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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Det finns många aktörer på den politiska arenan idag. Dels finns det nationella organisationer och 

intressegrupper som med hjälp av en stark lokal opinion försöker påverka den förda politiken. Dels 

pågår det en globalisering som leder till ett ökat behov av sammankoppling och utökat djup och 

bredd i de internationella relationerna. Hur stark denna globalisering verkligen är råder det delade 

meningar om. Vi kan dock konstatera att antalet internationella organisationer har ökat kraftigt de 

senaste 50 åren (Baylis, Smith och Owens 2011, 14ff).

Bland dessa internationella organisationer återfinner vi även den europeiska unionen, EU, som från 

sin start i 1950-talets Europa utvecklats i en sådan unik riktning att EU idag brukar benämnas som 

sue generis, unik till dess karaktär (Wallace, Pollack och Young 2010, 4ff). Detta unika system 

innebär bland annat att medlemsländerna har överlåtit till EU att reglera vissa frågor samt påverka 

nationell lagstiftning genom direktiv och förordningar. EU innehar kompetensen att lagstifta inom 

en mängd områden och det är medlemsländernas skyldighet att anpassa sig till den lagstiftningen 

(Dérlén, Ingmanson och Lindholm 2010, 29ff; 33ff). Skulle EU-kommissionen anse att ett 

medlemsland bryter mot delar ur den gemensamma rättskatalogen kan EU-kommissionen inleda ett 

förfarande om fördragsbrott mot det aktuella medlemslandet. Under detta förfarandes gång sker en 

skriftväxling mellan EU-kommissionen och den berörda regeringens representanter och nås ingen 

samsyn kan ärendet hänföras till EU-domstolen (Dérlén, Ingmanson och Lindholm 2010, 112ff). Att 

EU innehar en sådan omfattande kompetens leder ibland till nationella regeringar och EU-

kommissionen tvistar om vem som har rätt att reglera och hur regleringen ska gå till.

Sverige införde licensjakt på varg den andra januari 2010 efter att riksdagen antagit proposition 

2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning den 21:a oktober 2009. I korthet innebar beslutet att den 

svenska vargstammens tillväxttakt skulle begränsas och regleras, i enlighet med av riksdagen 

fasställda mål, genom licensjakt kompletterad med skyddsjakt. Den 17:e november 2009 beslutade 

Naturvårdsverket om licensjakt på 27 stycken vargar under perioden 2:a januari till 15:e februari 

(Naturvårdsverket 2009). Jakten genomfördes och i Naturvårdsverkets egen utvärdering av jakten 

framkom att implementeringsprocessen såväl som själva jakten varit framgångsrik 

(Naturvårdsverket 2010). 
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Beslutet att genomföra licensjakt på varg grundade sig på den svenska implementeringen av EU:s 

art- och habitatdirektiv1 och en omfattande utredningsprocess. I den svenska lagstiftningen står att 

läsa:
"Förutsättningar för licensjakt efter vissa rovdjur

23 c § Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna tillåtas är att det 

inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom 

vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under 

strängt kontrollerade förhållanden.

23 d § Om det finns förutsättningar enligt 23 c § och något annat inte följer av 24 a §, får 

Naturvårdsverket besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo."  

Under rubriken ”Vilt som tillfaller staten” stadgas i 33 § att 
”Vilt av arterna (…) varg (…) som  omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, 

tillfaller staten." (SFS 1987:905)

Av den svenska jaktlagstiftningen går det att göra tolkningen att vargen tillhör staten och att det är 

staten som genom Naturvårdsverket beslutar om hur den svenska vargstammen ska regleras. När så 

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och 

Djurskyddet Sverige i maj 2010 anmälde Sverige till EU-kommissionen för fördragsbrottstalan 

uppstod den process som kommer att dominera denna uppsats. Sverige vidhöll under en längre tid 

att beslutet att tillåta licensjakt på den svenska vargstammen var förenligt med art- och 

habitatdirektivets krav på strikt skydd för känsliga djurarter. När en nationell regering och EU-

kommissionen har skilda åsikter om en åtgärds legalitet uppstår ett dilemma för den nationella 

regeringen. Ska det egna agerandet, som bygger på demokratiskt fattade beslut och därmed också 

förmodligen bedömts av de folkvalda som en lämplig åtgärd, försvaras eller ska den nationella 

lagstiftningen anpassas till de krav som ställs av EU-kommissionen? Detta kan bli särskilt tydligt 

om den nationella regeringen investerat ett stort politisk kapital i frågan eller om den nationella 

regeringen anser att deras agerande inte bryter mot några gemensamma regler. I Sveriges fall fanns 

ett stort politiskt kapital investerat. Beslutet att införa licensjakt på varg hade föregåtts av ett långt 

och tidskrävande förarbete. Den första större analysen av den svenska rovdjurspolitiken 

genomfördes på uppdrag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och presenterades år 

1999. Grundtankarna i denna utredning utvecklades vidare och först i och med ett riksdagsbeslut 

2009 möjliggjordes en licensjakt på varg i Sverige. 

1 se bilaga
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I syfte att öka acceptansen för varg i berörda områden hade en lokal förankring lyfts fram som 

viktig. Genom en lokal förvaltning hoppades politikerna råda bot på det motstånd till en utökad 

vargstam som rådde bland berörda parter. Sverige hade därför satsat stora resurser på att bygga upp 

en lokal förankring som skulle garanteras genom att en ny form av förvaltning med större lokalt 

inflytande inrättades. I proposition 2000/01:57 definierades hur detta skulle ske och som i en del av 

detta inrättades ett nationellt rovdjursråd under Naturvårdsverket. Syftet med inrättandet av detta 

nationella organ var att, som regeringen uttrycker det, tillsammans med licensjakt samt en 

decentraliserad förvaltning minska misstron mot centrala myndigheter, leda till ökad förståelse 

mellan myndighet och intressegrupperna samt gynna förståelsen mellan intressegrupperna (Prop. 

2000/01:57, 82f). I propositionen föreslogs även att regionala rovdjursgrupper skulle inrättas i det 

län som hyser fasta stammar av rovdjur. Rovdjursgruppernas främsta syfte ska vara att öka utbytet 

av information och jämte länsviltnämnderna vara rådgivande. Detta hoppades regeringen skulle leda 

till att misstron intressegrupper emellan samt misstron mellan grupper och myndigheter minskade 

(Prop. 2000/01:57, 83f).

När så EU-kommissionen, efter en anmälan från ett antal svenska naturskyddsföreningar, beslöt att 

pröva huruvida den svenska licensjakten på varg överensstämde med det krav på strikt skydd för 

hotade arter som återfinns i art- och habitatdirektivet uppstod det moment som gör frågan värd att 

studera ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

1.2 Syfte

Syftet med min uppsats är att analysera vilka dilemman nationella regeringar måste handskas med 

när det finns en övernationell institution med lagstiftande kompetens och resurser att se till att den 

efterlevs samtidigt som det finns lokala krav och viljor som förordar en lokal bestämmanderätt eller 

möjlighet till lokal förvaltning. Genom att lämna ett vetenskapligt bidrag till detta fält kommer 

framtida studier av liknande processer att förenklas. Vi måste förstå hur processen ser ut och hur 

aktörerna agerar när frågor ställs på sin spets för att kunna skapa oss en bild av hur makten är 

fördelad. EU är ett sådant intrikat system att vi måste gå djupt för att nå den grad av förståelse som 

behövs för att kunna skapa en bild av hur regeringar tänker och agerar när den egna suveräniteten 

inte är tillräcklig för att administrera vad som uppfattas som nationella angelägenheter. Genom att 

fokusera på specifika fall och med hjälp av regeringars argumentation försöka reda ut hur regeringar 

uppfattar sitt handlingsutrymme är syftet att finna rationella anledningar till varför regeringar, inför 

hotet om att dras inför EU-domstolen, ibland väljer att korrigera sitt beteende. 
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1.3 Frågeställningar

Vilka var anledningarna till att Sverige införde licensjakt på varg?

Hur argumenterade den svenska staten för sin ståndpunkt att den svenska licensjakten på varg var 

förenlig med den EU-gemensamma lagstiftningen i samband med att EU-kommissionen riktade 

kritik mot licensjakten? 

Går det att finna några rationella anledningar till att den svenska regeringen valde att gå EU-

kommissionen till mötes genom att inte genomföra licensjakt på varg ett tredje år?

1.4 Disposition

Denna uppsats är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet behandlar uppsatsens 

problemformulering, syfte och frågeställning. Det andra kapitlet redogör för uppsatsen teoretiska 

och metodologiska ansats. Kapitel tre ämnar skapa förståelse för processen som införandet av 

licensjakt på varg innebar. Detta kommer att ske genom att centrala begrepp definieras, vad är till 

exempel skillnaden mellan licens- och skyddsjakt? Processen från det att rovdjursutredningen 

presenterades fram till att Sverige anmäldes till EU-kommissionen kommer att behandlas. Det 

kommer att förklaras vad en fördragsbrottsprocess faktiskt innebär och hur EU-kommissionen 

verkar som EU-fördragens väktare. I den fjärde kapitlet beskrivs Sveriges agerande i samband med 

fördragsbrottsprocessen utifrån de förutsättningar som definierats i kapitel tre och i det avslutande 

kapitel fem analyseras det svenska handlingsutrymmet.

2. Teori och metod

2.1 Tidigare forskning 

Det sätt på vilket Leif Lewin har använt sig av en rationell analys vid sin genomgång av svenska 

partiers strategier i känsliga inrikespolitiska frågor har i stor utsträckning använts som inspiration. I 

boken Ideologi och strategi -svensk politik under 130 år (2002) som tar sin utgångspunkt i känsliga 

inrikespolitiska frågor visar Lewin på hur svenska partier valt att agera och värdera sina möjligheter 

att nå framgång. I sin bok tar sig Lewin an uppgiften att dra slutsatser om aktörernas agerande 

utifrån den potentielle förlorarens perspektiv och vilken strategi denne använde för att vända en 

förlust till seger (Lewin 2002, 18). Samma angreppssätt kommer att användas här. Dock är den 

nationella arenan ersatt av den europeiska och de nationella partierna ersatta av svenska regeringen. 

4



Det har tidigare genomförts studier liknande den jag ämnar genomföra, dock med vissa skillnader. 

Hiedanpää och Bromley (2010) har tittat på hur Finland agerade när EU-kommissionen kritiserade 

den finländska vargförvaltningen. Fallet har visserligen stora likheter med det svenska, men en 

distinkt skillnad är den att Finland valde att låta tvisten avgöras i EU-domstolen. Hiedanpää och 

Bromley (2010) beskriver processen som ett harmoniseringsspel där aktörerna ser på naturen som 

ett ekonomiskt system och där beslutsfattarna bestämmer önskvärda resultat genom att fundera ut 

vad som är möjligt att åstadkomma.  

Gällande den svenska förvaltningen av vargstammen finns det en stor mängd forskning som 

fokuserar på hur en lokal förvaltning ska, eller bör, etableras såväl som attitydundersökningar om 

svenskars inställningar till varg eller andra rovdjur. Som det kommer att visas senare ingår denna 

forskning till stor del i den vetenskap som regeringen använder sig av för att rättfärdiga sina 

vargpolitiska åtgärder inför EU-kommissionen (Cinque 2008; Sjölander-Lindqvist, Karlsson och 

Cinque 2010; Persson et al. 2004 ). 

2.2 En rationell modell

Rational choice theory, RCT, antar att det finns en observerbar verklighet i den politiska världen, en 

verklighet som kan upptäckas och mätas. RCT klassificeras alltså följaktligen som foundational 

positivist. En förklaring till dessa grundantaganden kan spåras till RCT:s rötter som återfinns inom 

ekonomisk teori som antar att det är det individuella valet som är grunden för allt handlande eller 

icke-handlande. En analys utifrån RCT börjar med några grundantaganden: individen är enheten 

som ska analyseras, och individen antas handla rationellt. Med rationellt handlande menas att 

individen kommer att sträva efter att följa rationella strategier i syfte att maximera sin egen vinning. 

Det är möjligt att kartlägga dessa strategier och handlingar genom att referera till antaganden vi gör 

om vad som är rationellt beteende. RCT antar också att individer har fasta preferenser som de kan 

identifiera, rangordna samt meddela sig om. För att kunna förklara en aktörs agerande måste vi 

känna till dess preferenser och när vi känner till aktörens preferenser kan vi använda denna kunskap 

till att förutsäga beteende, alternativt till att förklara varför ett valt agerande valdes (Savigny och 

Marsden 2011, 31f). Eller som Allison och Zelikov (1999, 15) beskriver några metoder som bygger 

på The Rational Actor
"Each assumes that what must be explained is an action, i.e., behavior that reflects purpose or intention. 

Each assumes that the actor is national government. Each assumes that the action as a calculated 

solution to a strategic problem."
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Herbert Simon har utvecklat två former för implementeringen av rational choice, comprehensive 

rationality och bounded rationality. Bounded rationality används för att erkänna de begränsningar i 

kunskap och bedömningsförmåga som aktörerna besitter. I bounded rationality är det inte 

vinstmaximeringen som står i fokus. Aktörerna verkar snarare för att uppnå en belåtenhet i sina 

valda strategier. Begränsningar i systemets utformning, tid och tillgänglig kunskap gör att absolut 

vinstmaximerande beslut inte blir möjliga. Comprehensive rationality bygger på motsatsen och 

antar att aktören har full tillgång till all kunskap och värderar alla konsekvenser på ett korrekt sätt 

och därigenom möjliggör resultat som är nyttomaximerade. Genom denna distinktion lyckas Simon 

problematisera rational choice och visa på hur viktigt det är att inse aktörens begränsningar i att 

korrekt avläsa och värdera situationer (Simon, 1997). 

Redan det faktum att den svenska regeringen missbedömde sitt handlingsutrymme ger anledning att 

tro att bounded rationality förelåg. Om Sverige hade gjort den bedömning som i efterhand visat sig 

korrekt, EU-kommissionen kommer inte att acceptera licensjakt på varg, håller jag det för 

osannolikt att en sådan stor investering av politiskt kapital skulle ha genomförts. Målet med det 

svenska agerandet kommer alltså att bygga på idén om belåtenhet snarare än absolut 

vinstmaximering. 

2.3 Sverige som rationell aktör

Teorin om den rationelle aktören kommer att operationaliseras genom ett antal antaganden och att 

ett antal frågor används som grund för att analysera den kommunikation som skett mellan Sveriges 

regering och den europeiska kommissionen. Operationaliseringen bygger på Allison och Zelikovs 

modell som användes för att analysera USA:s agerande under Kubakrisen (1999, 18). För att 

förklara det svenska handlandet antar vi att:

I. Analysenhet: Regeringars handlande som val.

För att ett val ska kunna ske krävs att det finns ett handlingsutrymme tillgängligt. Den svenska 

regeringen väljer den handlingsväg som kommer att leda till att den uppnår en belåtenhet i sina 

strategiska mål och syften. I denna uppsats ställs två mål mot varandra. Att försvara sin egen förda 

politik eller tillfredsställa EU-kommissionen. 

II. Koncept om organisation. 

  A. Enhetlig nationell aktör.

Den svenska regeringen kommer att av analytiska skäl uppfattas som en enhetlig och rationell aktör 

trots att det i verkligheten förmodligen inte förhåller sig på detta sätt. Uppsatsens fokus på den 
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svenska regeringens försvar av sin politik förutsätter dock att regeringen hanteras som en enhetlig 

aktör. När regeringen, eller ansvarigt statsråd, står som avsändare antas denne representera 

regeringens, och i förlängningen Sveriges, position. Vid en analys av regeringens åsiktsbildning i 

frågan skulle snarare aktörerna inom regeringen vara av intresse och då skulle det förmodligen gå 

att finna motsättningar mellan statsråd, rådgivare och departement. Den svenska regeringen 

kommer att behandlas som en enhetlig aktör med en uppsättning preferenser, en uppsättning 

uppfattade val samt en uppskattning av vad konsekvenserna blir för varje form av handlande.

  B. Problemet.

Den handling som utförs väljs som svar på den strategiska situation som aktören ställs inför. När 

EU-kommissionen inleder sin process mot Sverige uppstår hot och möjligheter på den europeiska 

arenan som tvingar Sverige att agera. 

  C. Handlande som rational choice.

    1. Mål och objekt.

Aktörens intressen och värderingar översätts och sätts in i en så kallad nyttofunktion i vilken 

resultatet erhålls som mer eller mindre önskvärda konsekvenser. Aktören förväntas rangordna de 

konsekvenser som kan tänkas uppkomma av varje separat handling. Det svenska målet med 

vargpolitiken är att skapa förutsättningar för en långsiktigt livskraftig vargstam samt att minska 

konflikterna mellan intressenterna.  

    2. Alternativ.

Den rationella aktören måste välja mellan ett antal alternativ som presenteras för honom eller henne 

inför varje bestämd situation, vilket kan definieras som handlingsutrymmet. Gällande 

handlingsutrymmet antas det att den svenska regeringen bedömde att den hade det 

handlingsutrymme som krävdes för att genomföra licensjakten på varg. När sedan EU-

kommissionen grep in började handlingsutrymmet att krympa. Jag mäter regeringens 

handlingsutrymme genom att se vilka frågeställningar som återkommer i EU-kommissionens kritik 

av Sveriges förvaltning av vargen. Om samma frågeställning återkommer i flera steg av processen 

antas handlingsutrymmet ha begränsats. Om regeringen däremot lyckats övertyga EU-

kommissionen om validiteten av sina argument och EU-kommissionen därefter släppt den aktuella 

frågan antas Sverige äga det handlingsutrymmet. En värdering av det återstående 

handlingsutrymmet genomförs efter varje initiativ taget av EU-kommissionen. De frågeställningar 

som kommer att behandlas berör vargens bevarandestatus, hur licensjakten påverkat vargen, 

tillfredställande alternativ, avsteg från strikt skydd samt regelefterlevnad.

    3. Konsekvenser.

Varje alternativ medför vissa konsekvenser. Hur precis bedömningen av eventuella konsekvenser är 
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beror på hur korrekt aktörer analyserat sin omgivning. Som det kommer att visas på senare så talar 

Sverige mycket om hur licensjakten skapar den lokala acceptans som behövs för att människor ska 

acceptera en större vargstam. Om den lokala acceptansen skulle sjunka som en följd av att 

licensjakten avskaffas skulle detta kunna leda till att vargens situation ytterligare försämras trots att 

den i större utsträckning fredats.

    4. Val.

För en aktör som följer reglerna inom Rational Choice ska det alternativ som genererar den högsta 

vinsten i nyttofunktion väljas (Allison och Zelikov 1999, 18; 24; Lewin 2002, 18). I analysen 

kommer uppsatsen att försöka förklara varför Sverige gjorde det val som Sverige gjorde utifrån de 

mål, alternativ och konsekvenser som fanns tillgängliga. 

Som i alla former av undersökningar finns det begränsningar i hur detaljerat det är möjligt att 

observera, bearbeta och beskriva de faktorer som är av intresse. En rationell aktör bör vidhålla sina 

ursprungliga preferenser tills det att den inser att det medför en större nytta att anpassa sig till de 

nya förutsättningar som råder.

2.4 Metod

För att åstadkomma den önskvärda precisionen i analysen av Sveriges agerande under den process 

som en fördragsbrottstalan innebär och inom de något begränsade ramar som en kandidatuppsats 

har att röra sig inom har valet fallit på att genomföra en fallstudie. Fallstudien är en av de mest 

utbredda och använda metoderna inom samhällsvetenskapen (Hull 1999). Vad har då en fallstudie 

att erbjuda den existerande vetenskapen och kunskapen? En fallstudie erbjuder en detaljerad analys 

av ett fenomen som kan verka brett. Genom att gå in på djupet och fokusera på ett enskilt fall 

hoppas jag kunna presentera hur den svenska regeringen svarade och agerade när den utsattes för 

påtryckningar från den europeiska kommissionen. En fallstudie kan utföras på ett antal sätt och i 

litteraturen nämns ett flertal varianter, representativ, prototypen, avvikande, exemplet och den 

kritiska fallstudien (Hague och Harrop 2010, 45). I min uppsats har valet fallit på att genomföra en 

representativ fallstudie. I den representativa fallstudien ämnar akademikerna att med hjälp av ett fall 

som kan anses vara representativt för även andra situationer förklara ett skeende (Hague och Harrop 

2010, 44f). Fallet med den svenska licensjakten ska förstås som ett fall bland alla de konflikter 

mellan EU-kommissionen och nationella regeringar som föreligger eller som avgjorts inom ramen 

för art- och habitatdirektivets krav på strikt skydd för hotade arter.
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Genom att fokusera på ett tydligt fall där EU-kommissionen inlett en fördragsbrottstalan mot 

Sverige ges det möjlighet att gå in på djupet och verkligen genomföra en uttömmande analys av hur 

den svenska regeringen argumenterade för sin ståndpunkt. Enkelheten i att skapa en tydlig 

avgränsning tilltalar mig då detta kommer att ge möjlighet till en djupare analys av de faktiska 

avväganden som skedde under policyprocessens gång. Läsaren kommer att kunna följa hur 

argumentationen utvecklades från ett tidigt idéstadium via en utredningsprocess, 

implementeringsprocess, utvärdering samt kritisk granskning av EU-kommissionen. Genom 

användandet av en sådan tydlig tidslinje kommer texten och dess resonemang att bli enkel att följa.

2.5 Textanalys

I den kvalitativa textanalysen läggs fokus på att ta fram det väsentliga innehållet i den utvalda 

texten genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. Ett 

grundantagande som talar till förmån för den kvalitativa textanalysen är att summan av alla 

ingående delar är något annat än de centrala delarna. Vissa delar av texten anses alltså vara viktigare 

än andra och genom en intensiv läsning kan en annan mening framstå som mer korrekt (Esaiasson 

et al. 2007, 237). 

Esaiasson et al. (2007, 238) definierar den kvalitativa textanalys som uppsatsen kommer att 

använda sig av som systematiserande undersökning. En systematiserande undersökning kan ses som 

en variant på en beskrivande analys i vilken syftet är att beskriva tankemönster hos de aktuella 

aktörerna. Som tidigare noterats är de centrala aktörerna i denna uppsats den svenska regeringen 

och EU-kommissionen. I denna textanalys ligger fokus på aktören, den svenska regeringen, och hur 

den bemötte den kritik som EU-kommissionen riktade mot licensjakten på varg. Det blir alltså 

frågan om en aktörscentrerad analys och inte en idécentral. I den aktörscentrala analysen är det 

viktiga vem som säger vad. Intresset är alltså inriktad på mer eller mindre väl definierade aktörer 

snarare än på idéer. I en idécentral analys är det idén som är viktig och vem som framför idén är av 

mindre vikt (Esaiasson et al. 2007, 247). Då fokus för uppsatsen är hur den svenska regeringen 

agerade faller det sig naturligt att använda en så snäv definition av aktören som möjligt. Fördelen 

med den snäva definitionen är att författaren vet precis vad denna har gjort och som nackdel finns 

risken att författaren missar något som är väsentligt i sammanhanget (Esaiasson et al. 2007, 248).

För att nå framgång i en kvalitativ textanalys har Mats Furberg identifierat några frågor som läsaren 

bör ställa. Dessa frågor, som återges i Esaiasson et al. (2007, 237), syftar till att läsaren genom en 
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aktiv läsning ska skapa sig en god förståelse för texten. Frågorna är: Vilken är textens poäng? Stöds 

poängen av det som sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna? 

Dessa frågor kommer att kombineras med den klassificering av argument som Hiedanpää och 

Bromley (2010) använder sig av när de analyserar den finska regeringens agerande i en liknande 

situation när Finlands hanterande av vargen ifrågasattes av EU-kommissionen, dock gick den 

processen hela vägen till EU-domstolen som gav ett något svårtolkat domslut. Hiedanpää och 

Bromley delar upp textanalysen i fem områden, språk och formulering, bevarandestatus,  

tillfredställande alternativ, avsteg från strikt skydd och regelefterlevnad (Hiedanpää och Bromley 

2010). En liknande uppdelning har skett i denna uppsats dock anpassad efter de frågor EU-

kommissionen ställt till Sverige, se avsnittet om handlingsutrymme i kap. 2.3. Genom att dela upp 

de frågor EU-kommissionen kom att ställa till Sverige förenklas värderingen av det för Sverige 

återstående handlingsutrymmet.

2.6 Material

Då det finns vissa formkrav för hur processen kring en fördragsbrottstalan ska se ut finner jag det 

lämpligt att använda mig av det officiella material som finns tillgängligt. Detta material består till 

stor del av skrivelser, statens offentliga utredningar samt andra vetenskapliga utredningar och texter. 

Även med denna ganska snäva avgränsning av relevant material uppkommer problem med 

omfattningen av den tillgängliga texten. Ett överslag gjort av författaren ger vid handen att den 

samlade dokumentationen som redovisas av den svenska regeringen uppgår till ca 5000 sidor text. 

Som Esaiasson et al. (2007, 248) noterar finns det inget enkelt svar på hur empirin bör begränsas. 

Risken finns alltid att viktiga texter sorteras bort alternativt att den empiriska mängden blir 

författaren övermäktig. De ger inga rekommendationer men påpekar vikten av att författaren 

reflekterar över sina val.

Den avgränsning som görs av empirin grundar sig på att det är vad regeringen och EU-

kommissionen skriver till varandra som är det som uppsatsen vill belysa. Hur den faktiska 

vetenskapen kring vargens bevarandestatus ser ut är inte relevant i frågan då en sådan frågeställning 

kan generera divergerande svar beroende på vilka forskare som tillfrågas samt att en analys av 

vargens biologiska status svårligen kan hänföras till ämnesområdet statsvetenskap.
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2.7 Källkritik

Att använda sig av de officiella texterna medför givetvis att en viss försiktighet bör iakttagas. 

EU-kommissionen och Sverige använder sig i vissa fall av olika kunskapsunderlag för att föra fram 

sin ståndpunkt. Det förekommer även att samma material används av bägge parter men med skilda 

tolkningar som resultat. Vilken tolkning som är den korrekta är dock av mindre betydelse, 

huvudsaken är att det går att spåra varifrån den presenterade ståndpunkten hämtar sin legitimitet. 

I och med att fokus ligger på argumentationen som fördes av den svenska regeringen finns givetvis 

risken att de argument som aldrig nådde hela vägen fram inte kommer att kunna behandlas. Dock är 

det så att enligt protokollet ska all argumentation mellan regering och EU-kommissionen vid en 

fördragsbrottstalan vara skriftlig. Och i en perfekt värld så finns det alltså inga bakvägar eller 

hemliga möten. Den officiella texten borde vara det som behandlats på bägge sidor om processen.

3. Bakgrund

3.1 Fördragsbrottstalan

Ett samarbete kan få svårt att fungera om det inte finns sanktioner som kan användas i samband 

med att någon av medlemmarna bryter mot några av de gemensamma regler som fastställts. Inom 

EU finns det därför procedurer för att hantera de fall där medlemsländer bryter mot det som 

överenskommits. Medlemsländerna kan bryta mot EU-rätten på många olika sätt men i fokus för 

denna uppsats ligger på vad som sker när medlemsländer bryter mot något av EU:s direktiv. Artikel 

288 FEUF, Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, förutsätter att medlemsstaterna 

samarbetar och implementerar unionens direktiv. Medlemsstaterna kan bryta mot art. 288 FEUF 

genom att antingen felaktigt implementera direktiven eller att strunta i att genomföra direktivet 

inom den angivna tidsfristen. Alldeles oavsett hur konflikten kring EU:s regelverk uppkommer 

finns det juridiska mekanismer för att hantera det uppkomna problemet (Dérlén, Ingmanson och 

Lindholm 2010, 112). 

3.2 EU-kommissionen agerar

EU-kommissionen har enligt artikel 258 FEUF rätt att föra en så kallad fördragsbrottstalan mot den 

medlemsstat som "har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen". I artikel 259 FEUF 

finns motsvarande stöd för en medlemsstat att föra en sådan talan, men denna typ av processer är 
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sällsynta och det verkar som att medlemsstaterna föredrar att det är EU-kommissionen som för 

talan. En fördragsbrottstalan riktar sig visserligen till den nationella regeringen, men det behöver 

inte vara regeringen som begått felet. Det kan lika gärna vara parlamentet, en myndighet, regional 

eller lokal förvaltning eller en domstol som begått felet. Medlemsstaten är faktiskt även ansvarig för 

institutioner bortom statens kontroll. Sveriges regering skulle kunna hållas ansvarig för vad våra 

domstolar gör trots att regeringen inte får utöva någon kontroll över dessa (Dérlén, Ingmanson och 

Lindholm 2010, 112f). 

En fördragsbrottstalan är inte någon snabb process. Normalt sett så börjar den med en ganska 

informell diskussion mellan EU-kommissionen och den berörda medlemsstaten. EU-kommissionen 

uppmärksammar i detta läge den nationella regeringen på det påstådda brottet mot EU-rätten. En 

dialog uppstår mellan EU-kommissionen och den anklagade regeringen som fortsätter tills det att 

EU-kommissionen och regeringen når en gemensam ståndpunkt. Om EU-kommissionen däremot 

inte är nöjd med medlemsstatens förklaringar eller fortsatta agerande och om EU-kommissionen 

faktiskt anser att det föreligger en överträdelse översänder den en formell underrättelse i vilken det 

framgår hur EU-kommissionen anser att medlemsstaten gör sig skyldig till fördragsbrott och ger 

medlemsstaten en möjlighet att bemöta kritiken. Om EU-kommissionen, efter svaret från 

medlemsstaten, fortfarande anser att en överträdelse föreligger skickas ett motiverat yttrande vilket 

det slås fast exakt hur medlemsstaten brutit mot EU-rätten samt sätter en tidsgräns inom vilken 

relevanta åtgärder måste ha vidtagits. Om medlemsstaten inte rättar sig efter det motiverade 

yttrandet kan EU-kommissionen föra talan inför EU-domstolen. Om EU-kommissionen vinner 

framgång i EU-domstolen förklarar EU-domstolen att medlemsstaten har brutit mot EU-rätten, men 

inte så mycket mer. För att en stat ska påföras några ekonomiska sanktioner måste det, med 

undantag för specialfall, till ytterligare en dom i EU-domstolen (Dérlén, Ingmanson och Lindholm 

2010, 113). 

3.3 Skillnaden mellan licens- och skyddsjakt

Det finns två former av jakt inskrivna i den svenska jaktförordningen och det är nödvändigt att 

förstå skillnaden mellan dessa för att förstå varför EU-kommissionen protesterade mot det svenska 

beslutet att införa licensjakt på varg. Jakten på rovdjur kan bedrivas som antingen licensjakt eller 

skyddsjakt. Licensjakten används främst för att begränsa rovdjursstammarnas numerär och har 

tillämpats på varg, lodjur och björn. Licensjakten innebär att ett visst antal djur får skjutas. Vilka 

djur som skjuts spelar ingen roll, vissa undantag finns, det är numerären som är styrande. Licensjakt 
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efter rovdjur bedrivs på myndighets initiativ och i fallet om licensjakt på varg var det 

Naturvårdsverket som fattade beslutet (Länsstyrelsen Västerbotten 2012; Naturvårdsverket 2009).

Skyddsjakt används för att skjuta av bestämda individer som på något sätt har en negativ påverkan 

på sin omgivning. En ansökan om skyddsjakt kan lämnas in till ansvarig Länsstyrelse som sedan 

fattar beslut i frågan. Beslutet avser endast den eller de individer som bedömts uppfylla kriterierna 

för att avlivas inom skyddsjakt (Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 

3.4 Den svenska processen

Som en effekt av den långvariga rovdriften på varg som bönder och markägare bedrivit under 

historien skedde på 1960-talet en tillfällig utrotning av varg i Skandinavien. Då vargen fridlystes i 

Sverige, 1966, och i Norge 1972, fanns det troligen mindre än tio djur kvar i hela Skandinavien 

(Sand, Wabakken och Liberg 2004, 219). Sedan dess har vargpopulationen återhämtat sig och i 

Sverige fanns i början av 1980-talet tre vargar och cirka 20 år senare fanns sex vargar i Sverige. 

Runt millennieskiftet hade tillväxten tagit fart och de 50 vargar som återfanns i Sverige 2004 hade 

genom lyckad reproduktion vuxit till att omfatta 250-290 djur år 2010. Det finns ett flertal flockar, 

främst lokaliserade till de centrala delarna av Sverige och man räknar med cirka 20 föryngringar per 

år. Ett problem i sammanhanget är att den svenska vargstammen härstammar från just dessa tre 

individer som fanns i Sverige runt 1980. Det var först för två till tre år sedan som nytt blod lyckades 

vandra in (Darpö 2011, 1f).

Vargens återinträde in i den svenska faunan har inte skett utan konflikter. Allt eftersom 

vargpopulationen har ökat i antal och täthet har tamdjursägare erfarit ökade problem med att 

bedriva sin verksamhet. Även många jägare har ställt sig tveksamma till mer varg då ett ökande 

antal jakthundar dödas eller skadas av varg i samband med jakt varje år (Karlsson och Thoresson 

2001). Även lokalbefolkningen har uttryckt oro över en ökad vargstam. Främst handlar det om oro 

för barnens säkerhet samt en känsla av minskad tillgång till skog och mark på grund av rädsla för att 

vistas i samma marker som varg (Sjölander-Lindqvist, Bendz och Cinque 2008, 215).

Miljödepartementet fick i januari 1998 bemyndigande av regeringen att tillsätta en särskild utredare 

med syfte att utreda rovdjursfrågan och i juli samma år beslutade regeringen att tillsätta en särskild 

utredning om skyddsjakten. Utgångspunkten för utredningarna var att de i Sverige naturligt 

förekommande djurarterna skulle ha förutsättningar för att fortleva under naturliga betingelser och i 
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livskraftiga bestånd. Utredningen förspråkade en population om 200 individer för den 

skandinaviska vargstammen som helhet, men noterade även att forskarsamhället önskade se en 

population om cirka 500 djur för att trygga vargstammens fortsatta existens. Utredaren ansåg dock 

att detta inte var möjligt med hänsyn till att det saknades stöd hos befolkningen för en sådan kraftig 

tillväxt av vargstammen (SOU 1999:146, 17).

Efter förslag i proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik, antog riksdagen 2001 mål 

som innebar att Sverige skulle ta ett sådant ansvar, för de svenska rovdjuren, att de långsiktigt finns 

kvar i den svenska faunan och att arterna kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden inom 

en generation. Populationerna av björn, lodjur och kungsörn bedömdes redan ha nått sådana nivåer 

att de ansågs åtminstone kortsiktigt livskraftiga. För varg och järv angavs istället för miniminivåer 

etappmål som för varg angavs till 20 föryngringar per år motsvarande 200 individer. När detta 

etappmål nåtts skulle en ny bedömning av artens tillstånd göras och om riktlinjer för den framtida 

förvaltningen beslutas (Prop. 2000/01:57, 26ff; 38).

I riksdagsvalet 2006 seglade frågan om licensjakt upp på den politiska agendan. I bland annat 

Dalarna och Värmland blev frågan så aktuell att de lokala företrädarna för moderaterna samlade in 

namnunderskrifter med syftet att få till stånd en folkomröstning. Dåvarande oppositionsledaren 

Fredrik Reinfeldt uttalade sitt stöd för lokalbefolkningen genom att förorda en lokal beslutanderätt 

och dåvarande statsminister Göran Persson lovade en förändring av regeringens politik (DN 2006; 

Svensk Jakt 2006). 

Av proposition 2008/09:210, En ny rovdjursförvaltning, framgår att målet med den nya 

rovdjurspolitiken är en rovdjurspolitik som tar hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen 

från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur (Prop. 2008/09:210, 4). För att ta hänsyn 

till djurägare samt andra intressenter förespråkar regeringen ett utökat lokalt deltagande. Detta ska 

leda till ökad acceptans för vargen samt att en samexistens mellan människa och rovdjur 

möjliggörs. Beslut som rör förvaltningen bör även följa de riktlinjer som fastställdes i Europeiska 

kommissionens Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, som ger 

stöd för en social dimension vid förvaltning av stora rovdjur. (Prop. 2008/9:210, 9). 

Regeringen föreslog även i sin proposition åtgärder för att garantera en livskraftig vargstam. 

Naturvårdsverket konstaterade 2008 att etappmålet om 20 föryngringar uppnåtts samt att den 

sammanlagda vargpopulationen uppgick till minst 200 djur. Dock härstammar många av dessa djur 
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från en mycket smal genetisk bas vilket har lett till att vargens genetiska status anses vara mycket 

pressad. För att uppnå en förbättrad status föreslog därför regeringen att vargstammens tillväxt 

skulle begränsas tills det att konsekvenserna av dess utveckling samt bedömningen av dess 

bevarandestatus utvärderats och redovisats (SOU 2008/9:210, 14ff). Propositionen antogs av 

Sveriges riksdag den 21:a oktober 2009.

Naturvårdsverket beslutade så den 17 december 2009 om licensjakt efter 27 vargar i Dalarnas, 

Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. För att efterleva kraven på strängt 

kontrollerade former som återfinns i art- och habitatdirektivet och den svenska lagstiftningen var 

beslutet behäftad med ett antal villkor. Bland annat reglerades var och när djuren fick fällas, hur 

många djur som fick fällas, jakttid, vilka som ägde rätt att delta i jakten, jaktledarens ansvar med 

mera (Naturvårdsverket 2009).

4. Empiri

I juni 2010 anlände ett brev till den svenska ständiga representationen i Bryssel. Avsändare var EU-

kommissionen som, efter att ha mottagit och behandlat en anmälan från Naturskyddsföreningen, 

Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige, beslutat att 

begära uppgifter från Sverige gällande vargens status i Sverige (D1; D2). Sverige var vid denna 

tidpunkt inte anklagade för brott mot några direktiv, men i och med att EU-kommissionen begär in 

underlag efter en anmälan om fördragsbrott från tredje part inleds den inofficiella processen som 

föregår den faktiska fördragsbrottstalan som kom att följa. Den svenska regeringen blev då tvungen 

att förklara sig inför EU-kommissionen och argumentera för att de beslut och avvägningar som 

fattats byggde på saklig grund och var förenliga med EU-rätten.

Kapitlet är strukturerat så att varje central frågeställning från EU-kommissionen beskrivs i separata 

avdelningar. Varje avdelning inleds med den fråga som EU-kommissionen velat få besvarad och 

sedan följs den frågan tills det att den antingen försvinner från dagordningen eller att 

fördragsbrottsprocessen når sitt slut. Stegen i processen kan delas upp i tre moment för att 

underlätta struktureringen och består av; 

EU-kommissionens begäran om uppgifter och Sveriges svar;

EU-kommissionens formella underrättelse och Sveriges svar;

EU-kommissionens motiverade yttrande.
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4.1 Bevarandestatus

• Anser Sverige att bevarandestatusen för den svenska vargpopulationen var gynnsam innan 

licensjakten i början av 2010? Om ja, på vilka grunder?

EU-kommissionen betonar att målet med art- och habitatdirektivet, enligt dess art. 2, är att bibehålla 

eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 

gemenskapsintresse (D2, 1). Kommissionen anser därmed att det är anmärkningsvärt att de svenska 

myndigheterna, som så sent som under 2007 inte ansåg att den svenska vargstammen hade uppnått 

en gynnsam bevarandestatus på grund av sin geografiska isolering, tillåtit jakt på varg (D2, 2).

Sverige svarade genom att problematisera vargen och dess tillväxt i Sverige. Den svenska 

rovdjursstammen hade haft en av den starkaste tillväxten i Europa då särskilt gällande varg och 

björn. Från det att vargen i det närmaste var utrotad har det skett en årlig tillväxt om ungefär 15%. 

Vintern 1999/2000 uppgick den svenska vargstammen till mellan 67 och 81 individer. Det mål som 

riksdagen fastställt om 20 föryngringar uppnåddes 2008 och det preliminära resultatet för antalet 

föryngringar under 2009 var 23 stycken. Detta innebar att den hade etablerat sig i Sverige. 

Vargstammens expansion mot östra Svealand och Götaland måste dock ske i samklang med att en 

acceptans för vargen utvecklas. För resonemanget om lokal acceptans hämtar regeringen stöd i 

kommissionens riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå i vilka vikten av 

mänsklig acceptans för ett långsiktigt bevarande av stora rovdjur understryks. Sverige påpekar att 

de i ovan nämnda riktlinjer anges att det inte är möjligt att förvalta rovdjur enbart utifrån deras krav 

på habitat. Hänsyn måste även tas till de människor som delar livsrum med rovdjuren (D3, 5ff).   

Ett annat problem som uppkommit på grund av vargens snabba tillväxt är den smala genetiska bas 

som utgör grunden för vargpopulationen. Det är därför av större vikt att garantera en förbättring av 

den genetiska statusen än en ökande population för att uppnå de svenska myndigheternas mål om en 

långsiktigt livskraftig vargstam. För att skapa de möjligheter för den genetiska förstärkningen av 

vargpopulationen som är nödvändig krävs en lokal acceptans (D3, 6). 

I den formella underrättelsen fortsätter EU-kommissionen på sitt spår i fråga om huruvida den 

svenska vargstammen har en gynnsam bevarandestatus eller inte. Kommissionen påpekar återigen 

att den svenska vargstammens geografiska isolering, till följd av att den lever på den södra delen av 

den Skandinaviska halvön, i kombination med svårigheterna för nya vargar att vandra in genom 

renskötselområdena gör ett utbyte av gener mycket svårt. I Sveriges svar till kommissionen, se D3, 
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angav de svenska myndigheterna att ett problem för att nå en gynnsam bevarandestatus hänförde sig 

till vargpopulationens geografiska isolering. Denna geografiska isolering i kombination med 

svårigheterna att minska vargstammens genetiska problem leder till att EU-kommissionen drar 

slutsatsen att den svenska vargstammen inte har gynnsam bevarandestatus. Kommissionen skriver 

till och med att "Kommissionen och Sverige är därmed överens om att den svenska vargstammen 

inte har gynnsam bevarandestatus." (D6, 5ff).

Sverige erkänner i sitt svar på den formella underrättelsen att vargen inte har uppnått en gynnsam 

bevarandestatus, men samtidigt hänvisas till praxis som säger att undantag från artikel 16 får 

medges om det "vederbörligen har konstaterats att ett undantag inte kan förvärra den ogynnsamma 

bevarandestatusen (...) eller förhindra återställandet". (D7, 18).

I sitt motiverade yttrande fortsätter EU-kommissionen på samma spår som tidigare. Den svenska 

vargstammen har inte en gynnsam bevarandestatus då den dels är geografiskt isolerad från den 

finsk-ryska stammen, dels på grund av problem med inavel. EU-kommissionen hänvisar nu också 

till Rovdjursutredningens delbetänkande som anger ett provisoriskt referensvärde för gynnsam 

bevarandestatus till 450 djur (D9, 8; SOU 2007:89, 309).

4.2 Vargpopulationen

• Hur påverkade licensjakten vargpopulationen?

Då den svenska vargstammen består av ett så begränsat antal individer samt påverkas av sin 

geografiska isolering anser EU-kommissionen att tillgängliga uppgifter om vargpopulationens 

utveckling inte visar på att vargen kommer att bli en livskraftig stam. Den svenska stammen är så 

begränsad, enligt EU-kommissionen, att slumpen kan påverka populationens öde. Därför menar 

EU-kommissionen att inavelskoefficienten påverkats negativt av att reproducerande vargar sköts 

och att inga imigrerande vargar registrerats (D2, 1ff). 

Sverige argumenterar för att licensjakten fallit väl ut då inga genetiskt värdefulla djur fällts samt att 

fördelningen av de fällda djurens sociala status låg inom ramarna för vad man skulle kunna förvänta 

sig. Licensjakten har alltså inte påverkat vargstammen negativt däremot uppstod en positiv bieffekt 

då licensjakten tycks ha bidragit till att öka den mänskliga acceptansen för varg. Något som enligt 

Sverige är centralt för att på sikt uppnå en gynnsam bevarandestatus (D3, 6ff).
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Sverige återkommer till ämnet i svaret på den formella underrättelsen trots att EU-kommissionen 

inte tog upp frågeställningen i den formella underrättelsen. Sverige hänvisar till en rapport 

genomförd av Sveriges lantbruksuniversitet i vilken Naturvårdsverket ombad SLU att utifrån 

erfarenheterna från 2010 års licensjakt och senast tillgängliga inventeringsdata beräkna lämpliga 

beskattningsnivåer för 2011 års licensjakt, Målet om minst 20 årliga föryngringar och en population 

som inte översteg 210 individer var också gällande. SLU presenterade sin resultat som intervall 

beroende på vargens tillväxttakt. Vid en tillväxt på 13% föreslogs ett uttag på mellan 18 och 20 djur 

och vid en tillväxt om 18-19% rekommenderades ett uttag om mellan 29-40 djur (D7, 19). 

När 2011 års vargjakt avslutades hade 19 av de tilldelade 20 djuren fällts. Ingen överskjutning 

skedde således. Enligt genomförda DNA-analyser var inga av de fällda vargarna genetiskt 

värdefulla. Däremot så hade 5 av de 19 fällda djuren medfödda missbildningar (D7, 20). Den 

inventering som genomfördes efter 2010 års licensjakt visade på 24 säkra föryngringar, det största 

antal som uppmäts i Sverige. Dessa argument menar Sverige visar på att den svenska licensjakten 

inte förvärrat den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindrat möjligheten att uppnå en 

gynnsam bevarandestatus. Det faktum att vargen inte minskat i antal samt att inga genetiskt 

värdefulla individer fällts vid någon av licensjakterna kan bara betyda att licensjakten inte har 

påverkat vargen i negativ mening. Sverige framhåller också att EU-kommissionen påstår att 

licensjakten försvårat möjligheterna för vargen att uppnå en gynnsam bevarandestatus. Enligt 

kriterierna i EU-domstolens dom får möjligheterna att nå en gynnsam bevarandestatus inte ha 

förvärrats eller förhindrats (D7, 20). 

Enligt EU-kommissionens motiverade yttrande kan inga slutsatser dras om vilken effekt 

licensjakten har haft på vargens genetik. EU-kommissionen understryker dock att då jakten sker 

slumpmässigt finns det en risk för att genetiskt värdefulla djur skjuts och att populationen som 

helhet får en sämre genetisk situation (D7, 20). 

4.3 210 individer

• På vilken vetenskaplig grund har man satt gränsen vid 210 individer?

EU-kommissionen menar att genom att begränsa vargstammen till 210 individer fram till 2012, 

samt genomdriva en licensjakt så kommer den svenska vargens status att bli mindre gynnsam än 

tidigare (D2, 3). 
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Sverige är noga med att poängtera att det inte finns något tak om 210 individer, däremot finns det 

ett etappmål om 20 föryngringar per år som när det uppnåtts ska leda till en förnyad bedömning av 

vargens utveckling. Under den tid som utredningen genomförs och bereds begränsas tillväxten till 

210 individer, målet är dock att vargpopulationen ska uppnå en sådan status att den långsiktigt kan 

finnas kvar i den svenska faunan. Enligt Sverige och Naturvårdsverket finns det endast en mycket 

marginell skillnad i utdöenderisk för en population bestående av 230 respektive 400 individer (D3, 

9ff). 

I sin formella underrättelse konstaterar EU-kommissionen att i den information som den svenska 

regeringen tidigare inkommit med finns en begränsning på 210 djur upptagen. Sverige har som mål 

satt att den svenska vargstammen ska uppnå 20 föryngringar per år vilken medför en population om 

cirka 200-210 djur. Denna numerär ska hållas konstant tills det att en bedömning av vargens 

bevarandestatus i Sverige har utvärderats och redovistats. EU-kommissionen skriver att Sverige inte 

har lagt fram några vetenskapliga dokument till stöd för den övre gränsen vid 210 individer, något 

som EU-kommissionen önskat. Vilket får EU-kommissionen att återigen påpeka att EU-

kommissionen och Sverige är överens om vargens bevarandestatus (D6, 6ff).

Begränsningen av populationen till 210 individer skapar inte förutsättningar för en gynnsam 

bevarandestatus. Det framkommer enligt EU-kommissionen även i det vetenskapliga material som 

den svenska sidan bifogat vid tidigare korrespondens att storleken på vargpopulationen och antalet 

reproducerande par hamnar under målnivån som ett resultat av licensjakt vilket ytterligare skulle 

försvåra vargens möjligheter att uppnå en gynnsam bevarandestatus. Enligt det klagomål som ligger 

till grund för EU-kommissionens agerande uppgick det totala antalet kända fall av vargdöd under 

2010 till 62 stycken (D6, 6ff). 

För att sammanfatta EU-kommissionens tankar om vargens bevarandestatus och Sveriges 

begränsning av populationen till 210 individer anför EU-kommissionen följande. 

EU-kommissionen anser att art- och habitatdirektivet inte ger någon möjlighet att, ens tillfälligt, 

sätta ett tak för hur många individer som tillåts för en art som är förtecknad i bilaga IV och som 

därmed omfattas av ett strikt skydd. Detta ställningstagande är extra tydligt ifråga om den svenska 

vargen som inte har en gynnsam bevarandestatus. Den svenska begränsningen anser EU-

kommissionen de facto hejdar en utveckling mot den eftersträvade gynnsamma bevarandestatusen. 

Sverige har heller inte lyckats visa att beslutet om licensjakt grundat sig på några vetenskapliga 

bevis, det förhåller sig snarare så att vetenskapen ger stöd för tesen att jakten varit av negativ art för 
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vargens bevarandestatus och till och med riskerat att leda till ett ytterligare försämrat tillstånd för 

den svenska vargpopulationen (D6, 6-8).

Sverige erkänner senare att det är fråga om en begränsning, dock en tillfällig sådan. Den 

begränsning som EU-kommissionen hänvisar till kommer att ersättas av nya etapp- eller minimimål 

när Rovdjursutredningen under 2012 redovisar sitt förslag till en ny målnivå för vargstammen. 

Sverige är tydliga med att 210 individer inte på något sätt utgör ett ställningstagande för vad som 

ska anses vara tillräckligt för att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus. Vargen är därför 

inte att anse som begränsad och den förda politiken kommer inte att leda till en populationsstorlek 

om 200-210 individer som EU-kommissionen hävdat (D7, 16). 

Av det motiverade yttrandet framgår det att EU-kommissionen inte håller med Sverige om att det av 

EU-kommissionen anförda påståendet om utvecklingen av vargpopulationen är felaktigt. Enligt 

Sverige så är taket om 210 individer endast tillfälligt, något som enligt EU-kommissionen inte 

framgår av det aktuella riksdagsbeslutet. Dessutom verkar det som att den skrivelse som Sverige 

hänvisade till i sitt svar på den formella underrättelsen kräver att vargstammen inte tillåts växa. I 

den aktuella skrivelsen som bland annat Svenska Jägareförbundet stod bakom tycks det framgå att 

dessa organisationer som representerar cirka 900 000 medlemmar inte kommer acceptera att taket 

höjs (D9, 10). 

4.4 Mål C342/05

• Kan argumenteringen i punkt 29 i domen i mål C342/05 tillämpas gällande licensjakten i 

Sverige?

Den svenska tolkningen av ovan nämnda punkt innebär att undantag från art- och habitatdirektivet 

kan medges om det 
"vederbörligen konstaterats att ett undantag inte förvärrar den ogynnsamma bevarandestatusen hos den aktuella  

populationen eller förhindrar återställandet av en gynnsam bevarandestatus". (D3, 8)

Som Sverige argumenterat för tidigare är det största hindret för att uppnå en gynnsam 

bevarandestatus vargens genetiska depression. Därför är en tillväxt på nuvarande smala genetiska 

bas icke önskvärd. Som framgick av Sveriges svar på frågan om huruvida licensjakten påverkat 

vargpopulationen så skedde ingen förvärring av vargens bevarandestatus inte heller försvårades 

återställandet av en gynnsam bevarandestatus. Snarare hade licensjakten den motsatta effekten då 

inga genetiskt värdefulla djur sköts samtidigt som den lokala acceptansen ökade genom att 
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möjlighet gavs att aktivt delta i förvaltningen genom jakt (D3, 8ff).

Sverige argumenterade vidare för att de planerade åtgärderna för att stärka vargens genetiska status 

i kombination med en begränsad och strängt kontrollerad jakt inte förvärrade eller försvårade 

återställandet av en gynnsam bevarandestatus (D3, 9). 

EU-kommissionen lät sig dock inte övertygas och konstaterar, precis som Sverige, att undantag 

enligt artikel 16 i art- och habitatdirektivet kan medges om det vederbörligen har konstaterats detta 

inte kan förvärra bevarandestatusen. Och som framgår av EU-kommissionens argumentation i 

frågan om individbegränsningen och vargens bevarandestatus så anser kommissionen att den 

svenska förvaltningen påverkat vargstammen i negativ riktning genom en kombination av främst 

licensjakt och populationstak (D6, 6ff). 

 

4.5 Artikel 16.1 e)

• Utfördes jakten under "selektivt" under strängt kontrollerade former?

• Överensstämde antalet jagade vargar med kraven "i begränsad mängd" och "i begränsad 

omfattning"?

EU-kommissionens tolkning av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt innebar att jakten skulle 

avlysas efter det att 27 vargar fällts eller påskjutits. Enligt den klagan som inkom till EU-

kommissionen hade 16 av de vargar som lämnats in för obducering påskjutits mellan 2-4 gånger 

innan de dött. Dessutom blev det faktiska utfallet 28 dödade vargar. EU-kommissionen menar att 

om vargstammen uppgick till 182-217 individer så innebar jakten att 12,4-14,8% av den totala 

vargpopulationen dödades i samband med licensjakten. Detta kombinerat med skyddsjakt, illegal 

jakt samt naturlig dödlighet medförde ett icke acceptabelt uttag (D2, 3). 

Sverige svarade genom att visa att kraven på selektivt och strängt kontrollerade former återfinns i 

den svenska jaktlagstiftningen, i jaktförordningen 23 c §. Enligt Sverige så såg Naturvårdsverket till 

att licensjakten bedrevs under strängt kontrollerade former genom att sätta upp en mängd villkor för 

jakten. I beslutet fastslogs hur många djur som fick skjutas samt hur dessa fördelades mellan länen. 

Varje jaktledare var tvungen att hålla sig informerad om hur avskjutningen fortskred och tidpunkten 

för jakten var sådan att hänsyn hade tagits till vargens brunsttid. På frågan om begränsad omfattning 

svarar Sverige att endast 27 djur fick skjutas vilket innebar "i begränsad omfattning" (D3, 14).  
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I den formella underrättelsen utvecklar EU-kommissionen sitt resonemang genom att förtydliga att 

då jakt bedrivs på alla flockar utom de som var som var uttryckligen undantagna innebär jakten att 

fokus inte lades på vissa flockar eller grupper av flockar som befann sig i särskilt kontroversiella 

områden. Inte heller undantogs första generationens avkomma till genetiskt värdefulla djur. Detta 

menar EU-kommissionen inte kan anses vara "selektivt" (D6, 10).

Vad gäller "begränsad omfattning" är EU-kommissionen mycket tydlig med att Sverige misslyckats. 

EU-kommissionen menar att ett, för 2010, planerat uttag om 27 vargar, vilket motsvarar 12,4-

14,8%, och ett faktiskt uttag om 28 vargar, 15,3%, av stammen förutom annan dödlighet såsom 

naturlig död, trafikdöd, illegal jakt och skyddsjakt inte kan anses vara begränsad mängd. Särskilt 

inte då den statistik som Sverige lämnat in visat på att licensjakten var den i särklass vanligaste 

dödsorsaken för  den svenska vargen. Att Naturvårdsverket i sitt beslut begränsat jakten till att 

omfatta 27 individer räcker inte för att jakten ska anses ha skett i "begränsad omfattning" (D6, 

10ff).

För att finna ledning till vad som kan anses vara "begränsad omfattning" menar EU-kommissionen 

att en analog tolkning av EU-domstolens tolkning av "litet antal" i fågeldirektivet artikel 9 kan 

göras. EU-domstolen har där tolkat "litet antal" som 1% av den årliga dödligheten (D6, 10ff).

Av ovan anförd argumentation går det att se att EU-kommissionen fortsatt inte anser att den svenska 

licensjakten skett "i begränsad omfattning" och "begränsad mängd".  

Sverige återvänder till Naturvårdsverkets villkor i sitt försvar av att jakten skedde selektivt och 

under strängt kontrollerade former. Revir med kända invandrade vargar och dess avkomma 

undantogs helt från jakten. I övrigt fanns det ingen anledning att ytterligare selektera då det enligt 

forskarsamhället fanns mycket små skillnader i genetisk bevarandestatus mellan de övriga reviren. 

Samma villkor som gällt för 2010 års jakt gällde även för 2011 års jakt då den utvärdering som 

genomförts efter den licensjakt som bedrivits under 2010 visat på en väl organiserad jakt samt en 

god jaktledning (D7, 17ff). 

Sverige fastställde visserligen vissa stränga villkor för 2010 och 2011 års licensjakter, dock inte så 

stränga att de kan anses ha uppfyllt kraven på en begränsad och strikt tolkning av artikel 16.1. 

Exempelvis så undantogs inte första generationens avkomma från genetiskt värdefulla föräldrar 

trots att inavelskoefficienten hade kunnat minskas avsevärt om så skett. Jakten var därför, enligt 
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EU-kommissionen, inte inriktad på att uppnå en gynnsam bevarandestatus och EU-kommissionen 

anser därför att licensjakten inte bedrevs selektivt varken 2010 eller 2011 (D9, 15).

Jakten kan heller inte anses ha skett i "begränsad omfattning" och "begränsad mängd". Att genom 

licensjakt döda upp till 15% av en art som står under strikt skydd kan inte uppfylla kravet på "i 

begränsad omfattning" eller "i begränsad mängd" (D9, 16).

4.6 Licensjaktens syfte

• Vad var licensjaktens syfte?

Sverige skriver att målet med den svenska rovdjurspolitiken är att vargen långsiktigt ska finnas kvar 

i den svenska faunan. För att detta ska kunna ske är det inte bara nödvändigt att öka dess numerär, 

Det är även nödvändigt, till och angeläget, med en genetisk förstärkning. För att åstadkomma detta 

krävs dock en acceptans och en lokal vilja att acceptera varg. Trots att Naturvårdsverket ökat sina 

insatser för att förebygga skador på tamdjur orsakade av varg genom bidrag till stängsling, 

ersättning för skadade och dödade djur samt ett ökat lokalt deltagande genom samrådsorgan och 

informationskampanjer har attityden till varg försämrats i vissa delar av de områden som hyser 

varg. Genom att då ge det lokala samhället en möjlighet till aktiv förvaltning genom licensjakt 

förväntar sig Sverige att en ökad tolerans för vargen och de genetiska förstärkningsåtgärder som 

beslutats om kommer att uppstå (D3, 14). 

EU-kommissionen ställer sig tveksamma till att licensjakt skulle vara det enda sättet att uppnå en 

acceptans för vargen bland allmänheten, särskilt när vargen är en strikt skyddad art. EU-

kommissionen framhåller att satsningar på informationskampanjer, folkbildning och tekniskt 

bistånd kan bidra till att acceptansen förstärks. Andra möjligheter som EU-kommissionen förordar 

är att stärka den lokala och regionala nivåns möjligheter att bli delaktiga i vargens förvaltning. På 

den lokala nivån skulle acceptansen för varg kunna öka genom mer riktad jakt. Den rapport som 

Sverige bifogade till stöd för att licensjakten bidragit till en ökad acceptans tolkar EU-

kommissionen på ett annorlunda sätt. Enligt EU-kommissionen så tar den rapporten sikte på 

förberedelserna inför och genomförandet av jakten. Rapporten visar enligt EU-kommissionen att det 

finns en acceptans för vargpolitiken och att rapporten i sig inte ger något stöd för en ökad acceptans 

för varg som ett resultat av licensjakt. Detta medför att rapporten inte utgör det bevis som som 

Sverige hävdat (D6, 5). 
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Sverige erkänner det korrekta i behovet av andra åtgärder än licensjakt för att skapa en acceptans 

bland allmänheten för licensjakten. Något som Sverige har jobbat aktivt med under en lång tid. 

Bland de åtgärder som Sverige redovisar återfinns: informations- och fortbildningsinsatser, 

Viltskadecenter som är ett servicecenter för myndigheter, organisationer, djurägare, markägare och 

allmänhet, informationscentrum, bidrag till informationsprojekt, rovdjursgrupper, bidrag till 

stängsling, ersättning för den påverkan rovdjur utgör, viltförvaltningsdelegationer och 

samverkansråd (D7, 8-12).

Att en riktad jakt skulle bidra till en ökad acceptans håller den svenska sidan inte med om. I den 

rapport som SLU lämnade till den svenska regeringen skulle fördelarna med en slumpmässig jakt 

vara att den upplevs som mest rättvis bland jägarna och att sannolikheten för att vargar som 

uppvisar ett oskyggt beteende fälls är stor. Då syftet med licensjakten är att skapa en acceptans för 

vargpolitiken vore en riktad jakt, som i jägarled uppfattas som mindre rättvis, ingen lämplig lösning 

(D7, 15).    

EU-kommissionen ger ett mycket kort svar på behovet av social acceptans för en framgångsrik 

vargpolitik när den konstaterar att "social acceptans inte finns med bland de grunder som anges i  

artikel 16 i direktivet". Det har heller inte presenterats någon information för EU-kommissionen 

som kan bevisa att det inte funnits några tillfredställande alternativ till licensjakten för att skapa 

acceptans (D9, 6).

4.7 Varg i renskötselområdet

• Varför är vargen utesluten från renskötselområdet?

Kommissionen tar stöd i en slutrapport från Naturvårdsverket när den påpekar att den nuvarande 

geografiska isoleringen bidrar till att hålla populationen på en, ur bevarandestatus, ogynnsam nivå 

(D2, 2). Att vargen heller inte tillåts i åretruntmarkerna inom renskötselområdet i norra Sverige 

verkar vara ytterligare en begränsning då detta minskar vargens tillgång till sina naturliga 

utbredningsområden. Det förefaller alltså enligt EU-kommissionen som att den svenska politiken 

bidragit till att försämra den svenska vargens bevarandestatus (D2, 5).

EU-kommissionen är orolig över att det riksdagsbeslut som innebar att vargen inte bör tillåtas 

etablera sig i renskötselns åretruntmarker kommer att förvärra situationen för hela den 

skandinaviska vargpopulationen genom en genetisk och geografisk isolering från den finsk-ryska 
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stammen. Innebörden av artikel 12 i art- och habitatdirektivet är att vargen ska vara föremål för 

strikt skydd i hela landet (D2, 5). Sverige svarar på denna kritik genom att belysa sina skyldigheter 

gentemot samerna som är att anse som ett urfolk. Deras kultur och näringar har inte bara ett 

näringsintresse, det föreligger även ett allmänt intresse av att bevara den samiska kulturen och de 

har därför ett särskilt skydd i grundlagen såväl som i protokoll 3 om det samiska folket i akten om 

villkoren för Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen om en 

anpassning av fördragen2. Vidare argumenterar Sverige för att det inte finns något förbud mot att 

varg etablerar sig i årentruntmarkerna, dock ska vargens förekomst begränsas till de områden 

utanför åretruntmarkerna där den gör minst skada. Detta innebär att vargen har tillgång till cirka 290 

000 km2 av 411 000 km2 av Sveriges totala landyta vilket är mer än tillräckligt för att bereda vargen 

tillgång till lämpliga habitat och tillgång till bytesdjur (D3, 17ff).

I sin formella underrättelse menar EU-kommissionen att vargens naturliga utbredningsområde har 

minskat i och med att vargen inte tycks vara tillåten i renskötselns åretruntmarker. Vidare verkar det 

enligt EU-kommissionen förhålla sig så att renskötselområdets gränser inte är definitivt fastställda 

vilket kan komma att leda till att vargen, förutom att vara utestängd från nuvarande åretruntmarker, 

kan komma att få sitt utbredningsområde begränsat ytterligare om nya, för renskötseln mer 

gynnsamma, gränser fastslås. Eftersom åretruntmarkerna har en sådan vidsträckt areal hindras en 

naturlig kontakt mellan den svenska och finska-ryska vargstammen och därmed försvåras målet att 

uppnå en gynnsam bevarandestatus (D6, 7ff).

Det finns enligt Sverige inga särskilda regler för varg inom renskötselområdena. Precis samma 

regelverk gäller inom hela Sverige vilket innebär att om en varg ställer till oreda inom ett 

renskötselområde ska en ansökan om skyddsjakt skickas till ansvarig Länsstyrelse som får meddela 

beslut om skyddsjakt endast om ingen annan lämplig lösning finns samt om skyddsjakten inte 

försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. De slutsatser EU-kommissionen har 

dragit gällande vargens rätt att vistas i renskötselområdena är därför enligt Sverige felaktiga (D7, 

21). Dock så finns det en begränsning av varg som är gällande inom åretruntmarkerna vilka är 

områden som är geografiskt definierade i rennäringslagen. Dessa områden har inte ändrats på 

mycket lång tid och vargens utbredningsområde här därmed inte påverkats och kommer sannolikt 

heller inte att påverkas (D7, 21ff). Denna begränsning grundar sig i att det finns en konflikt mellan 

rennäring och rovdjur och det anses allmänt vara omöjligt att bedriva renskötsel i områden med en 

fast vargstam (D7, 24).

2 se bilaga
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För att motivera varför vargen är begränsad i renskötselns åretruntmarker anför Sverige att den 

svenska samepolitiken vilar på ett antal internationella och nationella regler som ska göra det 

möjligt för den samiska befolkningen att utveckla sitt språk, sin kultur och sitt organisationsliv. 

Bland de konventioner Sverige undertecknat redovisar Sverige följande:

• FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, som bland annat 

innebär att Sverige ska skydda urfolkens rätt till sina landområden, territorier och resurser.

• FN:s konvention om civila och politiska rättigheter, som enligt praxis pålagt Sverige en 

skyldighet att skydda de särskilda behov samerna har. Sverige ska till exempel skydda 

samernas rätt att bedriva traditionell näringsverksamhet, dvs renskötsel. 

• Artikel 20 i FN:s urfolkdeklaration, innebär att Sverige ska trygga samernas 

försörjningsmöjligheter.

• Den Europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, som innebär att 

Sverige ska främja de förutsättningar som nödvändiga för att nationella minoriteter ska 

kunna bibehålla och utveckla sin kultur. 

Detta leder sammanfattningsvis till att Sverige måste konsultera samerna vid varje förändring i 

renskötselområdets användning (D7, 25ff). Sverige anser därför att den begränsning för varg som 

finns för denne att vistas i renskötselns åretruntmarker är nödvändig med hänsyn till Sveriges 

åtaganden gentemot den samiska befolkningen och att den därmed är förenlig med art- och 

habitatdirektivet. De ytor som vargen har tillgång till är tillräckligt omfattande för att kunna hysa en 

vargstam som är tillräckligt stor för att anses långsiktigt livskraftig (D7, 27).   

 

I sitt motiverade yttrande ger EU-kommissionen Sverige rätt i att det inte finns några regler som 

förbjuder varg i renskötselområdena och särskilt i åretruntmarkerna. Rennäring kan dock inte 

samsas med en regelbunden vargstam varför vargen de facto inte accepteras i åretruntmarkerna. 

Dessa åretruntmarker utgör cirka 25% av Sveriges landyta och hindrar således vargens tillgång till 

sina naturliga utbredningsområden och är ett stort hinder för det naturliga utbytet med varg från 

öster vilket påverkar vargens möjligheter att uppnå en gynnsam bevarandestatus. EU-kommissionen 

erkänner att Sverige har internationella åtaganden gentemot den samiska befolkningsgruppen men 

skriver att det finns inga belägg för att rennäringen och vargens naturliga vandring inte går att 

förlika på något sätt (D9, 11ff).
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4.8 Flyttning och inplantering av varg

• Hur kommer man att försäkra sig om att förflyttningen av vargar kommer att bli 

framgångsrik?

Enligt ett beslut i Riksdagen så är ett av vargens stora problem dess genetiska situation och därav 

följande inavel. Ett sätt att lösa detta problem är enligt riksdagen att flytta de naturligt invandrade 

vargarna till vargområdena i mellersta Sverige. Under förutsättning att dessa vargar förökar sig 

kommer inavelsgraden att sjunka betänkligt. Dessa förflyttningar bör inledas redan under 2010 (D2, 

5). 

Detta beslut ligger till grund för EU-kommissionens frågor om hur Sverige avser att lösa 

förflyttningen av varg. Hur ska Sverige uppnå en acceptans bland de som berörs och hur ska 

Sverige se till att de vargar som förflyttats faktiskt lyckas fortplanta sig (D2, 5)?

För att försäkra sig om att de inflyttade vargarna kommer att fortplanta sig har den svenska 

regeringen givit Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt i 

uppdrag att bland annat redovisa lämpliga utsättningsområden samt hur ansvaret skall fördelas 

mellan myndigheterna och hur en uppföljning ska se ut. Det finns goda erfarenheter av förflyttning 

av varg i ett internationellt perspektiv. Dock så saknas erfarenhet av att förstärka den genetiska 

situationen bland existerande vargpopulationer (D3, 19). För att uppnå en lokal acceptans menar 

Sverige på att det behövs en ökad lokal delaktighet i förvaltningen samt förbättrad information. För 

att öka delaktigheten har Sverige infört samverkansråd och viltförvaltningsdelegationer, men 

Sverige hävdar också att möjligheten att delta i en strängt kontrollerad licensjakt är nödvändig då 

den bidrar till ökad lokal delaktighet (D3, 20).

EU-kommissionen riktar kritik mot Sverige i den formella underrättelsen med anledning av att 

flyttningar av varg fortfarande bara finns på planeringsstadiet trots att licensjakt bedrivs. Visserligen 

planerar Sverige att flytta vargar från Finland till Sverige, men dessa samtal verkar enligt EU-

kommissionen endast befinna sig i inledningsstadiet. Sverige har även angett att man avser att 

plantera ut 20 vargar varför EU-kommissionen ställer sig frågande till hur många vargar som i 

praktiken kan komma att flyttas (D6, 8). 

Flyttningar av varg kan ses som en lindrande åtgärd för att uppnå en gynnsam bevarandestatus, som 

i alla fall inte kommer att förvärra den nuvarande situationen. EU-kommissionen finner dock denna 

åtgärd otillfredsställande då resultatet är okänt och den ännu inte realiserats. Att därför använda 
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flyttningar av varg som ett argument för att rättfärdiga licensjakten accepterar EU-kommissionen 

inte (D6, 9). 

I sitt svar på den formella underrättelsen redovisar Sverige vilka utredningar som är på gång samt 

vilka förslag till lösningar på bland annat smittoproblematiken som finns. Vidare pekar Sverige på 

att en genetiskt värdefull varg har flyttats från Tossåsens sameby och att beredskap finns för att 

flytta ytterligare en varg från samma område, en flyttning som senare också genomfördes (D7, 30; 

D8). Den svenska regeringen framhåller också att det var nödvändigt med en ökad acceptans innan 

flyttningarna kunde genomföras. En nödvändig förutsättning var att Svenska Jägareförbundet, 

Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Samernas Riksförbund samt 

Sametinget deltog. Det hade varit önskvärt att genomföra inplanteringar tidigare men eftersom en 

ökad acceptans är nödvändig var det motiverat att inleda licensjakt innan förberedelserna för de 

första flyttningarna genomfördes (D7, 30).

I det motiverade yttrandet vill EU-kommissionen att Sverige ska fokusera på att främja den 

naturliga invandringen av varg från Finland och Karelen/Kolahalvön. Något som begränsningen av 

varg i renskötselområdet aktivt förhindrar. Sverige har heller inte lyckats visa upp några 

genomförbara planer på hur en inplantering skulle kunna ske. EU-kommissionen ger Sverige rätt i 

att två flyttningar av genetiskt värdefulla vargar har genomförts dock är effekten av detta okänt 

bland annat på grund av att kommissionen har information som säger att flyttade djur har en tendens 

att vandra tillbaka till sina gamla revir. Dessa två flyttningar är också de enda konkreta åtgärder som 

Sverige vidtagit i syfte att förstärka vargens genetiska situation och Sverige har således inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att förhindra, kompensera eller avhjälpa den faktiska försämringen av 

vargstammens genetiska status som licensjakten medförde (D9, 14ff).

4.9 Sammanfattning 

I mångt och mycket får Sveriges argumentation anses ha misslyckats. Sverige tvingades tidigt 

erkänna att den svenska vargstammen inte hade uppnått en gynnsam bevarandestatus, så skedde 

redan i svaret på den formella underrättelsen. En gynnsam bevarandestatus kan ur EU-

kommissionens argumentation utläsas som en absolut nödvändighet innan en licensjakt ens kan bli 

tänkbar. Att nu Sverige erkände att vargen inte hade uppnått en gynnsam bevarandestatus gjorde det 

inte enklare att argumentera för att jakten skett selektivt samt i begränsad mängd och omfattning. 

Att genom licensjakt döda upp till 15% av en strikt skyddad arts population kunde enligt EU-
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kommissionen inte anses vara begränsad omfattning.

Att den svenska begränsningen av vargstammen till 210 individer var av tillfällig art lyckades den 

svenska regeringen heller inte övertyga EU-kommissionen om. Bland annat så pekade EU-

kommissionen på att de intressegrupper som den svenska regeringen framhållit som nödvändiga att 

få med på tåget för att lyckas med inplantering av varg inte tycktes acceptera en större vargstam 

samt att riksdagsbeslutet om en begränsning till 210 individer inte innehöll någon tidsgräns. Denna 

begränsning av populationen i kombination med licensjakten medförde att EU-kommissionen inte 

ansåg att undantagen i art- och habitatdirektivet kunde aktualiseras. 

Licensjaktens syfte har enligt Sverige varit att bidra till den lokala acceptansen för att i 

förlängningen skapa möjligheter för förstärkningsåtgärder av vargstammen såsom flyttning av 

genetiskt värdefulla djur samt en till numerär och utbredning större population. Genom att bedriva 

en licensjakt som inte påverkar vargstammens genetiska status hoppades regeringen uppnå detta. 

Sverige lyckas i sin argumentation så till vida att EU-kommissionen inte vill säga att jakten 

påverkat vargens genetiska situation i negativ riktning. Däremot konstaterar EU-kommissionen att 

behovet av social acceptans inte kan användas för att rättfärdiga undantag från art- och 

habitatdirektivet. Samma resonemang förs kring frågan om vargens tillgång till lämpliga habitat. I 

Sverige råder det en konflikt mellan rennäring och varg. Sverige har förbundit sig att skydda 

samernas intressen, något som bedömts innebära att varg inte kan etablera sig i renskötselns 

åretruntmarker, men EU-kommissionen skriver att det inte finns några belägg för att vargens 

vandring inte ska kunna gå att kombinera med renskötselns behov. 

Licensjakten och den lokala acceptansen skulle användas som ett verktyg för att skapa 

förutsättningar för inplantering och flyttning av varg. Sverige var dock alldeles för långsamma med 

att påbörja flyttningar av varg och fick för detta skarp kritik av EU-kommissionen. Sverige 

motiverade detta med att den lokala acceptansen måste komma innan åtgärderna kan sättas in. EU-

kommissionen vill dock att Sverige istället för en aktiv flyttning av varg koncentrerar sig på att 

möjliggöra ett naturligt utbyte med den finska-ryska vargstammen. Något som vargens utestängning 

från renskötselområdet förhindrar.
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5. Analys

Vid inledningen av policyprocessen var målet med den svenska vargpolitiken att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt livskraftig vargstam och på så sätt leva upp till de krav som lagts 

fram i EU:s art- och habitatdirektiv. Kravet från EU på att vargen skulle uppnå en gynnsam 

bevarandestatus återfanns i direktivform vilket möjliggjorde för Sverige att själva i stor utsträckning 

välja hur målet skulle uppnås. Sverige följde den rådande svenska modellen med statliga 

utredningar som grund för beslutsfattande och i de SOU:er som presenterades lades stor vikt vid 

behovet av lokal acceptans för att skapa nödvändiga förutsättningarna för en starkare vargstam. 

Redan i regeringens proposition 2000/01:57 omnämns behovet av en acceptans innan vargstammen 

kan växa till i numerär och/eller återkomma i gamla områden (Prop 2000/01:57, 13; 40ff). Att då 

tillåta den svenska vargstammen att växa utan åtgärder för att skapa en lokal acceptans bedömdes 

inte vara ett realistiskt alternativ och konsekvensen av ett sådant handlande skulle ha kunnat leda till 

starka inhemska protester bland berörda och lantbruks- och jägarorganisationer. Sverige valde 

därför att skapa en förvaltning med tydlig lokal och regional koppling, i vilken licensjakten var en 

viktig del, för att skapa den så nödvändiga lokala acceptansen. 

När så EU-kommissionen efter en anmälan från svenska miljöorganisationer började intressera sig 

för den svenska vargförvaltningen tvingades den svenska regeringen att förhålla sig till sin förda 

politik på ett nytt sätt. Det stod tidigt klart för Sverige att EU-kommissionen hade synpunkter på 

licensjaktens förenlighet med art- och habitatdirektivet. Det första brevet från EU-kommissionen till 

Sverige med anledning av licensjakten 2010 översändes redan i juni 2010 (D2).

Den svenska regeringen tvingades nu omvärdera sina mål och objekt. Även om målet att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt livskraftig vargstam bestod blev det nu nödvändigt att resonera 

kring huruvida detta mål kunde uppnås genom att gå EU-kommissionen till mötes eller om det var 

nödvändigt att försvara den svenska förvaltningen. De alternativ som presenterade sig var att 

antingen påbörja en argumentation till försvar av licensjakten och övriga delar av den svenska 

vargförvaltningen eller att lägga om politiken och anpassa sig till de åsikter som EU-kommissionen 

uttryckt i sin begäran om uppgifter. Konsekvenserna av ett försvar av licensjakten skulle innebära 

att EU-kommissionen fortsätter sin process och översänder en formell underrättelse. 

Konsekvenserna av att avskaffa licensjakten skulle enligt den svenska argumentationen innebära en 

försämring av möjligheterna att uppnå en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige. Om inte 

den lokala acceptansen finns så existerar det inga möjligheter för Sverige att skapa de 
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förutsättningar som krävs för att att vargen skulle kunna bli långsiktigt livskraftig. Licensjakten var 

därför en nödvändighet för att uppnå de mål som EU satt. Sverige valde då att i detta läge att 

påbörja ett försvar av den förda politiken. Ett beslut som i efterhand verkar framstå som rationellt 

då Sverige valde det alternativ som bedömdes generera den högsta vinsten. Ett alternativ som enligt 

Sverige innebar att implementerad förvaltning kunde fortgå samt att den förda politiken faktiskt 

skulle leda till en bättre situation för vargen. 

I samband med den formella underrättelsen tvingades Sverige återigen göra en värdering av sina 

mål och objekt. Även om det tidigare målet om att skapa förutsättningar för vargstammen bestod 

blev Sverige återigen tvingade att göra en värdering av om den svenska politiken skulle försvaras 

eller anpassas till EU-kommissionen ståndpunkt. Sverige valde att försöka övertyga EU-

kommissionen om att den svenska förvaltningen skulle komma att få den eftersökta effekten, 

nämligen en långsiktigt livskraftig vargstam. Sverige hade precis som när EU-kommissionen 

begärde in uppgifter möjligheten att anpassa sig till EU-kommissionen ståndpunkt. Dock skulle en 

sådan svängning skapa stora svårigheter för Sverige att uppnå en gynnsam bevarandestatus för 

vargen på grund av att den lokala acceptansen då bedömdes sjunka och därmed kraftigt försvåra 

aktiva åtgärder, såsom den planerade flyttningen av djur i syfte att förstärka den svenska stammens 

genetik. Konsekvenserna av att försvara den svenska förvaltningen skulle sträcka sig till att omfatta 

att EU-kommissionen återkom i frågan med ett motiverat yttrande. Sverige agerar alltså fortfarande 

rationellt då valet att försvara den förda politiken genererar den högsta vinsten dels för den svenska 

regeringens anseende inom riket samt för vargstammens förmåga att uppnå en livskraftig 

population.

Efter att EU-kommissionen inkommit med sitt motiverade yttrande sattes dock Sverige i en 

betydligt svårare situation. Om Sverige inte anpassade sin förvaltning skulle frågan komma att 

avgöras i EU-domstolen. Nu räckte det alltså inte med att övertyga EU-kommissionen, om Sverige 

önskar behålla kontrollen över vargförvaltningen måste Sverige undvika att fråga förs vidare till just 

EU-domstolen. Detta kan endast ske om Sverige anpassar sin förvaltning så att den överensstämmer 

med EU-kommissionens åsikt i frågan. Men om detta sker, och licensjakten inte genomförs en 

tredje gång, riskerar den svenska regeringen samtidigt att förlora i anseende på hemmaplan och då 

särskilt bland de organisationer som gett licensjakten sitt stöd och i vissa fall ställt krav på dess 

tillkomst. Sverige hade under processens gång investerat stora mängder politiskt kapital genom sitt 

starka försvar av licensjakten. Genom argumentationens gång hade dock Sverige inte lyckats få 

gehör för sina ställningstaganden. På punkt efter punkt återkom EU-kommissionen och ifrågasatte 
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den svenska politiken. Detta sände en tydlig signal om att EU-kommissionen inte skulle acceptera 

den svenska förvaltningen av vargstammen. Detta framgick med all önskvärdhet när EU-

kommissionen konstaterade att social acceptans inte kan användas för att motivera undantag från 

art- och habitatdirektivet. Denna sociala acceptans som Sverige ansåg vara grundläggande för att 

skapa förutsättningar för vargens tillväxt ansåg EU-kommissionen inte kunde användas ens för att 

motivera sin egen existens. 

Sverige befann sig alltså i en komplicerad sits juni 2011. Det fanns två tydliga alternativ med var 

för sig unika konsekvenser. Sverige och EU-kommissionen hade under hela processen gett uttryck 

för samma mål. Att se till att vargen uppnår en sådan status att en livskraftig stam garanteras. 

Eftersom Sveriges argumentation varit tydlig och konsistent är det förvånansvärt att Sverige inte 

valde att driva frågan hela vägen till EU-domstolen. Vid en eventuell dom i EU-domstolen hade 

Sverige kunnat svära sig fria från ansvar inför den inhemska opinionen genom att hävda att vi har i 

alla fall försökt men att EU:s regelverk har satt stopp för en framgångsrik vargförvaltning med högt 

mått av lokalt deltagande och därav följande lokal acceptans. Konsekvensen av att löpa linan ut och 

låta EU-domstolen döma skulle dock kunna bli att Sverige tappar möjligheter att kompromissa eller 

förhandla om hur vargförvaltningen ska se ut. Om Sverige skulle dömas måste de felaktigheter som 

domen baserar sig på åtgärdas. Hade EU-domstolen exempelvis ansett att det är fel av Sverige att 

begränsa vargens tillgång till renskötselns åretruntmarker hade detta öppnat för stora konflikter 

mellan rennäringen och staten. En annan konsekvens av en prövning i EU-domstolen kan tänkas ha 

varit rädslan för att en sådan process skulle ha kommit att påverka det slutbetänkande som 

Rovdjursutredningen kom att presentera under våren 2012. 

Sverige valde att inte genomföra en ny period av licensjakt 2012. I en debattartikel förklarar 

dåvarande miljöministern Andreas Carlgren att Sverige beslutat att inte genomföra licensjakt på 

varg under 2012 samt att taket om 210 individer tas bort. Detta gjordes för att undvika långdragna 

förhandlingar i EU-domstolen. Licensjakten kommer dock att återupptas 2013 samtidigt som 

Naturvårdsverket får i uppdrag att upprätta en förvaltningsplan som ska ge större möjligheter till 

dialog och lokal förankring (Carlgren 2012). 

Genom denna manöver försökte regeringen minimera konsekvenserna på bägge sidor om 

problemet. Regeringen undviker att frågan prövas i EU-domstolen och därmed behålls kontrollen 

över vargförvaltningen. Samtidigt lovar regeringen de svenska intressegrupperna att det bara är 
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fråga om ett tillfälligt stopp och en temporär anpassning för att vinna tid gentemot EU. Dock måste 

beslutet att stoppa licensjakten ifrågasättas från vargens perspektiv. Om nu den lokala acceptansen 

är så viktig för att vargstammen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus i framtiden torde beslutet 

att stoppa licensjakten, enligt Sveriges argumentation, försämra vargens möjligheter. Detta skulle då 

kunna visa sig genom en utökad tjuvjakt samt kraftigare protester i samband med inplantering av 

nya djur. EU:s vilja att skydda vargen och Sveriges beslut att inte bedriva licensjakt kan alltså, ur 

vargens perspektiv, ses som orationellt då konsekvenserna kan komma att vida överstiga vinsterna.

5.1 Slutsats 

Detta spel som uppsatsen fokuserat på är en central del av policyprocessen i Europa då det visar på 

de spänningar som återfinns mellan de suveräna staterna och EU:s vilja att skapa och kontrollera 

efterlevnaden av gemensamma regler. En av EU:s grundprinciper är lojalitetsprincipen som innebär 

att stater ska verka för en harmonisering och vara lojala mot idén om ett enat Europa (Fördraget om 

Europeiska Unionen art 4.3). Målet torde vara att uppnå harmoni. Harmoni är dock precis vad som 

saknas i detta aktuella fall. Sverige blev beordrade att anpassa sig till EU-kommissionens syn på hur 

art- och habitatdirektivet skulle tolkas och om Sverige inte fann sig i detta skulle fråga ha förts upp 

till EU-domstolen vars domslut länderna måste rätta sig efter. Förutom en rent juridisk förlust 

innebär en förlust även en politisk förlust som kanske skulle ha varit extra kännbar för ett land som 

Sverige som skapat sig en profil som miljöns försvarare. 

Frågan om vargen är inte den enda som lett till konflikter mellan Sverige och EU-kommissionen. 

Dock är vargen komplex då den är en sådan känslig fråga och djupt integrerad i den lokala miljön. I 

sin argumentation förde Sverige gång på gång fram vikten av att en lokal acceptans är nödvändig 

för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att vargen ska kunna uppnå en gynnsam 

bevarandestatus. EU-kommissionen erkänner dock inte validiteten i detta argument utan konstaterar 

att någon "social acceptans inte finns med bland de grunder som anges i artikel 16 i direktivet."  

(D9, 6).

Vi har sett hur Sverige försvarade sin ståndpunkt så länge den var rationellt försvarbar. Vid en 

eventuell prövning i EU-domstolen blir det mycket svårt att förutse konsekvenserna. Genom att inte 

genomföra licensjakten 2012 och därmed inte riskera att fällas vid en eventuell rättslig prövning 

försökte Sverige köpa sig tid för att bygga en ny förvaltning. Samtidigt medförde detta beslut att 
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oönskade konsekvenser uppstod på hemmaplan. Många förbund som stött tanken på licensjakt 

riktade nu istället skarp kritik mot den svenska regeringen. Men sammanfattningsvis finns det ändå 

skäl som talar för att den svenska regeringen agerade rationellt när den så länge som det var möjligt 

vidhöll sina ursprungliga preferenser för att därefter välja det alternativ som uppfattades generera de 

minst önskvärda konsekvenserna dock går det inte att besvara frågan som ställs på uppsatsens 

framsida. Vem som äger den svenska vargen är fortfarande höljt i dunkel. Sverige äger rätten att 

förvalta vargstammen efter de direktiv som EU fattat beslut om. Sverige är dock, som vi sett i 

uppsatsen, inte fria att att förvalta vargstammen efter de förutsättningar som anses råda på den 

lokala nivån. EU har, som det visat sig, heller inte kunnat styra den svenska vargförvaltningen i den 

utsträckning som önskats. Alltjämt pågår alltså ett maktspel där den lokala miljöns behov av 

reglering och begränsning ställs mot det gemensammas intresse att bevara och skydda.
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7. Bilagor
Utdrag, detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel.

RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG 

av den 21 maj 1992 

om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

Bevarandestatus definieras enligt artikel 1 som

"i) en arts bevarandestatus: summan av de faktorer som påverkar den 
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga ut- 
bredningen och mängden hos dess populationer inom det territorium 
som anges i artikel 2.
Bevarandestatusen anses gynnsam när  

• "uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar 
att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin 
livsmiljö, och 

• artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 

• det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt 
stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas 

• på lång sikt."

Artikel 12.1 a i art- och habitatdirektivet har följande lydelse:
"1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av 
ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djur- 
arter som finns förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot 

a) att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, 
oavsett hur detta görs, "

Artikel 16.1 i art- och habitatdirektivet har följande lydelse:
"1. Förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att 
undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandesta- 
tus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbrednings- 
område, får medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i artik- 
larna 12-14 samt 15 a och b av följande anledningar: 

e) För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i be- 
gränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar 
av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd 
som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna."
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Protokoll 3 

om det samiska folket 

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA 

SOM ERKÄNNER de förpliktelser och åtaganden som Norge, Sverige och Finland har gentemot det samiska folket 
enligt nationell och internationell rätt, 

SOM KONSTATERAR, framför allt, att Norge, Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska 
folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt, 

SOM BEAKTAR att den samiska kulturen och samernas försörjning är beroende av primära förvärvskällor som 
renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning, 

HAR ENATS om följande: 

Artikel 1 

Trots bestämmelserna i Romfördraget kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska 
områden. 

Artikel 2 

Detta protokoll kan utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling av sådana exklusiva rättigheter för samerna  
som är knutna till deras traditionella näringar. Rådet kan, på förslag från kommissionen och efter att ha hört  
Europaparlamentet och Regionkommittén, enhälligt besluta om nödvändiga ändringar av detta protokoll. 
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