbruket bygger att man

möjlig-och inskränkasjälvfallet försvåra Fäbodbruketkanvargav
dock intedagslägetdjur fritt bete.heterna hålla l är ettatt vargen

fabodbrukarna för vadfinns blandutbrett problem det sommen en oro
hända i framtiden ökar.kan vargstammenom

Övrig tamdjursskötsel

för-tamdjursskötseln,med hänsyn tillBehovet skyddsjakt vargav
främstBehov kanfäbodbruket, begränsat.rennäringen och ärutom

regelbundet.normalt inte förekommeri områden däruppstå varg
länsstyrelserna totaltviltskadeersättningar förUnder betalade1997

under totalt 8hade dödatsfår kalv dödats Fåren32 och l av varg.som
delåga antaletviktig förklaring till detEn är attangreppvargangrepp.

använderområden där förekommerflesta fårägare i numeravarg
effektivtelstängsel, vilket visat sig mot vargangrepp.vara
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Hundar

År 1998 dödades hundar i Sverige2 Hittills i har hundarår 4av vargar.
Ävendödats. antalet inte varit har de medförtstort attom angrepp

jägare i vissa områden tvekar inför släppa sin hund. Angreppenatt
innebär alltså vissa håll svårigheter för den i Sverige djupt rotade
jakten med löshund.

minska risken förFör jakthundar skulle därföratt angrepp en
möjlighet till skyddsjakt i vissa situationer till fördel. skulleSåvara

kunna fallet det klarläggs viss har särskildt.ex. attvara om en varg en
benägenhet angripa hundar.att

Förtroende och rättsmedvetande

Majoriteten befolkningen i Sverige bör öka.att vargstammenav anser
Trots detta finns det många saknar förtroende för hur de ansvarigasom
myndigheterna hanterar vargfrågorna och upplever ett stortsom
avstånd till myndigheterna. finnsDet också vanmakt grund atten av

inte har försvara sin egendom frånrätt att mot ettman angrepp varg,
vilket kan leda till minskad förrespekt lagar och regler.

Ett minska den förtroendeklyfta finns mellan vissasteg mot att som
människor och myndigheter kan åter låta omfattasattvara varg av
framför allt §jaktförordningen.28 Därmed kan också förståelsen för en
livskraftig i Skandinavien långsiktigtvargstam gynnas.

örslagets konsekvenserF

Möjligheterna ingripa med stöd 28 § begränsadeäratt av

olika förutsättningarna jaktförordningenDe för skyddsjakt enligt 28 §
innebär paragrafen endast sällan kan komma tillsammantaget att
användning. har falletSå också varit beträffande de rovdjursarter
björn, järv och lo för närvarande omfattas paragrafen.som av

det tillåtet för det angripnaInnan tamdjurets eller vårdareär ägare
ingripa måste ha Dessutom måste tamdjurägtatt ett ettangrepp rum.

faktiskt ha skadats eller dödats. måste också finnasDet skäligen
anledning befara innebär detDetta måste finnasatt ett nytt attangrepp.
någon påtaglig omständighet förtalar skall ägaatt ett nyttsom angrepp
rum.

Till dessa förutsättningar kommer dödandet bara får ske iatt
omedelbar anslutning till Det får alltså inte finnas någotangreppet.
tidsutrymme mellan och dödar det angripande djuret.angreppet att man
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Konsekvensen detta i måste förär sett attatt stort angreppetman seav
kunna paragrafen.ingripa med stöd av

Även paragrafen endast begränsade möjligheter ärattgerom agera
fördetta enligt bedömning ändå viktigt många människor. detvår För

första grund praktiska skäl, dvs. faktiskt kan försvararent att manav
sina tamdjur i akut situation. Därtill kommer den känslomässigaen
sidan under vissa omständigheter får ingripasaken. Man vet attav man

inte till fråga någon myndighet lov.och hänvisadär att om

fåtal 28 §Endast kommer dödas med stödattett avvargar

Om med i 28 §jaktförordningen bedömer det kommeratt atttasvarg
leda till endast någon eller några enstaka dödas år. Attatt tavargar per
med i paragrafen innebär visserligen skyddsjakt kan ägaattvarg rum

inflytande från myndighet. skullenågot direkt någon kunnaDettautan
leda kommer dödas.till antal sådanMotatt ett stort attvargar en

formulerad.utveckling talar emellertid bestämmelsen Denär snävtatt
kommer därför förmodligen bara kunna tillämpas i fåtal fall.att ett

skillnad mellan och de för närvarande ingår iEn artervargen som
paragrafen ibland angriperjakthundar. sker dåAngreppenär att vargen
oftast finnsvid tillfällen då det beväpnade människor i närheten. Det
skulle kunna skulle oftareinnebära dödas de andraänatt arternavarg

omfattas bestämmelsen. Möjligheterna använda sigattsom av av
paragrafen i sådana sammanhang emellertid begränsade. Enär
förutsättning för skyddsjakt enligt paragrafen det har skettär att ett

finnsoch det skälig anledning befaraatt ett nyttattangrepp angrepp
från den angripande vargen.

Konsekvenser för vargstammen

Effekterna enstaka dödas svåra bedöma. kanDeäratt attav vargar
Ärvariera beroende vilken individ det frågapå det ledardjur iär ettom.

familjegrupp kan det få effekter. kan leda tillDetstora atten gruppen
splittras och reproduktionen i upphör. Menatt gruppen om gruppen
splittras kan det också få till följd flera bildas.att nya grupper

skandinaviska härstammar förmodligen frånDe endast ettvargarna
fåtal individer. risker detta innebär förDe genetisktstammens ettur
perspektiv kan undvikas invandring från den finsk-genom av varg
ryska populationen. det förekommer invandringOm sådan deär
invandrade individerna särskilt viktiga. Skyddsjakt kan innebära attjust

invandrad individ dödas.en
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Trots de risker här pekat vår bedömningär att ärvargstammen
så skyddsjakt enligt 28 endast leder tillstor att enstakaattsom vargar
dödas, troligen inte får någon avgörande betydelse för vargstammens
utveckling.

förhållandetDet inte uppnått storlekatt ännuvargstammen en som
dess livskraft kommer få betydelse för de förslaggaranterar att som

läggs fram i vårt kommande huvudbetänkande rörande samladen
rovdjurspolitik. Långsiktiga åtgärder måste då både förövervägas att

skall kunna uppnå nivå där livskraftenvargstammen kan bedömasen
säker och för detta skall kunna ske i acceptabel samexistensattsom en

med näringar och människor i de områden hysersom varg.

Konsekvenser omfattas 27 §attav varg av

Det får knappast några negativa konsekvenser för vargstammens
utveckling åter med i 27§ första meningen jaktförord-arten tasom
ningen.

Enligt de bestämmelser skyddsjakt finns redan iom varg som
dag det Naturvårdsverket beslutarär skyddsjakten. Påsom om samma

enligt dessa bestämmelsersätt kommer verket ha kontroll översom att
den eventuella skyddsjakten enligt 27 § första meningen.

Med restriktiv hållning från verket och med den nuvarandeen
behöver det inte bli någon skillnad omfattningenvargstammen av

skyddsjakten vad skulle fallet med regelverketsmot som vara
nuvarande utformning.

Däremot första27 § meningen den fördelen Naturvårdsverketattger
skulle få bättre möjligheter för närvarandeän eventuellatt styra
skyddsjakt. T.ex. skulle kunna särskilt samebyutsattman ge en
tillstånd skjuta eller fleraatt en vargar.
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Författningsförslag

jaktförordningenändring iFörordning om

1987:905

l987:905jaktförordningenRegeringen föreskriver och 2827att
följande lydelse.skall ha

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

27 §
det behövs för förhindraOm behövs för förhindraOm detatt att att

järv, lo, säl eller orsakarbjörn, säl ellerbjörn, järv, lo,örn att varg,
får Naturvårds-verketskador fårorsakar skador Natur-örnge

gäller till jakt.tillstånd till jakt. vårdsverket tillståndDetsamma ge
enskiltgällerenskilt djur björn, Detsamma ettett arternaav omom

eller järv,djur björn,orsakarjärv, örn arterna varg,avvarg,
allvarligalo eller orsakarolägenheter.allvarliga skador eller örn

skador eller olägenheter.

med fångattillstånd bestämmas hur det skall förfarasbeslutet skallI om
dödat djur.eller

första stycket fårNaturvårdsverket meddelar tillstånd enligtNär
första stycket jaktlagen 1987:259verket medge undantag från 31 §

attjakten bedrivs annansjaktområde.och också medge

28§
björn, ellerbjörn, järv eller angri- järv,Har Har en vargen

dödatangripit och skadat ellerpit och skadat eller dödat tam-
an-tamdjur och finns det skäligdjur och finns det skälig anled-

ledning befaraning befara att ett nyttatt ett nytt an-angrepp,
får tamdjurets ellerfår tamdjurets eller vår- ägareägare grepp,

fredninghinderdare hinder vårdareutan utan avav
dödabestämmelserna ifredning eller bestämmelserna i eller 9 §

detdöda det angripande djuret, det angripande djuret,9 § om
anslutning tillsker omedelbar anslut- sker i omedelbardet iom

dockSådan jaktning till Sådan jakt ärär angreppet.angreppet.

omtrycktFörordningen 1998:1000
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dock inte tillåten inom national- inte tillåten inom nationalpark.
park.

i första stycket får ske annansjaktområde.Jakt som avses

kraftförordning träder i den oktober 1999Denna 1
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1 Uppdraget och utredningsarbetet

1 Uppdraget

Rovdjursutredningens huvudsakliga uppdrag utforma förslagär att ett
till sammanhållen rovdjurspolitik med helhetssyn de biolo-en en
giska, jaktliga och näringsmässiga frågorna. framgår våraDetta av
huvuddirektiv beslutades regeringen ijanuari 1998. bilagasom av

Ijuli fattade1998 regeringen beslut Rovdjursutredningenattom ge
tilläggsdirektiv, bilaga 2. l dessa vi med förtur skall utredasägs att
frågan bestämmelserna i och jaktförordningen27 28 §§ bör omfattaom
utvidgad skyddsjakt respektive nödvärnsjakt detta delbetän-lvarg.

omfattaskande redovisas den del uppdraget tilläggs-av som av
direktiven.

Om åter fors i 27§ första meningen får Naturvårdsverketvarg
Återinförsmöjligheter tillåta skyddsjakt fåri 28 §attnya varg. varg

enskilda under vissa förutsättningar bedriva sådan jakt föregåendeutan
tillstånd någon myndighet. viOm skall omfattasattav anser varg av
båda eller någon bestämmelserna skall vi, enligt tilläggsdirektiven,av

det skall gälla några särskilda förutsättningar villkoröverväga ellerom
för skyddsjakten.

I tillägsdirektiven uppdraget i denna skall hadelsägs ävenatt
utgångspunkt i huvuddirektiven. dessal den huvudsakligasägs att
utgångspunkten för utredningsarbetet skall Sverige skallattvara ge
naturligt förekommande djurarter förutsättningar fortleva underatt
naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Med innebärandra ord
detta, det gäller Sverige skall ha livskraftignär att vargstam,varg, en
vilket i och for sig inte utesluter den delas med grannländerna.att

huvuddirektivenI också förandra utgångspunktges en
utredningsarbetet, nämligen de näringsmässiga och jaktliga frågorna.
Beträffande näringarna det skall möjligt bedrivasägs att attvara
djurskötsel i de områden där det förekommer rovdjur.
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Utredningsarbetet1

Allmänt

flerafråga blandändrade regler för skyddsjaktFrågan ärvarg enom
därförhittills harbedrivittill. det arbeteskall ställning Itasom

direktivfrån vårafråga utgåttinte bara behandlat denna utan som.
helhet.

bedrivitsHur arbetet

människor.betydelse för mångaoch harRovdjuren storengagerar
driverorganisationerfinns mångaavspeglar sig i detDetta att som

tankar ochhar ocksåenskildalinjer i rovdjursfrågoma. Mångaolika
rovdjursförekomstenkonflikterde problem ochidéer hur somom

harfinns det mångalandsbygdenorsakar skall lösas. Främst
direkt dem.påverkatsrovdjur ellererfarenheter medmöten avsomav-

Även gäller rovdjuren.uppgifterantal myndigheter harett som
träffa så mångavi måstestod det från början klartFör att somoss

rovdjurs-åsikter kringerfarenhet, tankar ochmöjligt dem harsomav
ochberörda myndigheternavi låta deförekomsten. Likaså måste

tals.organisationerna komma till
arbete påned mycketarbetets första fas lagtVi har därför under att

ochorganisationerföreträdare förmänniskorträffa enskilda samt
olikatilldettaTill del har vi gjortmyndigheter. stor resorgenom

omfattandemycketFinland.och till och Deplatser i landet Norgeäven
de problemringamöjligt förkontakter haft har gjort det attoss

förslag till lösning-fåttockså från mångarovdjuren skapar. Vi harsom
i varje fall vissa problemen.avar av

vårauppräkningfullständigVi skall inte här någon mötengöra av
särskiltförsökervi haft. Vidrag visa vilka kontakterbara iutan grova

dettabehandlas ifrågahaft betydelse för denbelysa de somsom
betänkande.

träffathar videt gäller de näringar berörsNär representantersom
ochrovdjursgruppFåravelsföreningensför tiotal samebyar, Svenskaett

jaktsidanFäbodbrukarförening. Påhaft telefonkontakter med Dalarnas
bl.a.organisationer,regionalaträffat antal olika lokala ochhar vi ett

Jägareför-Svenskainomlänsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar
Riksförbund-Landsbyg-lokalavdelning frånbundet Jägarnassamt en

gles-allmännaorganisationer förträffatdens Vi har ocksåJägare.
viktig. Slutligenfrågan skyddsjaktbygdsfrågor, ansett vargomsom

naturskyddsorganisationerhaft kontakter med olikahar t.ex.som



zztredningsczrbetelUppdraget och 13SOU 1999:50

SvenskaNaturskyddsföreningen ochlokalavdelningar inom Svenska
Rovdjursföreningen.

iSametinget länsstyrelsernamyndighetssidan har träffatPå samt
Västernorrlands, Dalarnas,Västerbottens, Jämtlands,Norrbottens,

Örebro Götalands län. Vidare harVärmlands, ochGävleborgs, Västra
flera län. Vi har ocksåför polismyndigheterna iträffat representanter

för Hagfors kommun.träffat företrädareen
fått tillfälle de miljöer därUnder de gjort har att rov-seresor

särskildmedMänniskor varit någondjur förekommer. som om
med 0rdprecis den ägde ochhändelse har kunnat visa rum egnaoss var

fält medfått tillfälle iberätta vad hände. Vi har att utevarasom
forskningsprojekten med länsstyrelserarbetar för samtpersoner som

värdefullt för förståelsenorganisationer. har varitoch ideella Detta av
perspektiv diskussionernaproblemen. har ocksåDet gett om

lösningarna.
arbetar med frågorhaft kontakter med forskareVi har rörsomsom

vargforsknings-rovdjursarterna. denna del börde aktuella l nämnas
lantbruks-forskningsstation, hör till Sverigesprojektet vid Grimsö som

Även forskningsstaion harViltskadecenter vid Grimsöuniversitet. med
haft många kontakter.

olika rovdjurs-frågan hur dedet gällerNär stammarnastora avom
livskraftiga lämnadeför de skallmåste ettarterna att upp-vara vara

Andrén, Torbjörnforskare. ingick Henrikdrag till Ien grupp gruppen
Bernt-Erik Saether.Ebenhard, Ellegren, Nils och DeHans Ryman
aprilöverlämnade sin till utredningen den 6 1999.rapport

rovdjursdebatten i såväl fackpressUnder arbetet har vi också följt
tid följtträffat människor under långdagspress. Vi även somsom

möjlighet lyssnatillfällen har vi också fåttdebatten. Vid attett par
paneldebatter.
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2 Rättslig reglering

2.1 Inledning

dettaI avsnitt vi de rättsliga regler har betydelse för frågantar upp som
utökad skyddsjakt kan och bör tillåtas. Regelverketom en varg

behandlas med denna utgångspunkt. När det gäller andra aspekter är
beskrivningarna de olika bestämmelserna inte uttömmande.av

I detta betänkande ställning till 27 §jaktförordningen fullttar om
skall omfatta och åter skall omfattasut 28 §jakt-varg om vargen av

förordningen. Beskrivningarna dessa paragrafers nuvarande lydelseav
därför särskilt viktiga.är iDe avsnitt 2.6.3.tas upp
En utgångspunkt for våra ställningstaganden de möjligheter tillär

skyddsjakt på finns enligt gällande regler. Också brotts-varg som nu
balkens bestämmelse nöd måste eftersom den kanvägas ävenom ge

döda under vissarätt omständigheter.att en varg
övrigtI behandlar de internationella regler har konkretsom

betydelse för Sveriges möjlighet utforma reglerna skyddsjakt påatt om
varg.

2.2 Allmänt regleringen skyddsjaktenom av

Vad skyddsjaktär

Med skyddsjakt jakt bedrivs i syfte förebygga skadorattavses som av
vilt. Definitionen ijaktförordningen i den rubrik föregår 23ges som a-
29 §§, vilka reglerar skyddsjakten.

Internationella och påsvenska regler skyddsjaktom varg

Konventionen skydd europeiska vilda djur och derasväxter samtom av
SÖnaturliga miljö, den så kallade Bernkonventionen 1983:30 inne-

håller listor djurarter, däribland skall starkt skydd.ettvarg, som ges
Jakt på får endast tillåten under de särskilda förutsättningararterna vara

i konventionen. Sverige ratificerade konventionen 1983.som anges
Även harEU anslutit sig till Bernkonventionen. De skrivitsom
konventionen givetvis också skyldigaär följa den. Konventionenatt
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för denpåföljdersärskilda regleremellertid inte någrainnehåller om
konventionen.bryter motsom

92/43/EEG, EGT Ldirektivhabitatdirektiv rådetsochl EU:s art-
ochskallmedlemsländernaföreskrivs22.7.1992, 7206, att vargges.

innehållerDirektivetskydd.starktangivnaandra särskilt arter ett
få tillåtasskallför jaktförutsättningarnabestämmelser attom

i det närmasteBestämmelsernai fråga. överensstämmerarterna
Bernkonventionen.bestämmelser imotsvarandemedordagrant

rättsreglernasvenskatill de stämmerskyldigtSverige är attatt se
Sverige haförmöjligtintedirektiv.med EU:s Det ettattäröverens

föreskrivsvadskydd änregelverk t.ex. ett somsvagareger vargensom
detta kan EU-följerSverige intehabitatdirektivet. Omochi art-

kanSverige. Ytterstoch medlemsstaterkommissionen EU:s motagera
Sverigeföra talanmedlemsstaterandrakommissionensåväl motsom

EG-domstolen.inför
och1987:259jaktlagenfinns iskyddsjaktreglerSvenska om

bestämmelseallmänfinnsjaktlagenjaktförordningen 1987:905. en
fattasBeslutförutsättningar.beviljas under vissaskyddsjakt fårattom

finns ocksålagenregeringen bestämmer. lmyndighetden ensomav
vissaunderpolismyndighetenbestämmelse rätt attsom ger

förbemyndigandefinnsdjur.avliva vilda Dessutomförutsättningar ett
skyddsjakt.föreskrifterutfärdaregeringen att om

vilkaföreskrivitregeringenharjaktförordningen 1987:905I
bestämmelsen ienligtskyddsjaktbeslutfattarmyndigheter omsom

rovfåglar,ochbjörn,järv, ärliksomdet gällerjaktlagen. När varg,
föreskrivitocksåRegeringen harbeslutsmyndighet.Naturvårdsverket

finnsBlandsituationer.i vissa andrafår bedrivasskyddsjakt annatatt
tillåtasvargindivider kanenskildaskyddsjaktbestämmelse attomen

Även beslutskyddsjakt krävssådanförförutsättningar.vissaunder av
Naturvårdsverket.

förföreskrifterallmännavissajaktförordningen23 a§l anges
ochBernkonventionensmedskyddsjakt. art-Dessa stämmer överens
defår tillåtasjaktbestämmelserhabitatdirektivets arteroch närom

starkt skydd.skall hanormalt ettsom

och nödvärnNödvärnsjakt, nöd

ofta begreppenanvändsskyddsjaktdiskussionenallmännadenI om
olikadeanvändsgångerMånganöd och nödvärn.nödvärnsjakt,

egentligenvadoklartdet blirsådantbegreppen sätt attett man
vilka begreppklargörandemedsin platsdärför påDet är ett avmenar.

använder här.vi
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initiativbjörn.järv eller bedrivasskyddsjakt påvissa fall kanl
myndighet.någonföregående prövningenskild utan avpersonav en

får det endastför Blandförutsättningar gäller detta.Flera olika annat
tamdjur ochrovdjursangreppanslutning tilli omedelbarske ettett

nödvärnsjakt. dettakallas lofta i dagligt talbrukar därförjakten
skyddsjakt skallsådanställning tillskall bl.a.betänkande ta om

nödvärnsjakt leder.Användningen begreppettillåtas också avvarg.
ihop dennalätt till blandarfråga skyddsjakt.det är atttrots att manom

ochbestämmelser nödvärnbrottsbalkensskyddsjakt medtyp omav
missförstånd kommerundvikaFörnöd kap. § 4 § BrB.24 1 attresp.

vad detanvändas här. Iställetnödvärnsjakt intebegreppet ärsägeratt
föregåendeenskildskyddsjakt initiativfrågan nämligen utanavom,

myndighet.prövning av
tillämpasgenerell och kanbrottsbalken nödBestämmelsen i ärom

handlingsituationer. innebärhelt olika Denmånga att annarssomen
det.intevissa förutsättningarbrottslig underskulle ärvara

tillåtetfall innebära deti vissaBestämmelsen kan är att utanattt.ex.
skada.för förhindra Trotsdöda djurstöd ijaktlagstiftningen attett en

skyddsjakt.i nödsituation förkalla jaktdet inte lämpligtdetta är att en
och harhelt andra situationerocksåeftersom bestämmelsenDetta rör

skyddsjakt ochdärför härVi skiljerspeciella förutsättningar.sina
nöd. .

bestämmelseBrottsbalkensnöd.Nödvärn någotär änannat om
då vilttillämpas situationerhuvud intenödvärn kan över etttaget

ochundvikas. Nödvärn innebärskador skalldjur dödas för attatt envar
brottsligaföringripaförutsättningar harunder vissa rätt att stoppaatt

människor.kan baraSådana göras avangrepp. angrepp

i Bernkonventionen2.3

djurarterantal bilagor. Bilaga 2innehållerBernkonventionen tarett upp
ingår iskyddade. Vargenkonventionen skallenligt strängtvarasom

ioch kungsörnen ingårochjärv. Lodjuretliksom björndenna bilaga, en
skallenligt konventionenbilaga etttar arter svagaregessomsom upp

skydd.
lagstiftninginföra denkonventionen skallhar tillträttVarje part som
nödvändigalämpliga ochadministrativa åtgärderoch vidta de ärsom

i bilagade djurartersärskilt skyddfor säkerställa ettatt som angesav
allenligt konventionenhuvudregelnBeträffande dessa är attarter

förbjudet.skallavsiktligt dödandeavsiktlig fångst och allt vara
Artikel 6
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kan varje vidta förDet skall åtgärder skyddanoteras att part att
i bilaga därför inte förenligt med konventionenDet tvåärarterna att

eller flera sinsemellan fördelar olika djurarter. Denstater ansvaretupp
tanken har förekommit skulle kunna åta sig skyddaatt stat attannars en

viss medan tillåterjakt den i gengäldstatart artenen en annan men
föråtar sig föreskrivs i konventionenDäremotansvaret art. atten annan

skall samarbeta och samordna sina ansträngningar förparterna att
skydda i bilaga vilket något varje baraär änarterna annat att stat tar

för vissa artikel 10 och ll.arteransvar
Konventionsparterna kan undantag från bestämmelsernagöra om

skydd i bilaga fårUndantag endast under vissagörasarternaav
förutsättningar föroch vissa syften. Förutsättningarna det inteär att

finnasskall någon tillfredställande lösning för syftetuppnåattannan
med undantaget och fortbeståndden berörda populationens inteatt
påverkas det gäller vissa deNärsätt. ärett ogynnsamt vargen av
tillåtna syftena för undantag särskilt intresse. det första fårFörett av
undantag för hindra allvarlig skada boskap ochgöras att annan
egendom. Undantag får också med hänsyn till allmänhetens hälsagöras
och säkerhet eller andra övergripande allmänna intressen. Artikel 9

habitatdirektivet2.4 ochArt-

Syftet med och habitatdirektivet det skall bidra tillärart- att att
säkerställa den biologiska mångfalden. skall ske bl.a.Detta attgenom

bevarar vilda djur. vidtas direktivetDe åtgärder enligt skallman som
syfta till bibehålla eller återställa bevarandestatus hosatt en gynnsam

ekonomiska,bl.a. vilda djurarter. hänsyn skall också tillMen tas
sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag
artikel 2.

direktivet finnsI bl.a. regler skydd vissa djurarter. bilagorlom av
vilka djurarter skall ha vissa grader skydd. De arteranges som av som

starkasteingår i bilaga skall4a ha det skyddet. ingår i dennaVarg
bilaga. Undantag för finska populationer inom renskötsel-görs vargav

Ävenområdet liksom för vissa spanska och grekiska populationer.
björn och ingår i bilaga följande beskrivningen direktivet4a. Den av

sikte frågor regleringen i direktivet förståsMentar rör ärsom varg.
densamma för för de andra två liksom för mångaarterna,varg som
andra arter.

Huvudregeln enligt skalldirektivet det förbjudetär att attvara
avsiktligt fånga och döda djur de ingår i bilaga artikel4aarterav som
12.1. Skyddet för i emellertid inte absolut. finnsbilagan Detärarterna
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enligt direktivet vissa möjligheter för :medlemsstaterna göraatt
undantag från bestämmelserna skydd artikel l6. l .om

Det finns två förutsättningar för skall få undantag.göraatt ettman
förstaDen det inte får finnas någon lämpligär lösning föratt attannan

uppnå syftet med undantaget. syftenDe skall tillgodoses medsom
undantaget måste något dem särskilt i direktivet.vara av som anges

detNär gäller vissa syftena betydelse. detär Förstörrevarg av av
första gäller det möjligheten undantag för undvika allvarligagöraatt att
skador. Undantag kan i princip för undvika alla allvarligagöras att
skador det gäller särskilt skador egendom. däribland boskap.men
Undantag kan också för skydda vilda djur, enligt svenskgöras att som

inte någons egendom. sistnämndarätt är Det undantaget siktetar
skyddet och inte skydd enskilda djur.arterav av

Vidare kan undantag hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.göras av
Dessutom undantag får grundsägs tvingande orsakergörasatt av

har allt överskuggande allmänintresse. inbegripet orsakerettsom av
social eller ekonomisk karaktär. kanDet direktivetäven nämnas göratt
det möjligt tillåta insamling och förvaring i bilaga 4a,att arternaav
under vissa förutsättningar.

Den-andra förutsättningen, måste uppfylld for det skallattsom vara
tillåtet undantag, Lipprätthållandetgöra äratt ett attvara av en gynnsam

bevarandestatus hos den berörda inte försvåras. Begreppetarten
bevarandestatus består delar. Artens populations-tregynnsam av

utveckling skall sådan den lång sikt kommeratt attvara vara en
livskraftig del sin livsmiljö. naturligaArtens utbredningsområdeav
skall inte minska och det skall sannolikt inte heller komma minskaatt
inom överskådlig tid. Slutligen skall det finnas och i framtidenen
sannolikt fortsätta finnas tillräckligt livsmiljö föratt stor atten
populationer skall bibehållas lång sikt. tordeSammantagetartenav
detta innebära undantag i varje fall inte får undantaget kanatt göras om
medföra långsiktiga överlevnad försvåras eller dessatt artens
utbredningsområde minskar. Artikel l och 16.1

2.5 Konsekvenser Bernkonventionen ochav

och habitatdirektivetart-

detNär gäller skyddet för Bernkonventionen och ochär art-vargen
habitatdirektivet i allt väsentligt samstämmiga. Detsamma gäller beträf-
fande många andra inte aktuella här. det följandel viärarter tarsom

olika aspekter beträffande Motsvarande gäller förstås ävenupp vargen.
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annorlunda beroendeblibedömningarna kanför andra arter men
populationsutveckling.utbredning ochbiologi,antal,olika arters

finnsoch direktivet. DetkonventionenföljaskyldigtSverige är att
olikareglerinhemskaSverige iför arter ettinte något attutrymme ge

direktivetochKonventionenföreskrivs.vadskydd än somsvagare
handlingsutrymme.Sverigesminimigräns föralltsåsätter upp

direktivet ställerochkonventionendeuppfylla kravFör att som
enligttillåtasJakt får baraskydd.starktSverigemåste ettvargenge

tillåta skydds-möjlighetenViktigastundantagsbestämmelserna. är att
skydda tamdjurforochsäkerhethälsa ochtill allmänjakt hänsyn attav

respektive 2.4.avsnitt 2.3eller vilda djurarter se
tillåta jaktocksåoch direktivetKonventionen attutrymme avger

formuleras detdirektivetIallmänna intressen.övergripandehänsyn till
har alltorsakertvingande över-fårundantag ettgörasatt somavsom

ekonomiskellersocialorsakerinbegripetskuggande allmänintresse, av
medi linjeliggerundantagmöjlighetkaraktär. Denna göraatt
ochsocialatill bl.a.skallhänsynformuleringdirektivets tasatt

eftersomlokala särdrag. Menochtill regionalakulturella behov samt
för tillåtamåstetvingande orsakersigskall attdet utrymmetröra om

begränsat.emellertid bedömasformuleringenmed stödjakt somav
innebärafår inteskyddsjaktföreskriverSverigereglerDe omsom

överlevnadlångsiktigaomfattningsådanattjakt tillåts i att somvargens
minskarinnebärafår reglernahellerförsvåras. Inte att vargensart man

sådanochantalsådantuppnåttutbredningsområde. Innan ett envargen
skyddsjaktlivskraftig kanlångsiktigtden kanutbredning att varaanses

detbedömningomfattning. Vårbegränsad äriendast tillåtas attdärför
habitatdirektivetochochBernkonventionen attförenligt med art-är

öknings-vargpopulationensutsträckningskyddsjakt i sådantillåta att
omfatt-sådantillåtas iskyddsjakt knappastfårtakt minskas. Däremot

innanhelt bromsasjaktengrundning ökningen uppatt av
livskraftig.långsiktigtkandensåär stor attvargstammen anses

populationentillinte ledadessskyddsjakten innanFöljaktligen får att
långsiktigtintepopulationtrend. Omfår nedåtgående ansessomenen

begränsat.säkerligenskyddsjaktförlivskraftig minskar är utrymmet
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2.6 Svenska regler skyddsjaktom

Allmänna förutsättningar2.6.1

Vissa de svenska bestämmelserna skyddsjakt innebär sådanattav om
jakt får bedrivas endast efter beslut myndighet. Andra innebärett av en

skyddsjakt kan bedrivas något sådant beslut. det gällerNäratt utan varg
krävs i dag alltid myndighetsbeslut. Beslutsmyndighet dåärett
Naturvårdsverket. beträffande björn,järv och skyddsjaktOckså skall
i de flesta fall föregås beslut Naturvårdsverket.ett avav

finns två förutsättningar alltid skall uppfyllda förDet attsom vara
myndighet skall få tillåta skyddsjakt. första det inte fårDen är atten

finnas for syftetnågon lämplig lösning uppnå med jakten.attannan
Endast vissa syften tillåtna. det gäller och de övrigaNärär storavarg
rovdjuren främst följande syften intresse. det första fårFörär av
skyddsjakt tillåtas till människors hälsa och säkerhet ellerhänsynav av
andra orsaker överskuggande allmänintresse. andrahar För detettsom
kan förden tillåtas förhindra allvarlig skada boskap elleratt annan

får för flora faunaegendom. Skyddsjakt också tillåtas skydda elleratt
23 §jaktförordningen.a

syftetNär det gäller andra orsaker har överskuggandeettsom
allmänintresse habitatdirektivet preciserandeinnehåller och någraart-

eller ekonomisk karaktär innefattas iexempel. Bl.a. orsaker socialav
formuleringen. preciseringar bör kunna betydelse vid tolk-Dessa ges
ningen de svenska bestämmelserna, de inte direkt iäven nämnsav om
dessa.

förutsättningen uppfylldandra skall förDen attsom vara en
myndighet skall få skyddsjakt jakten inte försvårartillåta är att
upprätthållandet den aktuella bevarandestatus. tordeDettaartensav
innebära attjakt inte får tillåtas det kan få någon långsiktigt negativom
effekt eller långsiktiga överlevnadutbredningartens

§jaktförordningen.23 a
Såväl förutsättningarna för skyddsjakten de uppräknade syftenasom
i det direkt hämtade från artikel i och habitatdirek-16är närmaste art-

tivet. Direktivet ansluter i sin till Bernkonventionen.näratur

på myndighetSkyddsjakt initiativ2.6.2 av

Ijaktforordningen skyddsjakt i kate-delas bestämmelserna tvåom upp
myndighet initiativ enskild.gorier, skyddsjakt initiativ ochav av

fallTill den förstnämnda kategorin hör sådana då Naturvårdsverket
får besluta skyddsjakt björn, järv, ochävensamtom varg
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kungsörn. Förutsättningen beståndet någon såär äratt arternaav av
det medför risker för trafikolyckor eller allvarliga skador.stort att

Jakten skall ha till syfte förebygga eller minska riskerna 7 §att
jaktlagen och jaktförordningen.24§ tidigare nämnda allmännaDe
förutsättningarna för beslut skyddsjakt gäller i dessa fall.ett om

beslut skyddsjaktEtt förutsätter intejakträttshavarens samtyckeom
kan genomföras tvångsvis. beslut skyddsjakt skall detIutan ett om

bestämmas hur den skall bedrivas den skall utförasoch jakträtts-om av
havaren eller särskilt Endastutseddajägare. omjakträttshavarengenom
själv åtagit sig utföra skyddsjakten kan det bestämmas han skallatt att
utföra den. Beslutet skall också vad skall med de djurgörasange som

dödas eller fångas. jaktlagen7 §som

Skyddsjakt på2.6.3 initiativ enskildav

tillstånd NaturvårdsverketMed av

Naturvårdsverket kan tillstånd till skyddsjakt initiativ enskilda,ge av
ansökandvs. efter enskild eller sammanslutningav en person en av
Tillstånd kan i situationer.två olika båda gäller deIpersoner. ges

allmänna förutsättningarna det inte får finnas någon lämpligatt annan
lösning och upprätthållandet den aktuella bevarandestatusatt artensav
inte försvåras.

Den möjligheten tillåta skyddsjakt gäller för björn,järv, loattena
och inte Tillstånd till jakt kan det behövs förörn attmen varg. ges om
någon de omfattas skador förstaorsakar 27 § meningenarterav som
första stycket jaktförordningen. talas alltså bara skador, inteHär om
allvarliga skador. i de allmännaMen förutsättningarna för skyddsjakt är
formuleringen det krävs just allvarliga skadorDärsträngare. sägs att
för skall få besluta skyddsjakt för skydda boskap elleratt attman om

egendom. Eftersom de allmänna förutsättningarna gäller 27 §närannan
skall tillämpas måste det alltså fråga allvarliga skador för attvara om
tillstånd till skyddsjakt skall kunna ges.

tillståndEtt enligt första27 § meningen inte sikte särskildtar en
individ visst antal djur den aktuellautan ett arten.av

den delI vårt utredningsuppdrag behandlas i dettaav som
betänkande ingår ställning till åter skall omfattasatt ta om varg av
denna bestämmelse. tillFram 1990 omfattande den nämligen ävenmars

Vargen bort från bestämmelsen grund den då myckettogsvarg. av
vargstammen.svaga

Den andra möjligheten för Naturvårdsverket särskilda tillståndatt ge
till skyddsjakt omfattar björn, järv, och Tillståndäven öm.samtvarg
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kan till skyddsjakt enskilt djur orsakar allvarliga skadorettges som
eller olägenheter. Det alltså fråga jakt enskildär skadegö-om en
rande individ.

Vid skyddsjakt initiativ enskilda det möjligt förNaturvårds-ärav
verket tillåta användning motordrivna fortskaffningsmedelatt sättav

inte tillåtna 27§ tredje stycketär jaktforordningen ochsom annars
31 § jaktlagen. Om undantag medges så det också tillåtetär att
medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i ochterräng att
förvara laddade i motordrivna fortskaffningsmedel, vilketvapen som
huvudregel inte tillåtet 21 och 22 jaktförordningen.är Verket kan
också medge jakten får bedrivas jaktområde.att annans

Förhållandet mellan 24 27 §§och jaktfdrordningen

Naturvårdsverket kan fatta beslut skyddsjakt, inteom som avser en
särskild djurindivid, på bl.a. rovdjur antingen med stöd 24§ ellerav

första27 § meningen jaktförordningen.
Det finns principiell skillnad mellan dessa bestämmelser. Etten

beslut enligt 24 § fattas initiativ myndigheten och skyddsjaktenav
kan genomföras jakträttshavarens samtycke. beslutetEttutan om
skyddsjakt går då på visst antal djur viss får fällasut att ett artav en
inom bestämt område. För skyddsjakt enligt första27§ meningenett
krävs någon ansöker tillstånd få döda djur deatt att ett arterom av som
räknas Det alltså den enskilde måsteär initiativ tilltaupp. som
skyddsjakten. Om tillstånd så gäller det för sökanden, då fårett ges som

fälla det antal djur i tillståndet.rätt att som anges

tillstånd frånUtan myndighet

Skyddsjakt björn,järvpå och lo inte får i vissa fall bedrivasmen varg
föregående beslut Naturvårdsverket. detta fårutan När ske regleras iav

28 jaktförordningen.§ ärjaktDet enligt denna paragraf ofta kallassom
Ävennödvärnsjakt. Som använder vi inte detta begrepp.sagt vargen

ingick i paragrafen fram till 1990. Samtidigt borttogsmars som vargen
den delen 27 § den bort denna paragraf.togsur ena av ur
Om djur någon de omfattas paragrafenett arterav av som av

angripit och skadat eller dödat tamdjur får tamdjurets ellerett ägare
vårdare under vissa förutsättningar döda det angripande djuret. Ett
grundläggande krav för paragrafen skall tillämplig alltsåatt är attvara
något tamdjur redan skadats eller dödats. Endast det djur orsakatsom
skadan får dödas.
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det förutsättningskall få dödasangripande djuretdetFör är attatt en
tordebefara Dettaanledningfinns skäligdet nyttatt ett angrepp.

omständighetpåtagligåtminstone någonfinnasinnebära det måsteatt
engångsföreteelse. T.ex.avslutadför intetalar att angreppet var ensom

säkerhet kan konstateramedfalletskulle detta kunna attom manvara
tidigareområde och vidvisstuppehåller sig idet djuretjust ett

där.tillfällen dödat tamdjurnärliggande
angripandeskall få döda detförutsättning förytterligareEn att man

till Formu-omedelbar anslutningsker idjuret det angreppet.är att
skyddsjakt. Denför dennaleringen begränsar avsevärt typutrymmet av

ochmellannågon tidinte dettillåter angreppet attatt manpasserar
upprepade attackerBestårangripande djuret.dödar det angreppet av

vårdare kan ingripa. Omellertid då tamdjuretsförstås denökar ägare
angripande djuretkan döda detinnebär inteförutsättningdenna att man

tilltillståndNaturvårdsverket sökatill hoshänvisadär attman
skadegörande djuret.pådetskyddsjakt

döda detförfölja ochhadetill juli 1994Fram rätt att an-man
stärkaför villedå bortFörfoljelserättengripande djuret. atttogs man

Ändringen innebarparagrafen.omfattadesskyddet för de arter avsom
Tidigareparagrafen minskades.för tillämpningutrymmetatt aven

anslutning tillomedelbarförföljandet ikunde påbörjaräckte det att man
principparagrafens ordalydelse ienligtmåsteNumeraangreppet. man

djuret. innebärangripande Dettaomedelbart kunna döda det att man
för paragrafens möjlighetutnyttjakunnabevittnamåste angreppet att

skyddsjakt.till
helst påfår bedrivasjaktförordningenJakt enligt 28§ när som

jakt-Skyddsjakt enligt 28 §jaktförordningen.jfrdygnet 28§ 9§
national-jaktområde inte inomfårförordningen ske menannans

parker.

Överklagande

skyddsjakt fåri frågorNaturvårdsverket meddelarbeslutDe omsom
överklaga till kammarrättenDärifrån kanöverklagas till länsrätten. man

skallprövningstillstånd för dennadet krävs särskilt taatt uppmen
Regerings-överklagas hosbeslut kanöverklagandet. Kammarrättens

skall måletRegeringsrättenhögsta instans. För prövaärrätten, attsom
jaktförord-tredje stycketprövningstillstånd. 58§ocksåkrävs ett

ningen
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avliva djurPolismyndighetens2.7 rätt att

farligt föravsevärd skada eller kanvilt djur orsakarOm antasett vara
polismyndigheten låta avliva djuret. Polisensmänniskors säkerhet får

endast avseende visst enskiltmöjlighet avliva djur gäller ettatt
djur. förutsättning för detskadevållande eller potentiellt farligt En att

tillfredställande-det inte finns någonskall få avlivas vidareär att annan
Bestämmelsen kan tillämpas kanlösning. jaktlagen9 § t.ex. om man

tillfällen angriper tamdjur.vid upprepadekonstatera vissatt en varg

bestämmelse nödBrottsbalkens2.8 om

brottsliga. dvs. de belagda medVissa handlingar normalt ärär sett
fall tillåten.straff. handling kan i vissa DettasådanMen även varaen

vidtas Linder sådana omständighetergäller bl.a. handlingen attom
angivna allmänna grundernanågon de i kap. brottsbalken BrB24av
kända dessa nödvärn,för ansvarsfrihet kan tillämpas. Den ärmest av

påbörjade ellerregleras i kap. har till nödvärn24 1 Man rätt motsom
Nödvärn endastöverhängande brottsliga och liknande. kanangrepp. kan intebrukas den angripande rovdjursangreppEttmot personen.

nödvärnssituation.utgöra en
principiell skillnad mellan nödkap. stadgas nöd.l 24 4 § BrB Enom
fråga brottsligtoch nödvärn det inte behöverär ettatt vara om angrepp
nödsituation situation dåför skall i nöd. En äratt vara enman anses

eller något viktigtfara hotar liv, hälsa, egendom annat av
kap. andra stycket.rättsordningen skyddat intresse 24 4§ BrB Ett

betraktarovdjursangrepp människa eller tamdjur alltsåärett atten
ettnödsituation rovdjurnödsituation. det inteDäremot är en omsom en

det vilda djuret inte någonsangriper vilt djur eftersom ärett annat
egendom.

straffria.företas i nödsituation inte lAlla handlingar ärsom en
gärning någon begår i nödbestämmelsen nöd utgörsägs attom en som

till farans beskaffenhet, den skadabrott endast den med hänsyn somom
omständigheterna i övrigt oförsvarlig. Fråganåsamkas och är omannan

mellanalltså avvägninghandling brottslig eller inteär avgörsen av en
påkallar nödhandlingen skallolika intressen. intresseDet vägassom

efterdenna. handlingendet intresse skadas Ommot genomsom
brottslig. så skallavvägningen försvarlig den inte Förär att varaanses

viktfallet princip hotade intresset betydligtmåste i det änstörrevara av
Även kan beaktas.det offrade. affektionsvärden

enligt jaktlagen ochdödas då det inte tillåtetOm ären varg
denjaktförordningen fråga jaktbrott. Omdet normaltär sett ettom
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dödats i nödsituation kan det emellertid fråga handlingen vara om en
ändå straffri grund bestämmelsen nöd. radEnärsom av om

omständigheter kan ha betydelse vid bedömningen. Viktiga faktorer är
Ärförstås vilket intresse hotat. det frågaärsom om angrepp en

människa det självfallet försvarligt döda angripande Menär att en varg.
det fråga tamdjur måste det angripnaär ett ettom om angrepp

djurets värde beaktas. En viktig faktor i sådant fall hurärettannan man
värderar den angripande det gäller vildaNär djur ärvargen. angrepp av

rimlig utgångspunkt värdefulltsällsynt djur änatt ett etten anses mer
vanligt. förUtrymmet det försvarligt döda angripandeatt attanse en

blir med sådant begränsat.ettvarg resonemang
24 kap. finnsI 6§ BrB stadgande utsträcker det straffriaett som

området. Stadgandet innebär den gjort vadän äratt som mer som
tillåtet enligt bl.a. bestämmelsen ändå skall fri frånnödom vara ansvar

omständigheterna sådana han svårligen kunde besinna sig.attom var
Vid denna bedömning skall hänsyn till farans och till hur lång tidtas art

Ävenfunnits för övervägande. personliga egenskaper hos densom
handlande kan beaktas.

Rättsfallet 1988 kan illustrera tillämpningenNJA 495 de bådas. av
bestämmelserna gäller nöd. jakthundEn hade tagit sig isom en
inhägnad och angripit dvärggetter. Getternas avvärjdeägareett par

döda hunden och åtalades därför för skadegörelse.angreppet attgenom
När Högsta domstolen skulle bedöma han skulle fri frånom vara
straffansvar grund nöd, uttalade domstolen inledningsvis attav
nödbestämmelsen sikte undantagssituationer och skall tillämpastar
restriktivt. Domstolen ansåg visserligen hade varit iägareatt getternas

nödsituation. eftersomMen hundens värde mångdubbelt störreen var
vilket måste ha insett, menade domstolenän ägaregetternas, getternas

det inte varit försvarligt skjuta hunden. inte hellerDet ansågsatt att att
sådanaomständigheterna varit svårligen kunnat besinna sig. lägarenatt

denna del framhöll domstolen han tagit sig tid uppsöka sin bostadatt att
för hämta sitt dömdes alltså för skadegörelse.Hangevär.att

2.9 Skyddsjakt och nöd

Enligt jaktförordningen28 § det under vissa förutsättningar tillåtetär
döda djur björn, järv och lo. dödarOm någon djuratt arterna ettav

under sådana omständigheter faller paragrafenunder det inteärsom
Ärfråga jaktbrott. omständigheterna däremot sådanaett attom

paragrafen inte tillämplig kan det fråga brott. förstDetär ärettvara om
i den situationen det kan bli aktuellt tillämpa brottsbalkensattsenare
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bestämmelse nöd. innebärDenna handling vanligtvisattom en som
brottslig under vissa förutsättningar inteär det.är
Bestämmelsen nöd har vidare tillämpningsområde änettom

bestämmelsen i 28 §jaktförordningen. Nöd kan åberopas vilkenoavsett
djurart det angriper eller fara. förutsätts inteDetär utgörsom annars en
heller någon skada harredan inträffat eller finns anledningdetatt attatt
befara Nöd kan åberopas till stöd för avvärjaett nytt attangrepp.

människor, vilket inte fallet med jaktförordningensärangrepp
bestämmelse.

En avgörande begränsning i bestämmelsen nöd kravet påär attom
handlandet skall försvarligt. Någon motsvarighet finns intevara
beträffande skyddsjakten enligt 28 §jaktförordningen. måsteDet anses
förhållandevis svårt för den enskilde i akut situation bedömaatt en om

handlande kan försvarligt eller inte. bedömningDennaett anses
behöver inte de konkreta förutsättningarna i 28 §göra ärman om mer
uppfyllda.

En ytterligare begränsning nödbestämmelsens räckvidd denär attav
endast kan åberopas så länge nödsituation föreligger. skadanNären
redan skedd inte nödrätten förnågon möjlighet ingripaär att attger
förebygga framtida 28 §jaktförordningen däremotärangrepp.
konstruerad så den skall möjlighet just förhindra förnyadeatt attge en
angrepp.
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3 Vargen

biologi3.1 Om vargens

skilda miljöer,sig till vitthar god förmågaVargen äratt menanpassa
bytesdjur.inslagrelativt rik fauna, helst medberoende störreavav en

ochhand älg,hjortdjur dvs. i förstaBland svenska djurarter är ren
fåtaliga,slut, då älg och rådjurrådjur aktuella. till 1800-taletsFram var

fårtamboskap hästar, nötkreatur,skadegörelse bland somvar vargens
i Sverigeomfattning. Därefter haroch betydandegetter renen, somav

bytet i dennautgjort det viktigasteefter räknas tamdjur,1886 som
har älg ochi Mellansverigekategori. växandeFör den vargstammen
exempelvisocksådominerande bytesdjuren,rådjur utgjort de men

mindrelänge bara ihar sågrävling och bäver ingår. Dessa änvargar
minstaför övrigt detmedomfattning kommit i kontakt Bävern ärrenar.

stapelfödavärlden visat sig kunnabytesdjuret någonstans i utgörasom
för vargen.

kombinationibland iförföljelsejakt,dödar hjortdjurVargar genom
bytetjagarmed smygjakt eller i samarbete så motatt en annan.vargen

efter vildajaktdjur i flocken.Ofta jagar bara eller Vargensett ett par
frånframför allt dokumenteratsbytesdjur urval. harinnebär visst Detta

det gällerMellansverige, därNordamerika också i närvargarnamen
kor. frågaälgar i första hand dödat kalvar och l tamrenarom ser man

skadade eller sjuka djur.främst skulleibland påståendet taatt vargarna
finnsdet sällansannolikt beroendegäller inte generellt,Detta att

desjälvasådana djur borti hjordarna. De närrenägarnatas upp-av
vajornasäkert visst urvaltäcks. det däremotOm våren sker motett som

och lättåtkomliga.dräktiga och därmedär tyngre mera
hela bytet med undantagfred de oftastFår i äter uppvargarna vara

kanutsvultenoch huden.de benen, våmmen Engrövsta vargensamav
kgnormalt 2-3i sig kg kött,i enda måltid 8-9 ätersätta vargmen enen

olika slag korpar,utnyttjasåt gången. Resterna örnar,asätare avav
kanoch mård.och flera mårddjur, bl.a. både järv Korparrävar arter

fåuppenbarligen i hoppibland följa kilometervisefter att tagomvargar
efterlämnadepå bytesrester.

oftast bestårnormalt i flockar familjegrupperleverVargarna som
och hona det s.k.könsmogen hanedjur. Flocken leds5-8 av enav -

ålder,vid knappt två årsalfaparet. blir könsmogenVargen men
flockeneller fyra år gammal.fortplantar sig ofta förrän den Iinte är tre
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det vanligen bara alfatiken föder valpar och dräktighetstidenär ärsom
cirka dygn.65 Antalet valpar varierar medelvärdet liggerstort, men

Framför allt vid tillgång bytesdjur finns det klartnära sämre ett
samband mellan kullstorlek och mängden föda. kan enkelLyan vara en

naturlig hålighet i bergsskreva eller djupare hål igrävtettgrop, en en
sandbacke. Tiken normalt hos de förstavalparna tvåstannaren

månaderna och under den tiden det hanen ibland ocksåoch någonär
flockmedlem jagar och bär hem mat.annan som

Vargflocken håller revir den försvarar andra Detett motsom vargar.
varierar mycket i storlek bl.a. beroende tillgång föda. fåDe
svenska flockar hittills har studerats har vintertid haft revir 600som
till kmz.l 000 Någon frångång slutet det första levnadsåret lämnarav
de flesta sitt revir och vandrar iväg för finnaatt partnerungvargarna en
och etablera revir. Sådana vandringar kan leda djur alltegna ensamma
ifrån någon enstaka mil till från100 mil födelseplatsen. Detemotupp
betyder i dag kan uppträda helstatt snart sagtensamma vargar var som

den skandinaviska halvön. -
Fortfarande långt 1980-talet diskuterades det kundeom varg

drabbas skabb. områden med iI skabbrävar Finland hadegottav om
det då dött 100 jakt och trafik undersökts och ingenöver vargar som
hade haft skabb. En sköts december 1985 i Värmlandvarg som norra

emellertid smittad. kan alltså få den fruktade sjukdomen,Artenvar men
rimligtvis långt mindre känslig kan vidareär Vargar drabbasän räven.
parvovirus hundpest. kraftigEn nedgång i antalet lslepåav vargar

Royale och tillika nationalpark i Lake Superior mellan ochUSAöen-
Kanada i början l980-talet har bero sjukdomen komansetts attav-
till med olagligt ditförda hundar. kan också fåVargen diverseön
sjukdomar såsom rabies, valpsjuka och ledinflammation. har iblandDet
förmodats de kraftiga svängningarna i under 1500-,att vargstammarna
1600- och l700-talen hängde med sjukdomar och det finnssamman
uppgifter hundar då smittatsattom av vargar.

Dödligheten hos varierar mycket mellan olika bestånd. denIvargar
skandinaviska har åtminstone dött31 olikastammen vargar av
anledningar under de 20 åren. Olaglig jakt och trafik varitharsenaste
de dominerande orsakerna. har iDet populationerrapporterats att
utanför Skandinavien kan dödligheten hos valpar under det första
levnadsåret variera från 25 till 80 Den högstauppemot procent.
dödligheten under det följande året har utvandrandeensamma vargar

sig i främmande miljöer och okända faror.rör Hosmötersom nya,
i flock i områden med ingen eller obetydlig jakt kanvuxna vargar

dödligheten till 40 år. viktig dödsorsak iEn tätaprocentvara upp per
vargpopulationer, emellertid inte tycks ha spelat någon roll iännusom
Skandinavien, konflikter mellan vargflockar leder till djurenär att att
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dödar varandra. kanskeDen inte heller kommer spela någon störreatt
roll. Sådana inomartsstrider nämligen ovanligaär inom små,mera
nyetablerade populationer. Det kan bl.a. bero individer inomatt
olika flockar ofta släkt med varandra vilketär kan dämpa aggressivite-
ten.

3.2 livskraftigEn vargstam

Med livskraftig djurart oftast inte bara kanstamen av en menas en som
överleva långsiktigt också behålla delen sin genetiskautan större av
variation. När det gäller långsiktig överlevnad för och andra störrevarg

däggdjur brukar tala periodarter 100 år.man om en om ca
Den skandinaviska liten och har länge varit litenärstammen även
den vuxit de åren. Alla djur härstammar alltså från några fåsenasteom

individer. Om detta sikt hot överlevnad härär har varitett mot artens
föremål för sårbarhetsanalys. l sådan försöker bedömaen en man
risken för eller population skall dö under viss tidsperiod.att art uten en
Man använder datorprogram med uppgifter dematarsom man om
faktorer utvecklingen i population. Exempel sådanastyr ärsom en
ålder för könsmognad, kullstorlek, intervall mellan kullarna, dödlighet
för djur olika åldrar Den analys gjorts bygger så långt detav osv. som
varit möjligt publicerade uppgifter från Skandinavien, harmen
kompletterats med del data från amerikanska vargstudier.en

Resultatet visade population 25 för liten.att Denären vargar
kommer sannolikt inte överleva i 100 år. Med 50 ökaratt vargar
möjligheterna, inavel förekommer de ändå inte särskiltärmen om

Vid nivån l00 chanserna till långsiktigstora. är överlevnadvargar
inavel förekommeravsevärt större ochäven med 200 kanom vargar

överlevnadensäga säkrad. Under förutsättningatt är detman att
förekommer viss invandring från Finland till Skandinavienav varg
behövs alltså bestånd på djur för200 det skall kunnaett att anses vara
livskraftigt. Om det däremot inte sker någon invandring från Finland

den skandinaviska genetiskt isolerad,utan måste antaletärstammen
enligt denna sårbarhetsanalys öka till omkring för500 denvargar att

långsiktiga överlevnaden skall säkrad.vara
En särskild arbetsgrupp avsnitt 1.2 har för utredningens räkning

gjort sammanställning vad kan livskraftigaen av som anses vara
de rovdjursarterna. Detstammar vetenskapligstora är rentav en

bedömning bygger existerande material. Gruppen har försöktsom
fastställa det kritiska minimiantal behövs i den svenska ellersom
skandinaviska populationen i IOO-årigt perspektiv. När det gällerett

har med hänsyn till genetiska, demografiska och miljö-varg gruppen
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population 500behövsfunnit detförhållandenmässiga att en
individer.

rovdjurlivskraftigadiskussionutförlig stammarEn avommera
sammanställning kommerarbetsgruppensbyggd attinklusive varg

huvudbetänkande.i utredningenskomma

utbredningochantalNuvarande3.3

kraftträdde ifredningensedan 1966. NärfridlystvaritharVargen
individer,omkring 10beståsvenskabedömdes den vargstammen av

säkerligenantaletverkligadetbedömningarenligt varsenaremen
1960-underlägre varkenskedde detfridlysningenOch restentrots av

invandringsvågökning. Enegentlig1970-talet någontalet eller hela
iföryngringtillvisserligenleddeunder 1977Finlandfrån av varg

efter fredningenSkandinavienförsta kända iden1978Norrbotten --
igen frånförsvunneni detefteråret närmastearten norravarmen

börjat kommatidenvid den härhade det rapporterSverige. Däremot
angränsande delarochMellansverigeiiakttagelser västraav vargom

därefterförekomstharSkandinaviendelenoch i denNorge artensavav
följts tämligen noga.

enstaka,registrerades baraårenförstaDe menensamma vargar
föddes1983ochetableratshade1982/83vintern ett ensommarenpar

iföryngringenkändaförstaVärmland denikull valpar norra -
skett iföryngringdärefterkänt harSåvittsedan 1918.Sydskandinavien

blevdet då inteOrsaken till1986.varje årMellansverige attutom
hållit ihopi dethonansäkerligenföryngringnågon att somparvar

förede årenBådeijuli 1985.olagligthade dödats1982/83sedan tre
föryngringkänt baraskedde såvittföljande fyra årenoch de1986 en

och med 1995tillalltså 1991fem årenföljandedeår, menper --
och 1997Mellansverige. Och 1996ställen itvåynglande varg

i Dalsland,områden,olikarespektivevargkullar iföddes tre sex
delarangränsande Norge.Härjedalen ochVärmland, Dalarna, av

blivit fleriinte bararesulteratFöryngringarna har utanatt vargarna
återkommit till trakterdvs.områden,sigde sprittockså över störreatt

emellertid detintehandlarvarit borta. Detlängevarifrån arten om
antaletvinterantaletsambandet ärenkla att summan avenvargar
Mångafötts underdevinter plusföregående sommaren.ungar som

lagligt ellerskjutitsanledningardött olikanämligenhar avvargar -
döroavsiktligt. Dessutomavsiktligt ellertrafikendödats iolagligt och

djur.ocksåfrämstnaturliga orsaker vuxnamenungarvargar av -
påtagligskett18 årendedet alltså underdetta harTrots senaste en

såvitt käntdet sigrörde1980i landet. Kringantaletökning vargarav
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bara några enstaka individer. Vintern 1995/96 låg stammenom
omkring eller kanske vinternaningen 30 djur, 1996/97övert.o.m. ca

djur och vintern 1997/98 mellan och djur.40 50 72
december radiomärktes i forskningsprojektl 1998 7 ettvargar som

drivs Grimsö Viltforskningsstation. inledande pejlingarnaDeav av
dessa djur i kombination med spårningar i andra områden tydersnö
på både antalet familjegrupper och etablerade i Skandinavienatt par

Ävenvåren oförändrat sedan föregående vinter. antalet1999 är
individer oförändrat eftersom berä-i det det i april 1999är närmaste
knades ligga mellan och54 71.

Samtidigt antalet har ökat har utbredningsområdetsom vargar
Örebrovidgats. finns i Dalsland, Värmland, delenArten norra avnu

län, Dalarna, Härjedalen, Hälsingland och Medelpad. finnsDessutom
det djur i fall ieller något kanske djur i sällskap-t.o.m.ensamma -
Norrbotten uppgiftoch Västerbotten. spredsSommaren 1995 omen
föryngring i Småland. fanns där, påståendetArten attav varg men en

hakull skulle fötts har efteråt visat sig oriktigt.vara
har legat misstänka frånDet till handsnära attatt vargar norra

Sverige i slutet 1970- eller början 1980-talet, närmastav av som en
förlängning invandringen från Finland, kunde ha vandrat söderutav
och bidragit till återkolonisera Värmland med omgivningar.att norra
Den DNA-analys svenskt vargmaterial slutfördes 1996av som ger
emellertid inget frånstöd för den tanken. Bl.a. visade sig djur
Norrbotten fleraha annorlunda varianter i kärn-DNA än
Värmlandsvargarna. Materialet emellertid litet och ettvar senare prov
från från Jämtland avvek genetiskt från undersöktaövrigaen varg

från Syd- och Mellansverige. Analysen visade vidarevargar
genetiska skillnader mellan i fångenskap i svenska djurparkervargar
och de förhållanden.dött under vilda Därmed kanvargar som man
utesluta djur från grundatden svenska djurparkspopulationen haratt
den vilda med omnejd.i Värmlandvargstammen

för3.4 utvecklingPrognos vargstammens

varit fridlyst i fortfarandeTrots 30 år denöver äratt utsattvargen nu
för förföljelse. Under flera olag-de 20 åren har dödatssenaste vargar
ligt. Därtill har de vintertid fältspårat i ettpersoner som vargarna par
gånger och i förgiftade uppenbarligenolika områden betenstött
utlagda för döda fall rörde det sig leverIatt ett varvarg. om en som
preparerad med mycket hög dos stryknin, i dödett annaten om en
skabbräv placerats så knappast kan tolka det sättatt annatsom man

avsikten varit överföra smittan tillän att att varg.



34 Vargen SOU 1999:50

har också konstaterats avsiktligVargar dö andra orsaker änav
förföljelse. Framför allt har flera råkat bli påkörda bil eller tåg. 1av

försvann flockbörjan 1999 radiomärkt ledarhane i utan attav en en
orsaken känd och samtidigt visade flocksig ledarhanen iär en annan

illa skadadså han måste avlivas.attvara
Under perioden 1980-1997 har den skandinaviska vargpopulationen

visat hög tillväxttakt i genomsnitt och under20 årprocentca per-
1990-talet Efter30 år. 1997 har det dock inte skettnästan procent per

förändring.någon Författarna till den ovannämnda sårbarhets-större
analysen det emellertid troligt tillväxten kommer fortsättaatt attanser
och risken mycket liten för skall dö med hänsyn tilläratt att utarten

Ändrasdemografisk och miljömässig osäkerhet. tillväxttakten någonav
anledning ökadjakt, kan situationen dock snabbt förändras.t.ex. genom
Redan litet årligt effekterkanett uttag storaav vuxna vargar ge
tillväxttakten varjeoch individ existerar i dag kan ettsom
betydelsefullt bidra till populationens tillväxt.sätt

Vargpopulationens genetiska framtid emellertidser mera
problematisk Framför allt frånalla levande djur härstammarut. om nu
det ynglade första gången 1983 och därmed släkt, kanär närapar som
inavelseffekter komma visa sig. snabba populationstillväxtenDenatt
minskar emellertid förrisken inavelsdepression. under-En annan
sökning i skandinaviskaden populationen dött sedan iav vargar som
slutet 1970-talet frånoch vilka har kunnat insamlas, visar attav prover
den genetiska variationen minskat. Materialet består bara djur15av

den har förlorad30-40 genetiska variationen gått underprocentmen av
mindre år. exeptionella förmåga vandra20 Vargens långaän att
sträckor talar dock för möjligheten till visst utbyte mellan denett
skandinaviska finsk-ryskaoch den populationen. Forskning pågår i

.syfte klarlägga i vad förekommit.mån sådant utbyteatt
En med någon grad säkerhet för den skandinaviskaprognos av

framtid går uppenbarligen inte det etablerasOmgöra.vargstammens att
och därmed flockar fortsattuppstår och tillväxtnya par nya en

de människor berörda skulleäraccepteras av som av vargarna
populationen säkert kunna och till fleråterkomma områden.växa arten
Viktigt då ansvariga myndigheter andra försökeroch i samverkanär att
lösa de problem uppstår. emellertid framför fortsattOm alltsom en
genetisk utarmning får effekt och inavelsproblem finnsbörjar uppträda
det risk för den tillväxt under 1990-talet upphör ochägtatt attsom rum
antalet Skandinaviskapå halvön åter kommer attvargar ner.
Genetikernas beräkning emellertid det bara skulle behövas detär att att

femte år vandrar två till Skandinavien och djurdessavart attvargar
deltar i reproduktionen för risken för inavelsproblem skulleatt vara
hävd.
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överväganden4 och förslag

1 Inledning

I detta förstavsnitt redogör för några allmänna utgångspunkter för
våra överväganden. Därefter går vi de frågor måstesom
diskuteras innan kan ställning till skyddsjakt skalltaman om varg
tillåtas enligt första27 § meningen och/eller 28 §jaktförordningen.

En fråga Sveriges internationellaär åtaganden och EG-rättenom
tillåter sådan skyddsjakt. Det också viktigt vilkaär behovövervägaatt
det finns utökade möjligheter till skyddsjakt. frågorDessa diskuterarav

efter de allmänna utgångspunkterna.
Därefter går vi särskilt på överväganden angående 28 Vi ana-

lyserar praktiska och rättsliga aspekter på låta omfattasatt varg av
möjligheternaparagrafen, bl.a. i vilken mån bedriva skyddsjaktatt

skulle öka. Olika alternativ till utformningen bestämmelsen detnärav
gäller också Vi också vilka konsekvensernaöverväger förtasvarg upp.

kan bli omfattas paragrafen. Eftervargstammen övervägan-om varg av
dena redogör vi för förslagvårt beträffande paragrafen.

Därefter vi första27 § meningen påtar motsvarande sätt.upp
Även frågan återinförande den s.k. förföljelserätten behand-om av

las.

i
4.2 Allmänna utgångspunkter

utredningsarbetetDe allmänna utgångspunkterna för innebär det iatt
Sverige skall finnas långsiktigt livskraftig samtidigtvargstamen som
det skall möjligt bedriva djurskötsel i områden därattvara varg
förekommer. Hänsyn skall också till jaktens intressen.tas

deI direktiv regeringen till Rovdjursutredningen läggs dengettsom
huvudsakliga utgångspunkten för utredningsarbetet fast. miljöpoli-Det
tiska målet bevara den biologiska mångfalden och den genetiskaatt
variationen skall säkerställas. Vidare naturligt förekommandesägs att

skall förutsättningar fortleva underarter naturliga betingelser iattges
livskraftiga bestånd. "
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propositio-iuttalandenmedi linjedirektiven liggeriDet sägssom
behandlarriksdagenl997/98zl45,miljömålSvenska prop. somnen

april i år.under
skalldjurarterinhemskabl.a.regeringenuttalarpropositionenl att

möjlighethaskallHotadebestånd.livskraftigaividarekunna leva arter
såutbredningsområdenaturligasittinomplatsersig tillspridaatt nya

Med hotadesäkras.kanpopulationerlivskraftiga arterlångsiktigtatt
lantbruks-vid SverigesArtdatabankendjurartersyftar bl.a. somman

hänsynskrävande seellerhotadeklassatuniversitet prop.som
fastställsrödlistorkalladei såKlassificeringenff.114 görs avsoms.
hotad.akutbetecknasdenNaturvårdsverket. I senaste vargen som

direktiven jaktliga frågornaochnäringsmässigadeskallEnligt även
näring-Beträffandeutredningsarbete.för vårtutgångspunkterutgöra

i dedjurskötselbedrivamöjligt ävendet måste attsägs att varaarna
Även utgångs-gäller dessadetrovdjur.finnsområden där det när

regeringen.uttalandentidigarefinnspunkter av
tilldirektiven Ren-tamdjursskötsel. 1formRennäringen är aven

harnärvarande,förpågårarbetekommittén,näringspolitiska vars
Bland1997:102.dir.betydelsenäringensframhållit annatregeringen

kulturarvetsamiskadel detviktigrennäringen ärsäger att avenman
fortleva. 1den kanforövergripandeharoch attettstatenatt ansvar

rennäringspolitikföreslåingåruppdragkommitténs att gersomen
långsiktigtkulturelltekonomiskt ochekologiskt,forunderlag en

rennäring.bärkraftig
ochmed jordbruks-Sveriges arbeteRiktlinjer förpropositionenI

gjort all-regeringenunionen harEuropeiskalivsmedelspolitiken inom
Bland1997/982142.betydelse prop.jordbruketsuttalandenmänna om
viktigfyllerlivsmedelsföretagenochjordbruks-sades attannat en

sysselsättningochtill tillväxtbidrardefunktion attgenom
jord-ocksåpropositionen29. 1landsbygden a. tog uppmanprop. s.

jordbruks-sadesBlandbetydelse.regionalpolitiskabrukets attannat
viktigafortfarande a.ekonomiregioners ärtill vissasektorns bidrag

uppfattning bet.regeringensdeladeRiksdagen42.prop. s.
1997/98:J0U23

iuttalanden gjortsbetydelse hargäller jaktensdet t.ex.När
betänkande Jaktensvissajaktfrågor,till utredningendirektiven varsom

och SOUdir. 1994:127under 1997regeringenlämnades tillvillkor,
bred ochharjaktenblandframhölls1997:91. direktiven1 annat att en

människorfor mångaoch denSverige ärförankring idjup folklig att en
livskvaliteten.väsentlig del av

sammanfattasgällerkan detutgångspunkternaolika närDe vargen
livskraftiglångsiktigtskall finnasSverigedet i vargstamatt ensom
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bedrivadjurskötsel också imöjligtskallsamtidigt det attvarasom
förekommer.områden där varg

ochåtaganden EG-rättenInternationella4.3

intehabitatdirektivet hindrarochBernkonventionen och attart- vargen
och §jaktforordningenmeningen 28omfattas förstaåter 27 §av

fårundantaghabitatdirektivetochBernkonventionen och närart- anger
i 27§Reglernaskydd för bl.a.från huvudreglernagöras vargen.om

förförutsättningarnade allmännamedjaktförordningen tillsammans
direktivets undan-konventionens ochmedskyddsjakt överensstämmer

det intedärför klartavsnitt stårtagsbestämmelser 2.6.1. Detse att
iföra 27 §eller direktivetkonventionenheller strider attmot vargen

första meningen.
de fallgäller inte iför skyddsjaktförutsättningarnaallmännaDe
endastemellertidParagrafenjaktförordningen.i 28 § gersom avses

situationer. Enligt våri speciellatill skyddsjaktbegränsade möjligheter
habitatdirektivet.med ochdärförmening den överensstämmer art-

skyddsjaktBehov4.4 av

Allmänt4.4.1

delskyddsjakt Enområden finns det behovnågra olikaPå varg.av
begränsade tillmedan andrabetecknas allmännakan är mersom mer

på derasha olika synpunkterdärförsituationer. kanspeciella Man
angelägenhetsgrad.

påpeka polisenavlivaskanskälkan här finnasDet att att avvargen
kanskada eller denavsevärdden orsakarenligt jaktlagen9 § omom

Naturvårdsverket kanavsnittfor människor 2.7.farlig seantas vara
enligtskyddsjaktbeslutaförutsättningarockså under vissa vargom

ochavsnitt 2.6.2jaktförordningenmeningen seoch 27§ andra24§
ochmänniska harskulle angripa2.6.3. Om rätt attenvarenen varg

bestämmelsestöd brottsbalkensandra medfreda sig själv och omav
nöd avsnitt 2.8.se
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4.4.2 Rennäringen

skyddsjaktFrån rennäringens synpunkt finns klart behovett av varg,
det sig enskilda fall.även rörom om

Renskötsel får bedrivas inom det så kallade renskötselområdet. Detta
omfattar hela Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län delarsamt

Dalarnas och Västernorrlands län. för landetslnom 51av ramen
samebyar bedrivs renskötseln enskilda företag. företagAntaletav
uppgick till1998 935. Antalet livrenar, dvs. inte tagits tillutrenar som
slakt används i produktionen, omkring Under230 000.utan som var
1997/98 slaktades 50 000närmare renar.

närvarande finnsFör endast fåtal i renskötselområdetett vargar men
under 90-talets första hälft har föryngring skett vid några tillfällen. De
problem med under tid kommit till vår kännedom harvarg senare som

djur tillfälligt har uppehållit sig i områden där detrört som mer
samtidigt funnits kanDet ha sig kommitrörtrenar. om vargar som
söderifrån eller djur invandrat från den finsk-ryska populatio-om som

Om den skandinaviska fortsätter utvecklas detvargstammen attnen.
skett de tio åren kommer uppträda allt oftaresätt senaste attsom vargen

inom renskötselområdet. Enligt bedömningar forskare verksammaav
inom vargforskningsprojektet vid Grimsö viltforskningsstation detär
bara tidsfråga innan finnsdet föryngringar och alltså familjegrupperen
inom renskötselområdet, såvida inte människan griper och styr
utvecklingen.

Vargen allmänt fara för renskötseln de andrastörre änanses vara en
rovdjursarterna. Skälet till det den effektiv jägare ocksåär äratt en men

den jagar sådant renhjordarna kan flyttas eller splittras.sättatt ett att
detta inträffar medförNär det mycket merarbete för renskötarna. Det

kan leda till hamnar platser från vilka det ellersvårtäven äratt renar
omöjligt få dem tillbaka, vilket i sin kan leda till svältdöd.att tur
Renskötare vi har träffat har uttryckt saken ungefär så här.som

harHär någon och vill heller ha någon.vi inte Vargenvi intevarg
går helt enkelt ihop med renskötseln.inte

Vår bedömning det från rennäringens synpunkt finns klartär att ett
behov skyddsjakt det sig enskilda fall. Enäven rörav varg, om om
växande skulle snabbt komma behovetgöra änvargstam att mer
påtagligt.
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4.4.3 Fäbodbruket

Med utgångspunkt i fäbodbruket finns det för närvarande inte något
behov skyddsjakt lokalt. Menän växandeannatav varg vargstamen
kan innebära behovet blir allmänt och ökaratt i styrka.ävenmer

Fäbodbruket bygger har får, eller nötdjuratt bete igetterman
skogen. Ofta går djuren fritt det förekommer också harattmen man
dem inom stängsel. de flestaFör fäbodbrukare djurhållningenär en
binäring. Genom driva fäbodar bevarar ocksåatt kultur ochman en
bidrar till hålla landskapet Många fäbodbrukareatt öppet. får del av
EU:sjordbruksstöd just for hålla landskapetatt öppet.

Det svårt få fram exaktaär uppgifter fäbodbruketsatt om om-
fattning. Vi har i kontakter med Dalarnas fäbodbrukarforening fått
uppgift det i länet finns minst 75 fäbodaratt i bruk. Enligtom
Föreningen gick under 1998 600 nötdjur inklusive kalvar,sommaren ca

500 får och 140 fritt skogsbete i Dalarna. Fäbodar finnsgetterca ca
i Värmlands,även Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Även i Västerbotten finns enstaka fäbodar.
Förekomst kan självfallet försvåra fäbodbruket ochav varg

inskränka möjligheterna hålla djur frittpå bete i skogen.att Såvitt vi
känner till har det emellertid endast vid enstaka tillfällen under senare
år hänt angripit får hållits vid fäbodar.att dagslägetI tycksvarg som

alltså inte något utbrett problem och den för närvarandevargen ärvara
inte något hot fäbodbruket sådant. Lokalt imot områden inom ellersom
i närheten vargrevir kan dock upplevas verkligt hot.av ettvargen som

finnsDet också bland fäbodbrukarna för vad kan hända ien oro som
framtiden ökar.vargstammenom

Sammantaget kan det med utgångspunktsägas ifäbodbruketatt for
närvarande inte finns något behov skyddsjakt änannatav varg
lokalt. Men växande kan innebära behovet blirvargstamen att mer
allmänt och ökar i styrka.även

Övrig4.4.4 tamdjursskötsel

Behovet skyddsjakt på med hänsyn till tamdjursskötseln iav varg
övrigt begränsat.är Behov skyddsjaktsammantaget kan främstav
uppstå i speciella situationer och i områden där normalt intevargen
förekommer regelbundet. Möjligheter till skyddsjakt skulle alltså vara
till fördel för tamdjursskötseln.

i
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tamdjursägareför andraskador renägareockså orsaka änkanVargen
Proble-drabbats.fårägaredet främstHittillsfäbodbrukare.och är som

uppgifter frånbegränsade. Enligtemellertidfårnäringenför ärmen
iunderbetalades 1997forskningsstationvid GrimsöViltskadecenter

kalvför får och32 lviltskadeersättningarhelhetlandet somsom
Statisti-totalt 8dödats underhadedödats Fåren vargangrepp.varg.av

färdig.stund intei skrivandeförken 1998 är
flestadelåga antaletförklaring till detviktig ärEn attangrepp

elstängsel.använderförekommerområden därfårägare i numeravarg
Värmland ochifârbesättningarallaviddet iSå störreär stort sett

ochskyddfåförkrävselstängselDalarna. De motatt ett varg-som
stängselandradyrarevisserligenandra rovdjursangrepp änär men

materialkostnaderna.Stängslenabidrag tillhar betalatlänsstyrelserna ut
vargskadornågrainteförekommereffektiva. Detsighar visat vara

frånuppgifterenligtdennaelstängselinnanför fungerande typ,av
Viltskadecenter.

tamdjursskötseln,tillmed hänsynskyddsjaktBehovet vargav
betecknasfår alltsåfäbodbruket,rennäringen ochförutom sammantaget

däri områdenuppståkan främstBehovganska begränsat. vargensom
Även vanligtvis hardärregelbundet.normalt inte förekommer man

inte kan hatillfällesärskiltvid någothändaelstängsel kan det att man
möjligheter tillskulletamdjursskötselnelstängsel. Försina djur inom

områden medökar iantaletfördel. Omtillskyddsjakt alltså vargarvara
öka.skyddsjakt kommatamdjursskötsel kan behovetomfattande attav

Hundar4.4.5

tillmöjlighetskullepåjakthundarrisken förminskaFör att enangrepp
till fördel.kunnasituationerskyddsjakt i vissa vara

hundar.eller dödar Detoch skadarangriperförekommerDet att vargar
fågel.ellerharevid jaktanvändslöshundaroftast t.ex.är som

troligeneller vanligarebytehundenantagligenVargen ett somsomser
uppgifterocksåförekommeri reviret. Detinkräktare att vargomen

vid jakt.hundar inteangripit använtssom
År frånenligt uppgifterSverigehundar idödades 21998 av vargar,

hundarantalhardödades DärutöverViltskadecenter. 1 Norge ett
dödats i Sverigehundarhar 4i april 1999Hittills årskadats av varg.

enligthundar25-30dödas varje årFinlandoch i I2 Norge. av varg,
vargforskningen.den finskaverksam inomforskareuppgifter från en
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Även medförtinte varit har deantalet i Sverige attstortom angrepp
jägare släppa sin hund.i vissa områden tvekar inför Angreppenatt

för rotadeinnebär den i Sverige djuptalltså vissa håll svårigheter
jakthundarjakten risken förmed löshund. minskaFör att angrepp

tillskulle därför skyddsjakt i vissa situationermöjlighet till varaen
fördel. klarläggs vissSå skulle kunna fallet det attt.ex. vargom envara
har särskild benägenhet angripa hundar.atten

olika metoderframgångsriktI andra länder har prövat attman
Förebygga med pinglor ellerhundar, annatt.ex. somvargangrepp

Sverige. Vid Viltska-ljud. Sådant veterligen inte ihar prövatsavger
för förebyggadecenter för hitta metoderarbetar emellertid attattman

förseddareda hurBland skall försöka taannat vargarangrepp. man
Viltskadecentermed radiosändare jakthundar.närvaroreagerar av

och Svenskahar Rovviltgruppen i Dalarnaockså i samarbete med
jägareförbundet förebyggautlyst tävling för metoder att angrepp.en

rättsmedvetandeFörtroende och4.4.6

bör öka.Majoriteten befolkningen Sverigei att vargstammenav anser
förtroende för hur de ansvarigadetta finns saknarTrots det många som

upplevermyndigheterna vargfrågorna ochhanterar ett stortsom
vanmakt grundavstånd till finnsmyndigheterna. Det attav manen

vilketfråninte har försvara egendomsinrätt mot ettatt varg,angrepp
regler.kan leda till minskad respekt för lagar och Ett attsteg mot

ochmellan vissa människorminska den förtroendeklyfta finnssom
framför allt 28omfattas §myndigheter kan låtaåteratt avvargvara

jaktförordningen.

undersökningSifo genomföraNaturvårdsverket lät 1998 aven
Under-Naturvårdsverkets 4933.människors attityder till rapportvarg

gällerväxande Detsökningen visar de flesta vill vargstam.att ense
allai helhet.landet Avsåväl människor bosatta i vargområden som

bestod 100-tillfrågade kunde 69 vargstamaccepteraprocent avsomen
bosattasiffra för200 individer eller Motsvarande personermer.

i vargområden 65bosattalandsbygden och för64 procent personervar
SkandinavieniantaletVid undersökningstillfälletprocent. vargarvar

stycken.40-60
arbete medNaturvårdsverketsSedan mitten 70-talet har vargav

fåtalEndast isyftat fåtill bevara och växa. ettattatt att stammenarten
Resultatetskyddsjaktmycket speciella fall har tillåtit varg. avman
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haft förattitydundersökningen tolkas Naturvårdsverket stödkan attsom
befolkningen.sitt arbete hos majoriteten av

positiv behöver emellertid inte innebära i alltEn att mansyn varg
Ävennöjd hur vargfrågorna hanteras. den villmedär attsom

skall skyddsjakt skall få bedrivas underkanväxavargstammen attanse
vissa förutsättningar. majoritet de tillfrågade i69En procentstor av

acceptabelt begränsaundersökningen också det äratt attanser
hälftengrund tamdjur. 44Knapptvargstammen att tarav varg

acceptabelt skäl hundar.ansågprocent att ett att tarvar vargen
enskilda människorVi har träffat och fört samtal med antalett stort

och organisationer. del har förEn ävenansvaretsagt att vargstammen
fortsättningsvis bör ligga Naturvårdsverket, har den nödvändigasom
överblicken. Ofta uttryckt för lokalthar då också störreattman oro
inflytande kan innebära högljudda lokala opinioner någotatt utan
bredare stöd får alltför inflytande. Andra har hävdat beslutenattstort
bör fattas länsstyrelserna finns de människornärmare somav som
påverkas besluten.av

finnsMånga dem vi har emellertid uttryckt detmött att storav en
förtroendeklyfta bor därmellan å sidan människor i områdensomena

förekommer myndigheterrovdjur och å andra sidan myndigheter. De
syftat centrala myndig-har i första hand varit de ansvarigaman

skyddsjaktheterna, dvs. Naturvårdsverket beslutar samtsom om
regering för utformningen de bestämmel-och riksdag som ansvarar av

reglerar skyddsjakten.ser som
närvarande finns det inte någon riksdagen beslutadFör av

framhållitrovdjurspolitik. Många dem träffat har också detattav
för myndighe-saknas långsiktiga linjer och klara mål hur de ansvariga

skall handskas rovdjursfrågorna. kvinna bosatt i Dalslandmed Enterna
har i brev uttryckt sin hanteringen vargstammenett syn av
följande sätt.

Bibehållandet måste ske med förnuft, medantingensuntav varg
löper hela vargfrâganskyddsjakt eller kontroll, det ärannan som nu

på lösa boliner.

vanmakt enskildadet gäller har många tagit denNär vargen upp
försvara sinmänniskor upplever grund de inte har rättatt attav

egendom Från rad olika håll har tillmot ett sagt attangrepp. en man oss
konsekvensen kan bliaatt enskilda människor kommer känna sigatt

saken i händer, dvs. skjuta eller sätttvungna att ta att annategna
döda det tillåtet eller inte. Enligt de uppgifteräroavsettvarg om som
lämnats till förekommer det dessutom jaktredan i dag illegaloss

skilda landet.rovdjur, bl.a. i delarvarg, av
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Det framförts till klyftan mellan människor ochsom oss om
myndigheter har varit sådan omfattning och kraft frågan inte kanattav
förbigås. Förtroendeklyftan, kommit till uttryck när möttsom
människor och rovdjur, kan också ha djupare innebörd.pratat om en

kanDen uttryck för allmän misstro myndigheter ochett motvara en en
känsla inte själv kan sin livssituation. Detta därföratt styra ärav man

fråga återkommer till i huvudbetänkandet.en som
Vår bedömning i denna del det kanär att ett steg mot attvara

minska förtroendeklyftan återinföra i framför allt 28§att vargen
jaktförordningen. Därmed kan också långsiktigt förståelsen for en
livskraftig i Skandinavien kommavargstam att gynnas.

överväganden4.5 angående 28 §

4.5.1 Rättsliga och praktiska aspekter

Om åter förs i jaktförordningen28 § blir det möjligt förvarg en-
skilda under vissa förutsättningar döda de först måsteatt utan attvarg,

Ävenvända sig till någon myndighet. paragrafen endastom ger.begränsade möjligheter det ändå viktigt för mångaär detatt attagera
finns möjlighet i akut situation försvara sina djur.atten en

viktigEn skillnad mellan jaktförordningen28 § och de andra bestäm-
melserna skyddsjakt den enskilda möjlighetär underattom attger
vissa förutsättningar något beslut från Naturvårdsverket ellerutanagera
någon myndighet tamdjur angrips avsnittnär se 2.6.3.ettannan
Angående vad gäller enligt brottsbalkens bestämmelser nöd,som om se
avsnitt 2.8.

.
Om med i 28 § tamdjursägare god möjlighettasvarg attger man en

i förväg bedöma de kan ingripa. En sådan bedömningnär stadgandetav
nöd säkerligen svårare för den enskilde.ärom

Det väsentligt iär 28 § kan ingripa omedelbart,ett moment att man
Ävenbehöva vända sig till någon myndighet. paragrafenutan att ärom

formulerad och endast begränsadesnävt möjligheter ärattger agera
detta enligt vår bedömning ändå viktigt för många människor. detFör
första grund praktiska skäl, dvs. faktiskt kan försvararent attav man
sina tamdjur i akut situation. Därtill kommer, vi förstått underen som
våra många i landet, den känslomässigamöten sidan saken.runt om av
Man under vissa omständigheter får ingripa och intevet att ärman
hänvisad till fråga någon myndighet lov.att om
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den förtro-minskaförsökaviktigtuppfattning detvårEnligt är att
områden därlever imänniskormellan mångaendeklyfta vargsom

uttryck vid vårakommit till möten.myndigheter,ochförekommer som
återklyftanminskatillbidradet kan tasVi bedömer attatt vargom

förökabidra tillkanvilket i sinmed i 28 acceptansenatttur vargen.
släpparisk idet finnsfrånbortseemellertid integår attDet attatt en

huranledningdärförfinns övervägamyndighetskontrollen. Det att
kanlösningdet gäller Enbestämmelsen böromfattande när arten.vara

paragrafentillämpabegränsningarsärskilda rätten attgöraatt avvara
detsituationer därtillåtet iblirdet endastgäller sådetnär attvarg,

nödvändigt.framstår som
påtagligtoch direktstarktkonkret,del finnsrennäringensFör ett

enligt de förutsätt-skyddsjaktmöjlighet tillhabehov att vargenav
Även fallidel finns detfäbodbruketsföriningar 28 vartgessom

möjlighet.sådanlokalt behovett av en
medskyddsjakttillmöjligheternavill begränsaOm vargman

påskyddsjakt vidtillåtaendaststöd 28 § vägär att renar.angreppav en
det svårarebehovfäbodbrukets göratillgodoseVill är attävenman

täckalösning förtamdjur. Entill vissabegränsningen attarter av
tillskyddsjakttillmöjligheternabegränsafäbodbruket äräven att

lösningnäringsverksamhet. Med dennaingår itamdjur somangrepp
sådanaandra djuromfatta ocksåparagrafen änkommer att angrepp

harfår någonUtanför hamnarvid fäbodar.hålls t.ex. somsomsom
Även hobbykaraktär hamnarfäbodarhundar.och oftast ocksåhobby av

utanför.
förståelse förfinnaskanskehåll skulle detmångaPå att man

Åangrips.fall dåtilltill skyddsjaktmöjligheternabegränsar renar
hållsinakonflikterförstärka dekunnasidan skulle dettaandra som

renskötselområdetbefolkning inomochfinns mellan renskötare annan
förkonsekvenserfå negativakunnaperspektivdärför ioch störreett

skullenäringsverksamhetitill tamdjurbegränsningrennäringen. En
sådanförstå och Ensvår för mångaförmodligen acceptera.attvara

ökad misstrotill ytterligarebidraskulle därför kunnabegränsning mot
myndigheter.
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Konsekvenser för4.5.2 vargstammen

många dödasHur kommer attvargar

ledaförmodligendet fall återinförs i 28 § kommer dettaFör attvargen
eller enstaka dödas år.till någon någraatt vargar per

möjlighetenligtåter tillåter skyddsjakt 28 §Om öppnas envargman
inflytande från myndighet. Dettatill skyddsjakt något direkt någonutan

dödasantal kommerskulle kunna leda till utanattatt ett stort vargar
utveckling skulle blisådanmöjlighet till styrning jakten. Mot att enav

därför baraformulerad och denföljden talar paragrafen är snävt attatt
rovdjursarteri fåtal fall. det gäller dekommer tillämpas Näratt ett som

den tillämpatsparagrafen vår uppfattningredan i dag omfattas är attav
uppgifter fåttbedömning bygger dei fåtal fall.bara Dennaett

ochmyndigheter, organisationeromfattande kontakter medvåragenom
människor.enskilda

iför närvarande ingåroch deskillnad mellanEn arter somvargen
avsnitt 4.4.5.ibland angriper jakthundar separagrafen är att vargen

det finns beväpnadedå oftast vid tillfällen dåskerVargangreppen
skulle dödasmänniskor i skulle kunna innebäranärheten. Det att varg

återinföraFörslagoftare de andramed stöd 28§ än attarterna.av
framförts från hundägare och jägare.paragrafen har ocksåivargen

sammanhangparagrafen i sådanaMöjligheterna använda sigatt av
skyddsjakt enligtförutsättning föremellertid begränsade. Enär

det finns skäligskett ochparagrafen det harär attatt ett angrepp
finnasinnebär det måsteanledning befara Det attatt ett nytt angrepp.

vissanledning befaraobjektiv omständighetnågon att att ensom ger
Finns det intedet igen.angriper hund kommer göraattenvarg som

stöd paragrafen dödaomständighet får inte mednågon sådan avman
jfr. avsnitt 2.6.3.vargen

dettamed i så skulleVi bedömer skulle 28tasatt om varg
skulleeller enstakaförmodligen leda till endast någon någraatt vargar

dödas år.per

påEffekter utvecklingvargstammens

endast leder tillskyddsjakt enligt jaktförordningen påOm 28 § attvarg
avgörande betydelsebehöver det inte ha någonenstaka dödasvargar

för utveckling.vargstammens
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detNär gäller 28 det svårare§ bedöma effekternaär att vargstam-
Om följden skulle bli antal dödas kort tidatt ett stortmen. vargar

skulle detta säkerligen kunna vända utvecklingen. Vargstammen inteär
så den tål antal dödas.störrestor att att ett vargar

Det emellertid vår bedömning återinförandeär iatt ett av vargen
paragrafen endast skulle leda till enstaka skulle dödas. Menatt vargar

effekterna detta svåra bedöma. kan variera beroendeäven Deär attav
Ärvilken individ det fråga frågadetär om. om en ensam ungvarg

kanske det inte har några andra konsekvenser just den individenän att
Ärförsvinner. det däremot fråga alfadjur, dvs. ledardjuren,ett ettom av

i familjegrupp kan det få effekter se avsnitt 3.1. Det kan ledastoraen
till reproduktionen i upphör under något eller några år elleratt gruppen
till den splittras. den splittrasOm kan detta i sin leda till ingenatt tur att

medlemmarna i kommer reproducera sig under deattav gruppen
åren. Det kan leda till ökad dödlighet bland de -kvarvarandenärmaste

skulle också kunna få den effekten flera olikaattvargarna men
familjegrupper bildas den gamla.av

De vargindivider skulle komma dödas med stöd 28§ ärattsom
sådana med säkerhet vid åtminstone tillfällenågot angripit ettsom
tamdjur. Vid skyddsjakt kan inte helt säker på attannan man vara
jakten verkligen gäller djur orsakat skador.ett som

Såvitt i dag känner till härstammar de skandinaviskaman vargarna
från endast fåtal individer avsnittse 3.2. Den genetiska variationenett
har minskat de åren och finns15 det risk detta kommersenaste att att
fortsätta inte får genetiskt tillskott utifrån. någotUtanstammen ettom
tillskott riskerar den också drabbas inavel. risker förDessaatt av

överlevnad kan undvikas invandring från denstammens genom av varg
finsk-ryska populationen. dagI inte säkerhetmed detvet man om
förekommer någon sådan invandring. allt fall det intel troligt detär att
förekommer i någon omfattning.större

Om det förekommer invandring de invandrade indivi-ärav varg
derna genetiskt perspektiv särskilt viktiga. gällerDetta emellertidettur
endast de får möjlighet fortplanta sig. Skyddsjakt kan innebäraattom
attjust invandrad individ dödas. talarDetta särskilt skyddsjaktemoten
i Sverige, invandrande måste för nåattnorra som en varg passera
Mellansverige där delen den skandinaviska populationenstörre av
finns.

Sammantaget det alltså svårt förutse konsekvensernaär att attav
några enstaka dödas närskyddsjakt. Särskilt gäller detvargar genom

de genetiska aspekterna. Man måste också hänsynväger tilltaman
det självklara kan dö andra skyddsjakt,sätt änatt t.ex.vargar genom

sjukdom, i trafikolyckor eller olaglig jakt. Skyddsjaktav genom
med andra dödsorsaker skulle kunna tänkas få märkbarasammantaget
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konsekvenser för utveckling. alfadjurOmvargstammens t.ex. ett par ur
olika familjegrupper dödas under skyddsjakt samtidigt alfadjur isom
några andra dör andra orsaker kan det leda till attgrupper av
utvecklingen bromsas eller kanske vänder neråt. Från de årensenaste
finns också antal kända fall då dödats trafikolyckorett vargar genom

laglig och olagligjakt.samt
Naturvårdsverket har gjort bedömning hur stor vargstammenen av

bör innan åter förs i 28 skrivelse till regeringenlvara vargen en
med förslag till ändringar i jaktförordningen dnr 350-3847-96 Nv
anförde verket:

Vargstammen emellertid under ökning och det kan hända det årår iatt
har fötts vargkullar på flera olika håll. Eftersom har storvargen
förmåga snabbt föröka kan detta så fall leda till ganskasig iatt en
snabb ökning Om så blir fallet Naturvårdsverket berettärstammen.av

förorda tillförs den artuppräkning finns 28även iatt att varg som
dock förrän det klarlagt framtid riskerasinte inte iär att artensmen

landet. Verket har bedömningen det finns etablerade10gjort näratt
på den skandinaviska halvön nödvändigtvis reprodu-intevargpar -

cerande så detta kriterium uppjñøllt.är-

Såvitt känner till finns det i dag familjegrupper därutöverochman sex
revirmarkerande i Skandinavien avsnitt Antaletse 3.3.tre par

etablerade har således i dag inte nått den nivå Naturvårds-par som
verket nödvändig för framtid inte skall riskeras.ansett att stammens

Antalet och etablerade dock så utvecklingenär stort attvargar par
knappast helt ändrar riktning något eller några alfadjur dödas.även om

främstaDen risken med med i paragrafen redanviäratt ta vargen som
pekat det kan innebära invandrat från den finsk-att att en varg som
ryska populationen dödas.

frånForskare vargforskningsprojektet vid Grimsö forskningsstation
har diskuterat den skandinaviska vargsituationen med amerikanska
vargforskare och med inom viltförvaltningen i Alaska. Ipersoner
Nordamerika finns betydande erfarenheter tillväxande vargstammar.av
De amerikanska forskarna och tjänstemännen bedömde iatt man
Skandinavien kan förvänta sig fortsatt snabb tillväxten av varg-

Åsiktenoch ökat familjegrupper.antal framfördesstammen ett att man
i Skandinavien inom den tiden borde börja med begränsadnärmaste en
jakt på Syftet skulle bland jäktmetoder.annat att utvarg. vara prova
Uppgifterna samtalen har vi fått från forskare vid vargforsknings-om
projektet;

Sammantaget framstår det rimlig bedömning skyddsjaktattsom en
enligt 28 endast leder till enstaka dödas, troligen inteattsom vargar
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betydelse förfå avgörandekommer någon vargstammensatt
tidflera alfadjur skulle dö inom begränsad påutveckling. Risken att en

liten. Därtillgrund med i 28§ måsteåteratt arten tas anses somav
tio haft högde årenkonstaterar senasteatt vargstammen en

under denna tid.tillväxttakt, antal djur dödatstrots att ett

angåendeFörslag 284.6 §

jaktförordningen skallföreslår enligt §Vi skyddsjakt 28att varg
för andra rovdjursarter omfattastillåtas villkor desom somsamma

paragrafen.av

ide återinförandet i 28 §Vi har skäl for ochvägt mot av varg
varandra. Vi konstaterar dåjaktforordningen redovisats motovansom

de tio ökat medi Skandinavien under årensenasteatt vargstammen ca
dock med avmattning det året. Stammen30 år senasteprocent per en

långsiktigtinte till nivå där den kanhar nåttännu ansesupp en
för de förslaglivskraftig. förhållande kommer få betydelseDetta att

huvudbetänkande samladläggs fram i kommande rörandevårt ensom
både förrovdjurspolitik. långsiktiga åtgärder måsteMer övervägas att

livskraften kan bedömasskall kunna uppnå nivå därvargstammen en
ske i acceptabel samexistenssäker och for detta skall kunnaatt ensom

områden hysermed näringar och människor i de som varg.
aktuella frågan, skyddsjaktVår bedömning i den ärvarg,nu

endast fåtal skulle dödas på grund dennaemellertid att ett avvargar
kommer få någonåtgärd och detta därför sannolikt inte heller attatt

utveckling. Frågan skydds-avgörande betydelse for vargstammens om
vid de långsiktigajakt har begränsad betydelsepå överväg-varg en

huvudbetänkande.anden vi har i vårtgöraattsom
möjligtför uppdrag det skallutgångspunkt vårtEn är att attvara

vissa områdenbedriva djurskötsel där det förekommer Påäven varg.
enligtfinns starka behov möjligheter till skyddsjakt på 28 Attvargav

paragrafen skulle den uppfattastillåta skyddsjakt enligt rättomvarg
minskaför och denkunna bidra både till ökaatt acceptansen arten

många upplever.klyfta mellan enskilda och myndigheter som
vi de skälVid avvägning de olika aspekterna attanser somen av

paragrafen begräns-talar för återinförs i Någraväger över.att vargen
tamdjur bör inte införas.till särskilda kategorierningar avangrepp

föreslår därför återinförs iVi 28att vargen
försiktighettill möjligaVi föreslår vidare, med hänsyn störstaatt

återinförs i jaktforordningen,bör iakttas 28 §även attom vargen
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omfattningfölja i vilkenNaturvårdsverket uppdraget att noggrantges
möjlighet utnyttjas.och vilket dennasätt

överväganden angående 27 §4.7

aspekterRättsliga och praktiska4.7.1

jaktförordningen kommeromfattas första meningenOm 27 §varg av
kontroll omfattningen denfullNaturvårdsverket ha överatt av

till deskyddsjaktenskyddsjakten och ha möjligheteventuella att styra
platser där behovet är störst.som

skyddsjaktNaturvårdsverket beslutaRedan i dag kan ettvargom
fälls inomtillåter visst antalsådant sätt ettatt ettatt t.ex. vargarman

jaktförordningen. dåDetangivet område jaktlagen och 24 §7 § är
vargindivid.särskild Förinte nödvändigt peka någon attatt ut

förutsättningarna i §både 7skall kunna måste dockskyddsjakt äga rum
skyddsjaktförförutsättningarnajaktlagen och de allmänna vara upp-

emellertid inteförutsättsfyllda avsnitt och2.6.1 2.6.2. Detse att
initiativbeslutet fattas påansökt skyddsjaktnågon har utan avom

Naturvårdsverket.
och rovfåglarbjörn, lo,järvomfattas blandFörutom annat avvarg

§jakt-enligtskyddsjakt 7Naturvårdsverkets möjlighet beslutaatt om
Naturvårds-dessamed stödlagen jaktförordningen.och 24 § Det är av

björn och lo.skyddsjaktverket under år beslutat omsenare
meningenförstaomfattas 27§åter kommerOm att avvarg

tillåta jaktmöjlighetfår Naturvårdsverketjaktförordningen att varg
nämndadeenligtviss individ, liksompekautan att ut nyssen

skyddsjakteninitiativet tillemellertidbestämmelserna. Enligt skall27 §
alltsåparagrafen kanomfattaskomma från enskilda. Om enavvarg

ansökasammanslutningviss enskild eller ompersoneravperson
fördet möjligtvisst antal djur.tillstånd skjuta Det göratt ett

till den platsskyddsjaktenenkeltNaturvårdsverket sätt styraatt ett
särskiltTill exempel skulledär behovet renägareär störst. utsatten

tillstånd.eller sameby kunna få ett
ochskyddsjaktbeslutanuvarande möjlighetenDen att vargom

detförutsätterjaktförordningenenligt jaktlagen och 24§7§ att
för allvarligafinns riskersådantgrund vargbeståndets storlek somav

Skyddsjakt kanvidare.första meningenskador. det avseendet §27I är
förhindrafördet behövsräknastillåtas de attarter upp omsom

förinnebär riskerstorlek i sigbeståndetsskador. krävs inteDet att
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skador. de allmänna förutsättningarnaMen för skyddsjakt måste vara
uppfyllda. innefattarDessa bl.a. Lipprätthållandet den aktuellaatt av

bevarandestatusen inte får försvåras. innebär möjligheternaDettaartens
tillåta skyddsjakt enligt jaktförordningen27§ inte skiljer sig såatt

mycket från förutsättningarna enligt § jaktlagen och7 24 jakt-§
förordningen.

invändningEn föra i första meningen27 §mot äratt attvargen
det redan möjligt tillåta jakt enskilda skadegörandeär att varg-
individer och detta tillgodoser de behov skyddsjakt finns.att av som
Mot detta kan anföras det oftast svårt med säkerhet fastställaäratt att

det särskild individ orsakar skada. Om omfattasäratt en som varg av
första27 § meningen slipper den skadelidande utreda det vissärom en

individ angriper hans eller hennes tamdjur eller skadornasom om
orsakas olika individer vid olika tillfällen.av

finnsDet särskilt skäl föra i första27§ett att nu vargen
meningen, därför ställning till jakt bör tillåtas enligtutan att ta om
denna. har förmågaVargen snabbt föröka sig. Det inteäratten
omöjligt några års sikt kan öka i antal högstatt vargstammen
märkbart. Vårt huvudbetänkande kommer först i december detta år.
Förslagen i detta skall behandlas regering och riksdag. reglerNyaav
kan därför träda ikraft tidigast någon gång under 2001, inteom
regeringen dess för innan några ändringar ijaktförordningen.gör Det
kan därför värde redan det möjligt förgöraattvara av nu
Naturvårdsverket tillåta skyddsjakt på under de förutsättningaratt varg

i första27 § meningen.som ges
Sammantaget bedömningen införandet i 27 förstaär §att av vargen

meningen inte skulle vidga möjligheterna till skyddsjakt i någon större
omfattning. Liksom i dag skulle Naturvårdsverket ha full kontroll över
omfattningen den eventuella skyddsjakten. Med restriktivav en
hållning från verket och med den nuvarande behöver detvargstammen
inte bli någon skillnad vad skulle fallet med regelverketsmot som vara
nuvarande utformning. Däremot 27§ första ledet den fördelen attger
Naturvårdsverket skulle få bättre möjligheter eventuellatt styra
skyddsjakt. denna bakgrundMot frågansig förasbör iter om vargen
paragrafen okomplicerad.
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4.7.2 Konsekvenser för vargstammen

Hur många kommer dödas med stöd första27§attvargar som av
meningen jaktförordningen, åter förs där, beroendeärom vargen av
de beslut Naturvårdsverket fattar med stöd paragrafen. fårDetsom av
knappast några negativa konsekvenser för utvecklingvargstammens

åter med i första27 § meningen jaktförordningen.arten tasom

Om med i forsta27§ meningen jaktförordningen har Natur-tasvarg
vårdsverket möjlighet hur många får fällas enligtavgöraatt vargar som
paragrafen. Frågan tillstånd till skyddsjakt skulle eftertasom upp
ansökningar från enskilda. Konsekvenserna för alltsåärvargstammen
beroende de beslut fattas med stöd paragrafen.av som av

Naturvårdsverket följer kontinuerligt utveckling. Förvargstammens
kunna detta beroende uppgifter från inventeringargöra äratt man av

och pågående forskning. Vid sitt ställningstagande till ansökanen om
skyddsjakt skulle verket bedömninggöra vargstammensvarg en av
situation vid tiden för ansökan och det behov skyddsjakt finns.av som
Man skulle då också kunna beakta hur många eventuelltvargar som
fällts med stöd 28av

Vid beslut enligt första27§ meningen skulle Naturvårdsverket
kunna beakta behovet invandrar från finsk-ryskadenattav vargar
populationen. finnsOm det särskild anledning invandradatt tro att en
vargindivid finns i visst område skulle kunna undvika tillåtaett attman
jakt just där.

För Naturvårdsverket fåskall besluta skyddsjakt enligt 27 §att om
jaktförordningen måste de allmänna förutsättningarna för skyddsjakt

uppfyllda. Redan dessa framgår Naturvårdsverket inte kanattvara av
tillåta skyddsjakt i någon omfattning, såvida intestörre ärvargstammen
så den kan långsiktigt livskraftig.stor att anses

Sammantaget vår bedömning det knappast kan få någraär att
negativa konsekvenser för utveckling återvargstammens artenom
omfattas 27 § första meningen.

4.8 Förslag angående 27 §

Vi föreslår skyddsjakt på enligt 27§ första meningen jakt-att varg
förordningen skall tillåtas.
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meningenjakt-första27§skall omfattasåterVi föreslår att avvarg
iochokontroversiell. Omrelativtdagåtgärd iförordningen. Denna är

paragrafenenligttillåtasbörskyddsjaktomfattningvilkenfall iså
Medbedöma.Naturvårdsverketföruppgiftbli attkommer varg-att en

uppfattningenligt vårkanutbredningochstorleknuvarandestammens
fråga.ikommatillämpningrestriktivmycketendast en

överväganden förföljelserätt4.9 om

återinförafråganbetänkande intedetta attVi går i närmare om
behovetvislutbetänkandetförföljelserätten. I att ta meravuppavser

skyddsjakt.bestämmelsernaförändringargenomgripande omav

begränsat. ljaktförordningenenligt 28 §skyddsjakt ärförUtrymmet
omfattasskallåtermedsamband överväger avatt vargomman

såockså denfråganskäldärför finnasdetparagrafen kan att ta omupp
avsnitt 2.6.3.återinförasskall seförföljelserättenkallade

alltfår den iparagrafeninförs iförföljelserättsåvälOm somvarg
sådanttill 1990. Ettframhadelydelse denväsentligt somsamma

tillmöjligheternavidgaremellertidinnebärtillvägagångssätt att man
redanjärv och lo,björn,ocksåbaraskyddsjakt inte utan somvarg

också tänkbartparagrafen.i Detartuppräkningen är attii dag ingår
möj-innebäraskulleför Dettaförföljelserättinföra attendast varg.

andraför devidareblirskyddsjakttill än arterna.ligheterna varg
skyddsjaktfrågorendastbehandlarbetänkandedettal om

kunnaöverväganden försärskildakrävasskulle taattDet.varg
ocksåskyddsjakttillmöjligheternavidgalämpliga itill detställning att

möjligheternaintemotiverarSkadesituationenjärv och lo.björn, att
därförVi gårför de andravidareskyddsjakttill är än arterna.varg

valtharförföljelserättenåterinförafrågan attpåinte utanattomnu
paragraferna.de aktuellaåterinföras iskallendast överväga vargom

behovetslutbetänkandeti övervägaVi att meravavser
Viskyddsjakt.bestämmelsernagenomgripande förändringar omav

om förföljelserätten.behandla fråganocksådåkommer att
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Ikraftträdande1 O

ändrade reglernatakt degenomföras i sådantförslag bör kunnaVåra att
oktoberkraft den 1999.kan träda i l

kraft till dessträder iFöreslagna ändringarnafrån deTiden attatt nu
i vårtbehandla förslagenremissomgång skallefterregeringen en

Huvud-försöksperiod.karaktärenfår i realitetenhuvudbetänkande av
behandla frågoråter kommer rörbetänkandet, i vilket att som

1999.i december Dettill regeringenskall överlämnasskyddsjakt,
Om2000.avslutat tillremissförfarandet kanbetyder att sommarenvara
fåttändringarnaföreslagnakan devid den tidpunkten att nuseman

befinnskorrigeringardå dekonsekvenser kanoönskade göra somman
nödvändiga.
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Särskilda yttranden

Särskilt frånyttrande Lennart Nyman
Världsnaturfonden WWF och Klas Hjelm Svenska
Naturskyddsföreningen

Generellt vi rovdjursutredningen gjort mycket gedigenattanser en
översikt den lagstiftning, den praxis och alla de problemställningarav
på internationell, nationell, regional och lokal nivå förekomstensom av

vargpopulation innebär. huvudsakl delar också de slutsatseren som
utredningen dragit i löpande vi tycker inte de återspeglas itext, attmen
utredningens förslag det gäller 28 § jaktförordningen. Utredningennär
framlägger två förslag till ändringar i jaktförordningen. behand-Dessa
las nedan.separat

27 § jaktförordningen

Vår utgångspunkt för förvaltningen deär att ansvaret storaav
rovdjuren måste ligga på central nivå, så länge populationerna deav
fyra inte kan långsiktigt säkrade. Vargen fortfarandearterna äranses
klassad akut hotad. därför enligtDet vår mening nödvändigtär attsom
den högsta ansvariga faunavårdsmyndigheten i landet, Naturvårds-
verket, har full kontroll utveckling och ocksåöver vargstammens över
alla situationer då lagligen avlivas. Detta också enligt vårärvarg
uppfattning i överensstämmelse med såväl Bernkonventionen EU:ssom

och habitatdirektiv. Endast Naturvårdsverket kan meddelaart- tillstånd
till skyddsjakt enl 27 §jaktförordningen och har därmed full kontroll.

Vi därför 27kan återinföras i första delenattanser vargen av
Det blir avgörande hur paragrafen i denna del kommerär attsom

tillämpas vad gäller Vi vill därför betona betydelsen attvargen. av
Naturvårdsverket tillämpar paragrafen med den restriktivitet ärsom
nödvändig med hänsyn till nuvarande och utveck-vargstammens status
ling.
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§jaktför0rdningen28

habitatdirektiv därochUtredningen hänvisar till EUs art- en av
fånga ochavsiktligthaför skahuvudförutsättningarna rätt attatt man

intedirektivetomfattasdjurdöda som är, att en gynnsamav
konkretförsvåras. Merberördabevarandestatus hos den sägerarten

medförakanundantagetfårutredningen "undantag inte görasatt om
utbredningsom-eller dessöverlevnad försvåraslångsiktigaatt artens

råde minskar
utgångspunkterna förde allmännautredningenVidare ut-säger att

långsiktigtskall finnasi Sverigeinnebär detredningsarbetet att en
skallförslagenvargstam..., "attlivskraftig vargen artsamt ge

överleva iSverigemöjlighet långsiktigtatt i
underenskilda,innebärunder 28 §återinförandeEtt attvargenav

dödaingripa ochsjälvahar möjlighetvissa Förutsättningar, utanatt varg
myndighet. DenNaturvårdsverket ellerförhandsmedgivande annanav

populationsut-kontrollansvariga myndighetens vargstammensav
faktorer talarrad andraförsenas, ochförsvåras ochveckling moten

paragraf i dagsläget:införandet under dennaav vargen
Sverige/ivargpopulationenuppskattningarpreliminäraEnligt1 av

individer.till Dettauppgår 54-71vintern 1998/99Norge stammen
ochsituationen 1997/98,förhållande tillökning i äveningenär om
analyseni den slutligatillkommaindivider kanvissa av

huvuddet tveksamtinventeringsresultaten, överär stammenom
året.under detsignifikant ökningstatistiskthaft någon senastetaget

.de brutits,har alltsåårenundersnabba ökningenDen senaste men
endastdjur,det högre talet, 70intressant ärär ävenatt cacamer

skarekommenderas Sverigedjurdet lägsta antal1/3 omsomav
livskraftig vargpopulationlångsiktigtleva till målet enomupp en -

utredningens grundförutsättningarav
under förutsättningsjälv bedömningen aUtredningen attgör att

till Skandi-från Finlandviss invandringdet förekommer vargav
livs-kunna bedömasdjurskulle 200navien stam somav caen

dendvs.förekomma,invandring skullekraftig. ingenOm om
bisolerad, måstegenetisktvargpopulationenskandinaviska var

den överlevnadenlångsiktigaföröka till 500antalet attcavargar
utredningen,tillsattsärskildskulle säkrad. En expertgrupp avvara

populationsekologer,viltekolog, tvåsammansatt popu-enav en
försöktblgenetiker, harevolutionärlationsgenetiker och aen
förskulle behövasminimiantalfastställa det kritiska attsom

vargpopulationen iskandinaviskabevarande den ettgarantera ett av
demografiska ochtill genetiska,l0O-årsperspektiv.Med hänsyn
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rekommenderade dessamiljömässiga förhållanden experter att
djur.population 500det skulle behövasC om caen

jakt ellerbedömningenSlutligen gör attexpertgruppen annan
oacceptabelt idag.bevarandebiologisktform decimering ärav

argumentation kan vi intebakgrund dennaMot attaccepteraav
för hållbarminiminivåninnan den absolutainförs under 28 §vargen

djur.överlevnad d 200garanterats v s ca-
återinföramedfrämsta riskenEnligt utredningen den2 utgörs att

fråninvandratinnebära vargi det kan28 § attatt somenvargen
popultationen möjligheternadödas. Omden finsk-ryska att

från denSkandinavieninvandring tillvidmakthålla av vargen
motsvarande grad deniminskar så ökarfinsk/ryska populationen

ochskandi-naviskadengenetiska isoleringen vargstammenav
vargpopulationbetydligtupprätthålladärmed behovet störreatt en -

utredningen.djur enl400-500
signödvändighet kommermedEftersom dessa individer röraatt

skyddsjakt rim-renskötselområdet, där behovetsöderut avgenom
överleva. Detmöjligheterde alltså småligen har ärär störst, att

skyddsjaktsituationidessutom omöjligt äravgöraatt vargom enen
frånvärdefullt alfadjurfrån Sydsverige,invandrad ettungvargen

genetiskelleretablerade familjegrupperna,någon de ett urav
finsk/ryska populationen.från denvärdefullt djursynpunkt mycket

råkarirenskotselområdetenl §vid skyddsjakt 28Risken att man
söderut frånvandringeventuellt påfå djurdöda något de ärsomav

bl.jinsk/ryska populationen såden viär attattstor, a.anser man,
tillstyrkaboråberopande försiktighetsprincipen,med inteav

dagsläget.skyddsjakt enl denna paragraf i
återinförs i 28 §Utredningen bedömningen3 gör att om vargen

enstakaeller någratill någonledakommer detta förmodligen attatt
Å "dettautredningenandra sidandödas år. säger attvargar per

dödaskommerantalleda tillskulle kunna attett stortatt vargar
avjaktenmöjlighet tilldet finns någon styrningutan att

forosäkerhet bedömningen, övrigtdenna viiVi att somanser
till-börförsiktighetsprincipenexempel pådelar, klart närär ett

händaskulle kunnavadför litehelt enkeltViämpas. vet somom
tillämpas.§tillväxt 28med vargstammens om

rennäringenfrämstsynpunkt detVi delar utredningens4 äratt som
bedömerSamtidigtskyddsjakt.skydda sina djurbör tillåtas genom

behovetrenskötselområdetfrämst inomvi det också attäratt avsom
riskernasamtidigtkunna tillgripa 28 § kommer störst,att somvara

avelsdjurvärdefullaområdeinom detta ävenär störst att vargav
kommer fällas.att
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andradärför bedömningen ochVi rennäringens ävengör att
skeskydd börtamdjursägares berättigade krav på mot vargar

§ jaktförordningen, till desstillämpande 27 att varg-genom av
till djur.Skandinavien 200i vuxitstammen ca

delarde kommentarer lämnatMed hänvisning till vi visom ovan
undergäller återinförautredningens åsikt detinte när att vargen

för§ tillräckligt skydd§ jaktförordningen. 2728 Vi att geranser
vargpopulationen till dessskadelidande människor och förbåde att

Skandinavien djur.storlek på 200vargpopulationen nåri caen
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PerSärskilt frånyttrande Gustav Idivuoma Svenska
Samernas Riksförbund och Saitton SametingetBror

28 § jaktförordningen

Från rennäringens sida vill understryka viktenexperter attsom av en
ändring 28 jaktförordningen§ beträffande måste praktisktav varg vara
tillämpbar för den enskilde renägaren/vårdaren i lägeträngtettsom
skall kunna skydda sin egendom från vidare rovdjursangrepp.

Finns inte förföljelserätt, förfelas grundsyftet och bestämmelsen blir
i praktiken verkningslös, syftet förordningsändringenmed skallom

Ävenskydda sin egendom. vi det positivt skyddsjaktatt attvara om ser
kan omfatta också måste vi understryka verkligt skyddatt ettvarg,
måste innebära förföljelserätt föreligger eftersom skadesituationenatt
vad gäller speciell.ärvarg

Även rättssäkerhetsskäl talar för utvidgning bestämmelsen ien av
jaktförordningen28 § till förekommande tolkningsproblemav om

dödandet skett i omedelbar anslutning till angrepppet.
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min
Kommittédirektiv

rovdjurspolitiksammanhållenEn Dir
1998:6

den januari 1998regeringssammanträde 29Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

sammanhållenför utreda frågansärskild utredare tillkallasEn att enom
rovdjurspolitik.

skallUtredaren

rovdjurspolitiksammanhållenutarbeta förslag till gör ensomen-
näringsmässiga frågornaochbiologiska, jaktligahelhetssyn de

möjlig,
förtill åtgärderlämna förslagintressekonflikternabeskriva attsamt-

samverkan mellanbättreåstadkommabegränsa dem och för att en
jägare ochnäringsidkare,bevarandeintressen,Företrädare för

rovdjursförekomsten,lokalbefolkning berörssom av
för ersättningssystemeni reglernabehovet förändringaranalysera av-

ersättning förprincipier förgällandemed utgångspunkt i nu
för övriga tamdjur,ersättningssystemetrovdjursskador samtren

informationochforskningbehovet inventeringar,beskriva hur av-
och finansieras ochkan tillgodoses

aktuellaföreträdare förmedutförande samrådaunder uppdragets-
hosförslagenförankringi syfte eftersträvaintressegrupper att av

berörda intressenter.
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Mål naturvårdsarbetetoch riktlinjer för

Riksdagen beslutade år 1990 mål och riktlinjer för naturvårds-om
arbetet 1990/91190,prop. bet.1990/91:JoU30, rskr. 1990/912338.
Enligt dessa skall den biologiska mångfalden och den genetiska
variationen säkerställas. och djursamhällenVäxt- skall bevaras så iatt
landet naturligt förekommande och djurarter förutsättningarväxt- ges

fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Måletatt
innebär rovdjursstammarna skall ha sådan utbredning ochatt en nu-

långsiktiga överlevnad i Sverige kanmerär, säker-att arternas
ställas.Enligt §jaktlagen4 1987:259 stadgas viltet skall vårdas iatt
syfte bevara de viltarter tillhör landets viltbestånd ochatt attsom
främja med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämpligen
utveckling viltstammarna. Säkerställandet de fyra storaav av
rovdjursarterna, dvs björn, varg,järv och sker bl.a. restriktivi-genom

i fråga tillåta jakt. rovdjursstammarFasta orsakar emellertidtet attom
skador för bl.a. tamdjursskötseln och främstdå renskötseln. För att ge
dem bedriver tamdjursskötsel möjlighet skydda sina intressenattsom
finns i jaktlagen bestämmelser innebär jakt rovdjur kanattsom
tillåtas under vissa bestämda förutsättningar, bl.a. för förhindraatt
allvarlig skada boskap.

Bakgrund

Den svenska rovdjurspolitiken omfattar antal frågor, alltifrånett stort
jaktregler och åtaganden internationellt till ersättning för rovdjurs-
skadad egendom.

fyraDe rovdjursarterna värdefulla inslag istora örnarterna utgörsamt
vår fauna och internationellt betydelsefulla. Sverige harär även genom
konventionen den 19 september 1979 skydd europeiska vildaom av

SÖdjur och deras naturliga miljö, Bernkonventionenväxter samt
1983:30 åtagit sig skydda bl.a. de fyra rovdjuren ochatt stora

Genom rådets direktiv 92/43/EEGörnarterna. den 21 maj 1992av om
bevarande livsmiljöer vilda djur och ochart-växtersamtav
habitatdirektivet rådets direktiv 79/409/EEG den 2 april 1979samt av

bevarande vilda fåglar fågeldirektivet åläggs medlemsstaternaom av
motsvarande skyldighet förbjuda avsiktlig fångst och avsiktligtatt
dödande bl.a. björn, och kungsörn. Sveriges nationellaav varg,
regler beträffandejakt rovdjur har efter dessa regler.anpassats
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l
Statens naturvårdsverk central tillsynsmyndighet för jakt- ochär
faunavårdsfrågor. Naturvårdsverket handlägger frågor rörsom
rovdjursförekomst och tillstånd till jakt efter rovdjur.

Rovdjurens antal och utbredning har under åren genomgått ochstora
snabba förändringar. Under 1800-talets andra hälft decimerades

Äfveni Sverige kraftigt. under 1900-talet har förändringarnastammarna
varit påtagliga. Samtliga fyra rovdjursarter ökar i landetstora numera
såväl till antal i utbredning. Antalet rovdjur i Sverige i dagärstorasom

det varit någon gång sedan förstastörre världskriget.än

Med växande rovdjursstammar följer ökade skador tamdjur, främst
också får och hundar. grundläggandeEn förutsättning for attren men

berörda näringsidkare, lokalbefolkningen och rovdjuren skall kunna
existera sida vid sida bl.a. frågor skador och skadeersättningarär att om

långsiktig och för berörda acceptabel lösning. Reglernaparterges en
för ersättning för skada på och andra tamdjur har ändrats påtagligtrenar
de åren bl.a med syftet täcka de verkliga förlusterna ochsenaste att att,
öka motivationen för förebygga skador. Riksdagen beslutade åratt
1992 prop.1992/93:32 och samisk kulturom samerna m.m.,
bet.l992/92:BoU8 principer for ersättning det gällernärom som,

bygger förekomst och föryngring rovdjur i samebyarna.renar, av
Det ersättningssystemet trädde i kraft den januari1 1996.nya

Naturvårdsverket och Sametinget träffade överenskommelse år 1995en
innebär rennäringen viss rovdjursförekomstatt accepterarsom men

också rovdjursstammarna inom renskötselområdet skall decimerasatt
antalet rovdjursföryngringar överstiger viss nivå. detNär gällerom en

skada vilt kan bidrag i första hand lämnas för åtgärder for attannan av
förebygga skada. Bidrag till sådana åtgärder eller ersättning för
uppkommen skada lämnas inte det försäkragått sig skadan.att motom
Frågan målen för rovdjursforvaltningen har väcktsnyttom

ochsamband med den ökade rovdjursforekomsten i renskötselområdet
Ökningenspridningen rovdjur till andra delar landet.av av av

rovdjursstammen har under de åren medfört väsentligsenaste en
ökning antalet ansökningar till Naturvårdsverket olika formerav om av
jakt på de fyra rovdjursarterna och på Naturvårdsverket har,stora örn.
med iakttagande den s.k. forsiktighetsprincipen, medgett skyddsjaktav
i utsträckning tidigare, framförstörre allt det gällerän lodjur.när
Många sökanden har emellertid begärt få minska antalet rovdjuratt
väsentligt vad Naturvårdsverket medgivit.än För fördelaattmer
ersättningen för rovdjursrivna mellan samebyarna och för fåattrenar
kunskap antalet rovdjur och deras utbredning utför länsstyrelserna iom

l

i
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renskötsel-rovdjursinventeringar iårligamed samebyarnasamarbete
Naturvårdsverket gjortharunderlaginventeringarnaområdet. Med som

medskyddsjakt. taktutökad 1fall medgettoch i vissabedömningarnya
harkonflikter har ökatnämndadärmedantal ochrovdjurensatt

viktdärförpåverkats.rovdjuren Detför de är storstoraacceptansen av
ochjägarenäringar,bevarande-intressen,sker mellansamverkanatt

åstadkommaförekomst förrovdjurensandra berörs attavsom
inte minstför berörda Dettaacceptabla ärlösningar är parter.som

harillegal jaktfallbakgrund deviktigt rapporteratsmot somavav
under år.senare

Uppdraget

bakgrund dedet,bedömningenRegeringen den senastegör motatt av
beskrivnadeochrovdjursstammarnautvecklingårens ovanav

beslutriksdagensenlighet medifinns behovfrågorna, attatt,ett omav
1996/97:1,rovdjurspolitik prop.sammanhållenförslag tillbegära en

utredaretillkalla1996/97:1rskr.1996/97:l13, 14,bet.1996/97:JoU1, en
sammanhållenförslag tilloch läggauppgiftmed överväga ettatt en
helhetssyn påanläggamöjligtdetrovdjurspolitik gör att ensom

frågor.näringsmässigajaktliga ochbiologiska,

detarbete skallutredarensutgångspunkten förhuvudsakligaDen vara
genetiskamångfalden och denden biologiskamiljöpolitiska målet att

så idjursamhällen skall bevarassäkerställas ochvariationen skall attatt
fortlevaförutsättningarförekommande djurarterlandet naturligt attges

livskraftiga bestånd.ibetingelser ochunder naturliga

skall dearbeteutredarensutgångspunkt förEn varaannan
möjligtmåstejaktliga frågorna. Detnäringsmässiga och attvara

skadorfinns rovdjur. Deområden där deti debedriva djurskötsel även
medarbetetochåstadkommer måsterovdjuren ersättas

fortsätta.skadeförebyggande åtgärder

situation idenbeskrivaskall utredarenutgångspunkterMed dessa som
rovdjursstammarna,förväntasutveckling kanoch dendag råder avsom

Utredarenutbredningen.geografiskaindivider och denantali fråga om
och föreslåmed skadorproblemenbeskrivabakgrund häravskall mot

skyddsjakt.förebyggas andraskador kanhur dessa änsätt genom

följdtilluppstårde konflikterkartläggaUtredaren skall avsom
beträffandeuppfattningmänniskorsbeskriva berördaskadorna och
åtgärder förförslag tillutredaren lämnaskallkonflikterna. Vid behov
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omfattningenredovisaskall ocksåkonflikterna. Utredarenmotverkaatt

denna. Utredarenåtgärderoch föreslåolaglig jakt efter rovdjur motav
konflikterna,vid hanteringenåtgärderskall vidare föreslå de avsom,

jaktintressen,bevarandeintressen,samverkan mellankan underlätta
näringar berörshos deoch intressetlokalbefolkningens intressen som

rovdjursförekomsten.av

förforänd-ringar i reglernabehovetUtredaren skall analysera av
förför ersättningprinciperi gällandemed utgångspunktsystemen nu

tamdjur.för övriga Deersättningssystemetrovdjursskador samtren
ingå iskallmedlemsskapet i EUfinansieringsmöjligheter gersom

analysen.

forskninginventeringar,redovisa hur behovetUtredaren skall vidare av
Utredaren skall slut-finansieras.ochoch information kan tillgodoses

organisationenochadministrationenligen den statligagranska av
gransk-förändringartill derovdjursförvaltningen och förslag somge

ningen föranleder.

lösningaråstadkommaefterförslagUtredaren skall med sina sträva att
tillgodosekankonflikterochbeskrivna problempå somovan

berördamellansamexistensförgrundläggande förutsättningar en
förhållande tillFörslagensoch rovdjur.näringar, lokalbefolkning

och derasvilda djurskydd föråtagandenSveriges internationella om
samråd ochutföras efterskallUppdragetlivsmiljöer skall redovisas.

dialog med berörda intressenter.

Redovisning uppdragetav

samtligadirektiv tillregeringensutredarens arbete gällerFör
regionalpolitiskaredovisasärskilda utredarekommittéer och att

dir.l994:23,åtagandenoffentligakonsekvenser dir.l992:50, pröva
dir. 1994:124,aspekterjäm-ställdhetspolitiskaredovisa attsamt

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförredovisa konsekvenserna
åtgärder ochkonsekvensernaekonomiskaarbetet dir.1996:49. De av

lämnas.finansiering skalltillforslag Förslagskall redovisas.

dentill regeringenredovisa uppdragetUtredaren skall senast
ljuli 1999.
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Tilläggsdirektiv

Utredning sammanhållen Dir.om en

rovdjurspolitik 1998:63

Beslut vid regeringssammanträde den juli23 1998.

Sammanfattning uppdragetav

Utredaren M 1998:03 skall med förtur utreda frågan bestämm-om
elserna i och27 28 jaktförordningen 1987:905 bör omfatta
utvidgad skyddsjakt respektive nödvärnsjakt efter varg.

Bakgrund

Föreskrifter skyddsjakt finns i bl.a. 27 och 28 jaktförordningen.om
Föreskrifterna har meddelats med stöd 29 § 3jakt1agen 1987:259.av

Statens naturvårdsverk får enligt 27 jaktförordningen,§ under vissa
förutsättningar, tillstånd till jakt, det behövs för förhindraatt attge om
björn, järv, lo, säl eller orsakar skador. det gäller fårNäröm ettvarg
tillstånd endast enskilt djur orsakar allvarliga skador ellerettavse som
olägenheter.

Björn, järv eller 10 har angripit och skadat eller dödat tamdjur fårsom
dödasenligt bestämmelser i 28 § jaktförordningen tamdjurets ägare,av

det finns skälig anledning befara och detatt ett nyttom angrepp om
sker i omedelbar anslutning till tillDenna skyddsjakträttangreppet.
omfattar alltså inte varg.

denFöre 1 1990 gällde bestämmelser skyddsjakt förmars samma om
for björn, järv, och Begränsningama i möjligheternaöm.varg som

till skyddsjakt efter gjordes med hänsyn till den då mycketvarg svaga
vargstammen.
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förframför allttillhar givit upphovväxandeDen vargstammen oro,
fullt böråterfrågantamdjur. har väcktskador på Det utom varg nu

Naturvårdsverketjaktförordningen.omfattas reglerna i och 2827av
vidgas tillbör kunnasåväl 28 §§anfört skäl för 27har attatt som

slutligt ställnings-någotredovisaomfatta också dock utan attvarg,
tagande.

den angivnahuvuddirektivutredningensFrågan omfattas motmenav
till nödvärns-utredamed förturbör utredningenbakgrunden rättenom

jaktförordningen.bör återinföras i 28 §jakt efter varg nu

jaktför-möjligt i 27 §förtur detdet med utredasVidare bör är attom
tillståndNaturvårdsverketforåterinföra möjlighetenordningen att ge

skyddsjakt eftertill utvidgad varg.

Uppdraget

skyddsjaktutvidgadfråganförtur utredaUtredaren skall med om
efterrespektive nödvärnsjakt varg.

det möjligtundersökaskallUppdraget innebär utredaren är attatt om
vidgadir. 1998:6huvuddirektivmed utgångspunkt i utredarens
ocksåtill gällajaktförordningenbestämmelserna i och 2827 att

fråga, skallikommafinner det bör kunnaOm utredaren attvarg.
vilka villkoroch påförutsättningarvilkautredaren också underpröva

bedrivas.kanrespektive nödvärnsjaktenskyddsjakten

utredarensförfattningsändringardeUtredaren skall förslag till somge
anledning till.överväganden kan ge

Redovisning uppdragetav

delen denaktuellauppdrag i denskall redovisa sittUtredaren senastnu
april30 1999.

i huvuddirektivetuppdragetredovisningförTidpunkten av
december 1999.ändras till den 15dir. 1998:6
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