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Svar på yrkande om allmän jakttid 

 

Ni har via e-post yrkat om att allmän jakttid införs på varg. Anledningen Ni anfört är bland annat att antalet 

vargar i Sverige är underskattade. Till stöd för detta hänvisade ni till en rapport som enligt Er visar att 

antalet vargar ligger runt 1100. Naturvårdsverket har bett förbundet att skicka rapporten, men ingen rapport 

har inkommit.  

 

Sveriges riksdag har den 10 december 2013 beslutat att vargen ska ha en gynnsam bevarandestatus i 

Sverige. Det betyder att vi ska ha livskraftig vargstam. Riksdagen beslutade också att vargstammen 

samtidigt ska minska där den är som tätast och att vargens förekomst i känsliga områden ska begränsas till 

där den gör minst skada.  

 

Den av riksdagen tidigare beslutade regionaliseringen av rovdjursförvaltningen har också utökats genom att 

Naturvårdsverket ska delegera rätten att besluta om skyddsjakt till länsstyrelserna och när förutsättningarna 

för det är uppfyllda, även delegera rätten att besluta om licensjakt. 

 

Naturvårdsverkets roll är att genomföra den beslutade politiken inom de rättsliga ramar som finns och med 

stöd av vetenskapliga underlag. Därför har Naturvårdsverket delegerat rätten att besluta om skyddsjakt till 

länsstyrelserna, tagit fram föreskrifter och beslutat om miniminivåer samt även delegerat rätten att besluta 

om licensjakt till de län som uppfyllt förutsättningarna för detta.  

 

Alla svenska myndigheter har dock att följa svensk lag, inklusive jaktlagstiftningen. Beslut om skydds- och 

licensjakt kan endast tas när lagstiftningens kriterier är uppfyllda. Detta gäller såväl Naturvårdsverket som 

länsstyrelser. I samband med detta måste även Sveriges internationella överenskommelser beaktas, t ex EU-

rätten. Det finns för närvarande ingen juridiskt möjlighet att besluta om allmän jakt på varg. 
 

Om inventeringarna 

De skandinaviska inventeringarna av varg är idag reglerade till att följa och fastställa antalet familjegrupper 

och revirmarkerande par. Detta innebär att Länsstyrelsernas inventeringsarbete är begränsat till att hitta och 

dokumentera dessa familjegrupper och par. Antalet vargar inom ett revir utgör inte en aktiv del av 

inventeringsarbetet och på grund av detta saknas det ofta information hur många vargar det finns i olika 

revir. 

 

För att beräkna antalet vargar som finns i landet som helhet används beräkningsmodeller där antalet 

familjegrupper räknas upp till ett beräknat antal vargar utifrån tidigare kända data om hur många vargar en 

familjegrupp representerar. På grund av dessa beräkningsmodeller har varit otillfredsställande och baserade 

på gamla data har Naturvårdsverket inför beställt nya beräkningsmodeller från forskargruppen Skandulv. 
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Mer information om inventeringarnas genomförande och utformning hittar ni här: 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Vilt/Inventeringsmetodik-for-stora-

rovdjur/ 

 

Mer information om resultaten kring våra inventeringar hittar ni här: 

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-varg/ 

 

Mer information om hur ni kan hjälpa till och bidra till att förbättra våra inventeringar hittar ni här: 

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Viltforvaltning/Inventering/Ladda-ner-mobilapp-for-Skandobs/ 
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