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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har vi fem stora rovdjur: björn, lo, djärv, kungsörn och varg. Utav dessa fem är vargen 

det rovdjur som genom alla tider och än idag är mest fruktad och hatad bland människor. Vargen 

invandrade till Skandinavien för ungefär 10 000 – 12 000 år sedan, i samband med att den 

senaste istiden tog slut och har sedan dess funnits i Sverige i olika populationsstorlekar. 1 

 

Vargen2 är en art i familjen hunddjur och vår tids tamhund härstammar från vargen. Vargen 

lever i familjegrupper med en sträng social hierarki där det förekommer ett dominant par, 

alfadjuren. Det är vanligtvis endast alfadjuren som får valpar. Vargen jagar i grupp varför den 

kan ta stora bytesdjur så som älg och hjort. Vargens jaktmetoder upplevs ofta som problematisk 

då vargen vid jakt av bytesdjur som lever i flock ofta skingrar hjorden på ett sätt som andra 

rovdjur sällan gör. Vargen är mycket anpassningsbar och är det landdäggdjur som näst efter 

människan har störst naturlig utbredning, med andra ord har vargen förmågan att överleva i 

nästan alla typer av miljöer.3  

 

Under 1970-talet ansågs vargen vara utrotad i Sverige, till följd av den hårt bedrivna vargjakten 

i Sverige. Kring år 1977 återfanns den dock i Norrbotten och efter ett par år även i Värmland. 

År 1983 skedde den första föryngringen och den kullen är idag grunden till hela den 

skandinaviska vargstammen. Det är klarlagt att hela den skandinaviska vargstammen 

härstammar från endast fem individer med ursprung från den finskryska populationen. 

Konsekvenserna av det är således att vargstammen idag lider av en hög inavelsgrad vilket har 

medfört en genetiskt svag vargstam i Skandinavien.4  

 

Den svenska vargstammen ingår i den skandinaviska vargstammen vilken finns i Sverige och i 

Norge. Det skandinaviska vargbeståndet uppskattas till mellan 315-520 djur5. Av dessa finns 

cirka 320 vargar i Sverige, cirka 50 vargar är gränsöverskridande och Norges vargstam utgörs 

endast av 30 individer. De senaste tio åren har vargstammen haft en tillväxttakt på mellan 15-

16 procent per år, vilket betyder att trenden för vargstammen är på väg upp. Vargen har tidigare 

                                                 
1 National Encyklopedin [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/varg], 2014-11-05. 
2 Canis Lupus.   
3 National Encyklopedin [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/varg], 2014-11-05. 
4 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-varg], 

2014-12-17.  
5 Vintern 2013/14. 
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varit etablerad i hela Sverige men återfinns idag framförallt i Mellansverige. Vanligast 

förekommande är vargen i Värmlands och Dalarnas län.6  

 

Vargen är en del av Sveriges biologiska mångfald och ingår i vår traditionella fauna. Vargen 

innehar dessutom ett rättsligt skydd i form av nationella konventioner samt europarättslig 

reglering. För den rättsliga regleringen av den nationella vargpolitiken har Art- och 

habitatdirektivet7 (AHD) störst betydelse. Vargen är enligt AHD en särskilt skyddad art enligt 

bilaga 4 och AHD kan sägas utgöra ramen för den svenska vargpolitiken och får betydelse för 

all rättslig reglering som rör vargen. Det övergripande vargpolitiska målet i Sverige är att 

vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus i enlighet med direktivet.8  

 

Samer har levt sida vid sida med vargen i Sverige och Skandinavien långt innan våra 

landgränser bildades. Samer är en av fem minoriteter som lever i Sverige. Det samiska folket 

innehar förutom status som minoritet även status som urfolk.9 Samerna har sedan urminnes 

tider levt i ett område som kallas Sápmi, eller Sameland, som utgör hela norra Sverige och 

Norge, den norra delen av Nordkalotten och den ryska Kolahalvön. 10  Sverige har, enligt 

grundlagen och folkrättsliga konventioner, åtaganden gentemot den samiska befolkningen och 

samerna har som ett urfolk rätt till självbestämmande vid frågor och beslut som angår dem. 

Enligt 2 § 1 kap Regeringsformen11 (RF) ska samisk kultur främjas och en central del inom den 

samiska kulturen är rennäringen. Den är en betydelsefull näring i det samiska samhället, en 

bärare av kulturell tradition samt tillhör den samiska identiteten.12 Samerna har enligt lag en 

unik rätt att bedriva renskötsel, vilket regleras i Rennäringslagen13 (RNL). I Sverige bor det 

mellan 20 000 – 40 000 samer och cirka 4500 av dem bedriver rennäring.14 Samernas rätt och 

möjlighet att bedriva rennäring är en viktig samepolitisk utgångspunkt och staten har ett 

övergripande ansvar för att rennäringen ska kunna fortleva som en del av den samiska 

kulturen.15 

                                                 
6 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-varg/], 

2014-12-17. 
7 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
8 Se kapitel 2.1.1 för en mer utförlig redogörelse angående begreppet ”gynnsam bevarandestatus”.  
9 Prop. 1976/77:80, s 16.  
10 Prop. 2005/06:86, s 27.  
11 Regeringsformen (1974:152).   
12 Samiskt informationscentrum [http://www.samer.se/1094], 2014-11-19. 
13 Rennäringslagen (1971:437). 
14 Samiskt informationscentrum [http://www.samer.se/1536], 2014-10-10. 
15 Prop. 2005/06:86, s 29.  

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/Fakta-om-varg/
http://www.samer.se/1094
http://www.samer.se/1536
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Ibland uppstår motsättningar mellan vargpolitiska och samepolitiska mål och ett tydligt 

exempel är den vargtik som i media blivit känd som ”Junselevargen”.16 Hon invandrade till 

Sverige under hösten 2010 och blev snabbt uppmärksammad för sina finsk-ryska rötter som 

gjorde henne genetiskt viktig för den svenska vargstammen. Vargtiken skapade också 

uppståndelse då hon flertalet gånger flyttades till Mellansverige men sedan snabbt vandrade 

tillbaka till norr för att bilda revir inom renskötselområdet.17 Störst problem skapade hon i 

trakterna kring Junsele där hon bildade revir tillsammans med en varghanne. I samma område 

som vargreviret hade samebyarna i Västerbotten och Västernorrland ett vinterbetesområde för 

sina renar. I hela vinterbetesområdet fanns upp mot 8000 renar och mellan 1500-2000 av dem 

befann sig i vargparets revir. Problematik mellan vargparet och renhjorden uppstod, då 

vargparet dödade renar samt skingrade hjorden. Vilhelmina södra sameby ansökte18 gång på 

gång om skyddsjakt vartefter Naturvårdsverket till sist beviljade skyddsjakt av vargtiken och 

varghannen. 19 Beslutet överklagades och skyddsjakten inhibiterades i väntan på 

Förvaltningsrättens dom. 20  Förvaltningsrätten upphävde beslutet om skyddsjakt men 

Vilhelmina Södra Sameby ansökte på nytt, under vintern 2013/14 om skyddsjakt på vargtiken. 

Även denna gång beviljade Naturvårdsverket skyddsjakten21 men beslutet överklagades igen 

och frågan avgjordes sedan av Kammarrätten i Stockholm.22  

 

Vargtiken flyttades sammanlagt fyra gånger till olika orter i Sverige, men påbörjade direkt efter 

uppvaknandet sin vandring norrut igen. Naturvårdsverket har uppgett att kostnaden för 

bevarandet av den genetiskt viktiga vargtiken har uppgått till 7,4 miljoner kronor.23 I februari 

2014 beviljade Naturvårdsverket ännu en gång skyddsjakt på vargtiken och hennes hanne.24 

Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten beslutade om inhibition i väntan på domstolens 

avgörande. Naturvårdsverket överklagade inhibitionen till Kammarrätten som valde att inte 

bevilja prövningstillstånd. Naturvårdsverket överklagade därefter till Högsta 

förvaltningsdomstolen som istället valde att avskriva målet vilket innebar att inhibitionen stod 

fast tills Förvaltningsrätten avgjort frågan. Den 21 mars 2014 fastställde Förvaltningsrätten 

                                                 
16 Andrén, 2013, s 1.  
17 NV-02492-13, 2013-03-08. 
18 NV-08847-12, 2012-11-20. NV-10367–12, 2012-12-13. 
19 NV-00027-13, 2013-01-11.  
20 FR 1128/13, 2013-02-20.  
21 NV-01863-13, 2013-02-26.  
22 KamR 3854-13, 2014-02-14. 
23  Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Bevarande-av-genetiskt-viktig-varg/], 2014-10-16. 
24 NV-01032-14, 2014-02-13. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Bevarande-av-genetiskt-viktig-varg/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Bevarande-av-genetiskt-viktig-varg/
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Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt men domstolen förlängde inte tiden för 

Naturvårdsverkets beslut utan menade att tiden för skyddsjakt löpt ut.25  På grund av att det 

under vintern 2013/14 var mycket lite snö så var arbetet med att spåra vargparet mycket svårt 

och sedan februari år 2014 har inget spår av varken ”Junselevargen” eller hennes hanne 

hittats.26 

 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa motsättningarna mellan vargpolitiska 

och samepolitiska mål. Jag kommer att undersöka vilka möjligheter det finns inom ramen för 

AHD att ta särskild hänsyn till rennäringen. Jag ska också utreda om dagens vargpolitik tar 

hänsyn till rennäringen genom att granska den nationella skyddsjaktlagstiftningen27 av varg. 

Därefter ska jag utreda möjligheterna samt ge förslag på hur skyddsjaktlagstiftningen kan 

förbättras utifrån ett samepolitiskt mål om främjandet av rennäringen. Avslutningsvis ska jag 

diskutera om förslaget kan anses vara förenlig med AHD.  

 

1.2.1 Avgränsning 

Vargens sätt att leva och jaga påverkar olika näringar som exempelvis bönder med djurhållning, 

jägare och rennäring. I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till hur vargen påverkar 

rennäringen. Samerna grundlagsskyddade rättigheter att bedriva renskötsel samt de 

internationella rättigheterna samerna har i form av internationella konventioner, särskiljer 

renskötare från andra former av djurhållning, vilket skapar en intressant intressekonflikt. 

Rennäringen i sig är också ett unikt uttryck då den ter sig i form av djurhållning av nästintill 

vilda djur, där vargen skapar problem i sitt sätt att jaga. Jag är dock medveten om att vargen är 

svårhanterlig för även andra än renägare men tyvärr finns inte utrymme i denna uppsats att 

redogöra för den problematiken.   

 

Jag har valt att kort nämna samernas internationella skydd som urfolk men jag kommer inte att 

gå mer djupgående in på det folkrättsliga skyddet då det inte finns utrymme för det i uppsatsen. 

Mitt fokus ligger framförallt på samernas nationella skydd i RF samt de samepolitiska målen. 

För de intresserade så hänvisar jag dock till Mattias Åhréns artikel om samernas folkrättsliga 

skydd kontra rovdjurspolitiken, samt den normkonflikt som uppstår mellan AHD och samernas 

                                                 
25 FR 3315-14, 2014-03-21.  
26 Svenska Rovdjursföreningen [http://www.rovdjur.se/om-rovdjur/vargfakta/om-junselevargen] - 2014-10-16. 
27 Med skyddsjaktlagstiftning åsyftas i denna uppsats jaktlagen (1987:259) samt jaktförordningen(1987:905). 

http://www.rovdjur.se/om-rovdjur/vargfakta/om-junselevargen
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folkrättsliga skydd i internationella konventioner, vilken inte heller kommer att beröras i denna 

uppsats.28  

 

Vargen är det rovdjur som rennäringen har svårast att hantera och därför har valet fallit på att 

behandla den svenska vargpolitiken gentemot den svenska samepolitiken. Utgångspunkten för 

mitt arbete kring vargpolitiken finns i regler om biologisk mångfald, gynnsam bevarandestatus 

samt skyddsjaktlagstiftningen. Uppsatsen är därför inte uttömmande vad gäller hela den 

nationella vargpolitiken. Jag har exempelvis inte valt att gå in på ersättningssystemet för 

vargdödade renar och boskapsdjur. På grund av det kommer jag därför inte heller att föra någon 

diskussion ifall ekonomisk ersättning är att se som en annan lämplig lösning istället för 

skyddsjakt av varg.  

 

Naturvårdsverkets beviljande av skyddsjakt på den så kallade ”Junselevargen” har vid tre 

tillfällen överklagats till högre instanser. 29 Jag har valt att endast referera Kammarrättens30 

avgörande i frågan då syftet med referatet dels är att belysa knäckfrågan, nämligen skyddsjakt 

av genetiskt viktig varg, dels att belysa motsättningen mellan samepolitik och vargpolitik. Då 

Kammarrättens avgörande är tillräckligt för att visa detta har jag därför valt att inte referera de 

andra avgörandena.  

 

1.3 Metod och material 

Jag har valt att göra en rättsvetenskaplig studie och har därför använt mig av den 

rättsvetenskapliga metoden. Vad rättsvetenskap verkligen är, är omdiskuterat men enligt 

Sandgren så måste arbetet på något vis handla om rätten. Att arbetet handlar om rätten, är dock 

inte tillräckligt enlig Sandgren, utan för att ett arbete ska ses som rättsvetenskapligt måste det 

också innehålla ett ”inifrånperspektiv”; eller ett ”juridiskt betraktelsesätt”. Metoden för 

rättsvetenskapen är central och grundar sig som andra vetenskaper på att systematiskt samla in 

och bearbeta relevant material samt att kunna föra en logisk argumentation. Sandgren menar att 

det som framförallt karakteriserar ett rättsvetenskapligt arbete är dess argumentation som ska 

grunda sig i god kvalitet samt en relativt fri diskussion. Även valet av material kan anses vara 

relativt fritt då den rättsvetenskapliga metoden kan innehålla såväl europarättsligt material, 

                                                 
28 Åhrén, 2012/13, s 620.  
29 FR 1128/13, 2013-02-20, KamR 3854-13, 2014-02-14, FR 3315-14, 2014-03-21. 
30 KamR 3854-13, 2014-02-14. 
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internationell rätt samt rätt från andra nationer. Kritisk granskning samt förslag på förbättring 

är också ett viktigt inslag i argumentationen.31  

 

Den rättsvetenskapliga metoden har sin grund i rättskälleläran där läran om rättskällorna visar 

vilka rättskällor som bör beaktas. Med rättskällorna i denna uppsats åsyftas: Lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin i den nu nämnda hierarkiska följden, vilket överensstämmer med 

rättskälleläran. I denna uppsats har materialet dessutom utvidgats till att även innefatta 

internationell rätt, europarätt samt icke-juridiskt material. Den rättsvetenskapliga metoden är 

dock ett vidare begrepp än rättskälleläran varför det är tillåtet att analysera rätten med hjälp av 

andra metoder och material.32  

 

Som utgångspunkt under mitt arbete med den rättsliga regleringen av den svenska vargstammen 

har jag utgått från europarätt men också annan internationell reglering som har betydelse för 

Sveriges nationella vargpolitik. AHD utgör ramen för Sveriges vargpolitik och även för den 

nationella regleringen av skyddsjaktlagstiftningen varför jag undersökt den europarättsliga 

regleringen av skyddsjakt. Jag också använt mig av praxis från EU-domstolen33, vilken får 

betydelse för den svenska rättstillämpningen.  I AHD är formuleringen ”gynnsam 

bevarandestatus” ett centralt begrepp, vilket således fått betydelse för den nationella 

lagstiftningen. Förarbeten är en viktig rättskälla vid utredningen av skyddsjakt av skyddade 

arter men också för begreppet ”gynnsam bevarandestatus” och har därför haft en central roll 

vid min undersökning av gällande rätt. Då den nationella vargpolitiken kantas av flera olika 

förarbeten sedan AHD började gälla, har jag genom ett urval med fokus på tidsföljd samt 

förarbetets fokus på vargens påverkan på rennäringen, valt ut några förarbeten som jag anser 

passande för min uppsats.  

 

Naturvårdsverket har en betydelsefull roll i arbetet med den svenska vargförvaltningen, varför 

jag inhämtat material från denna myndighet.34 Materialet omfattar både juridiskt material i form 

av Naturvårdsverkets beslut samt information om den svenska vargstammen.  

 

                                                 
31 Sandgren, 2007, s 13-14.  
32 Sandgren, 2007, s 38-39. 
33 Mål C-342/05. Europeiska Kommissionen mot Republiken Finland.  
34 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/], 2015-01-01. 

http://www.naturvardsverket.se/
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Under mitt arbete med samepolitik och renskötselrätt så har fokus framförallt varit på samernas 

rätt att bedriva rennäring och vad den rätten får för betydelse vid utformningen av den nationella 

vargpolitiken samt skyddsjaktlagstiftningen. Jag har utgått från de samepolitiska mål som 

uppställts i Prop. 2005/06:86. Den resulterade aldrig i någon ny lagstiftning men den dåvarande 

regeringen uttalade i propositionen att ”det dock kan vara av värde att klargöra vilka de 

kulturella, ekonomiska och miljömässiga utgångspunkterna skall vara för det fortsatta arbetet 

med rennäringspolitiska frågor, i form av bl.a författningsarbete, budgetförslag och 

regleringsbrev.”35 Jag har därför valt att utgå från den propositionen vid min framställning av 

de samepolitiska målen. För att skapa förståelse för läsaren så har jag valt att övergripande 

redogöra för renskötselrätten enligt RNL samt vilket skydd samerna innehar genom det svenska 

grundlagsskyddet samt internationella konventioner. För att skapa mig en bild av 

renskötselrätten och samernas levnadssätt har jag valt att inhämta information från Sametinget36 

samt Samiskt informationscentrum37. Jag har under min utredning av gällande rätt utgått från 

Bertil Bengtssons bok ”Samerätt” från år 2004. Den kan anses ouppdaterad men då det inte 

skett speciellt många ändringar i RNL sedan år 2004 har jag ändå valt att utgå från Bengtsson 

och kompletterat boken där jag ansett att det behövts.  

 

För att påvisa hur skyddsjakt, gynnsam bevarandestatus samt samisk rennäring integrerar med 

varandra har jag, som ovan nämnts, valt att utgå från ett rättsfall från Kammarrätten i 

Stockholm. 38  Frågan rör skyddsjakt av en genetiskt viktig vargtik 39  och har prövats av 

Kammarrätten i Stockholm men inte av Högsta förvaltningsdomstolen och domens 

prejudikatvärde kan därför ifrågasättas. Syftet med referatet är framförallt för att påvisa hur 

ovannämnda intressen påverkar varandra men domen fyller också en funktion för att visa den 

rättsliga prövningen vid beviljande om skyddsjakt av en genetiskt viktig varg.  

 

Under mitt arbete med skyddsjaktlagstiftningen har jag använt mig av en proposition40 samt två 

SOU:er41 från början av 2000-talet. Skyddsjaktlagstiftningen har inte ändrats sedan år 2001 och 

utredningens förslag till en ny lagstiftning anser jag fortfarande ligger i linje med dagens 

                                                 
35 Prop. 2005/06:86, s 32.  
36 Sametinget [www.sametinget.se], 2015-01-01.  
37 Samiskt informationscentrum [www.samer.se], 2015-01-01. 
38 KamR 3854-13, 2014-02-14. 
39 Ovan nämnd som ”Junselevargen”. 
40 Prop. 2000/01:57.  
41 SOU 1999:146 och SOU 1999:50.  

http://www.sametinget.se/
http://www.samer.se/
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vargpolitik. Av den anledningen har jag valt att hänvisa till förarbetena trots att de är 15 år 

gamla.  

 

2 Rättsliga förutsättningar 
 

2.1 Den internationella ramen för vargpolitiken 

Sverige har ratificerat ett antal internationella konventioner som förpliktar Sverige att skydda 

vilda växter och djur samt deras livsmiljöer. En central överenskommelse är ”Konventionen om 

biologiskt mångfald” (CBD)42 vilken har till syfte att hållbart nyttja och bevara den biologiska 

olikheten mellan arter, hos gener samt i ekosystem. Begreppet biologisk mångfald definieras i 

artikel 2 CBD på följande sätt: ”Variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung, 

inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 

ekologiska komplex i vilka dess organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem.” Biologisk mångfald fyller många viktiga funktioner, bland annat ett 

fungerande ekosystem, traditionell fauna och flora samt bevarande av hotade arter. Biologisk 

mångfald utgår från att det är människan som omformar miljön och som påverkar andra arter i 

högre grad än någon annan art på jorden. Människan gynnar medvetet vissa arter, på bekostnad 

av andra och vi har därför också ett ansvar att säkerställa att den biologiska mångfalden 

existerar.43  

 

AHD är ett direktiv från EU som började gälla i Sverige år 1995, i samband med Sveriges 

medlemskap i unionen. AHD utgör EU:s legala genomförande av Bernkonventionen44, vilken 

är ett internationellt dokument, som binder de cirka 40 länder inklusive EU:s medlemsstater, 

som skrivit på att skydda vissa djur- och växtarter samt deras naturliga habitat.45  

 

AHD anger vilka naturtyper och arter som ska skyddas inom EU. Dessa har gemensamt 

bestämts av alla medlemsländer i EU och omfattar över 1000 olika arter och 231 olika 

                                                 
42 Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, den 5 juni 1992. SÖ 1993:77.  
43 Länsstyrelsen i Stockholm [http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

natur/friluftsliv/Biol_mangfald.pdf], 2014-10-08. 
44 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, den 19 september 1979.  
45 Europarådet [http://web.archive.org/web/20061129104417/http://www.coe.int/t/e/cultural_co-

operation/environment/nature_and_biological_diversity/nature_protection/_Summary.asp#TopOfPage], 

2014-10-03. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Biol_mangfald.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Biol_mangfald.pdf
http://web.archive.org/web/20061129104417/http:/www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/environment/nature_and_biological_diversity/nature_protection/_Summary.asp#TopOfPage
http://web.archive.org/web/20061129104417/http:/www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/environment/nature_and_biological_diversity/nature_protection/_Summary.asp#TopOfPage
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naturtyper. Av dessa finns cirka 150 arter och 88 olika naturtyper i Sverige.46 Innehållet i AHD 

kan delas upp i två delar, den första delen behandlar en form av ”ekologiskt nätverk”, kallat 

Natura 2000 som bildats inom unionen.47 Den andra delen av AHD består av bilagor med arter 

som beroende på dess status får olika nivåer av skydd. Vargen finns uppräknad som en art som 

kräver ett strikt skydd enligt bilaga 4 till AHD.   

 

Det övergripande syftet med AHD är, enligt artikel 2.1, att säkra den biologiska mångfalden 

genom att bevara naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda faunan och floran i EU:s 

medlemsländer. Enligt artikel 2.3 ska åtgärder som tas i enlighet med AHD, ta beaktning till 

ekonomiska, kulturella och sociala behov samt ska hänsyn också tas till lokala eller regionala 

särdrag. Målet med AHD är att skapa en hållbar utveckling inom unionen. Ett mer direkt mål, 

enligt artikel 2.2 AHD, är att bibehålla eller återställa en ”gynnsam bevarandestatus” hos de 

livsmiljöer och de arter som omfattas av direktivet, och de åtgärder som vidtas ska gå i linje 

med det målet. AHD kan således, enligt artikel 2.1 ses som ramen för de åtgärder som Sverige 

genomför för arternas bevarande samt för den rättsliga regleringen av vargen och de övriga 

svenska rovdjuren. 

 

2.1.1 Gynnsam bevarandestatus  

Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” utgör ett centralt begrepp i AHD och får därför också 

en viktig betydelse vid den nationella rättsliga regleringen av vargen. Begreppet har införlivats 

i den nationella lagstiftningen, bland annat via: förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken48, artskyddsförordningen49, jaktlagen samt jaktförordningen. Begreppet återfinns i 

AHD och definieras i artikel 1 i) på följande sätt:  

 

”En arts bevarandestatus: summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på 

lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer inom det 

territorium som anges i artikel 2. 

 

Bevarandestatusen anses "gynnsam" när 

                                                 
46 Statens lantbruksuniversitet (SLU) [http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/artdatabanken/arter/skydd-av-arter/eu-direktiv-vagledningar-uppfoljning/art-och-habitatdirektivet/], 

2014-10-03. 
47 Natura 2000-områden innefattar områden som är särskilt viktiga för olika arter och dessa områden ska därför 

skyddas, enligt AHD.  
48 Förordning 1998:1252. 
49 Förordning 2007:845. 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/skydd-av-arter/eu-direktiv-vagledningar-uppfoljning/art-och-habitatdirektivet/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/skydd-av-arter/eu-direktiv-vagledningar-uppfoljning/art-och-habitatdirektivet/
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– 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” 

 

En viktig funktion är kontrollen av den gynnsamma bevarandestatusen av de skyddade arterna 

i medlemsländerna.  Kontrollen innebär att medlemsstaterna enligt artikel 17 AHD, var sjätte 

år ska rapportera till EU-kommissionen om genomförandet av de åtgärder som tagits i 

medlemsstaten till följd av AHD. Enligt samma artikel så ska rapporten ha den utformning som 

bestämts av Habitatkommittén, i vilken alla medlemsstater ingår. Bedömningen innefattar 

bland annat bevarandestatusen för samtliga arter som finns med i bilaga 2, 4 och 5 till direktivet. 

Av de svenska rovdjuren finns varg, björn och lo upptagna i bilaga 4 som innehåller arter som 

kräver strikt skydd. Varg finns även upptagen i bilaga 2 som anger djur- och växtarter vilkas 

bevarande kräver att Natura 2000-områden ska utses. 50  Medlemsländerna ska ange 

referensvärden för utbredningsområde och referensvärde för populationsstorlek för arterna som 

finns med i bilaga 2, 4 och 5.   

 

EU-kommissionen har utformat särskilda rovdjursriktlinjer för förvaltning av stora rovdjur, till 

vilka vargen räknas, inom unionen.51 Anledningen är för att det anses vara svårt för enskilda 

medlemsstater att nå upp till de krav som ställs enligt AHD, gällande arter som den 

skandinaviska vargstammen med gränsöverskridande populationer och låg populationstäthet. 

Rovdjursriktlinjerna handlar framförallt om hur rovdjuren ska förvaltas men också om 

bedömningen av den gynnsamma bevarandestatusen av dessa arter. Rovdjursriktlinjerna är inte 

juridiskt bindande men är att ses som en referenspunkt vid övervakningen av medlemsstaternas 

åtgärder för att uppfylla bestämmelserna i AHD.52  

 

Referensvärde för populationsstorlek är det värde som anger det lägsta antal individer som 

krävs för att en art ska anses ha gynnsam bevarandestatus. En utgångspunkt för bestämmandet 

av referensvärdet för populationsstorleken är bestämmandet av ”minsta livskraftiga 

                                                 
50 SOU 2013:60, s 46. 
51 Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores. 2008.  
52 SOU 2011:37, s 27. 
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population” 53 (MVP). MVP är det absolut lägsta antalet av en art som ska finnas i Sverige och 

får inte understigas. För att kunna förvalta arten med populationsreglerande åtgärder bör 

stammen ligga på en marginal gentemot MVP, vilket således blir referensvärdet för 

populationsstorleken.54 Referensvärdet för populationsstorleken i sig, får inte sättas lägre än 

hur utgångsläget för arten såg ut vid AHD ikraftträdande. För Sveriges del beräknas 

vargstammen ha uppgått till 40 individer vid tillfället. 55 Referensvärdet för en art ska baseras 

på vetenskaplig fakta och kan justeras mellan rapporteringsperioderna beroende på om 

kunskaperna om arten förändras. Referensvärdet för populationsstorleken bör enligt 

rovdjursriktlinjerna sättas betydligt högre än gränsen för MVP.56 

 

Referensvärdet för utbredningsområdet är det område som behövs för att arten ska kunna uppnå 

gynnsam bevarandestatus. Området måste därför rymma artens ekologiska variation inom en 

given biogeografisk region. Området ska vara tillräckligt stort för att arten ska tillåtas överleva 

långsiktigt. Om en art, av egen kraft sprider sig till ett nytt område eller om arten 

återintroducerats till ett område där den förr har funnits ska detta område också anses som ett 

naturligt utbredningsområde för arten.57  

 

2.1.2 Skyddsjakt av strikt skyddade arter enligt AHD 

Enligt artikel 12 AHD krävs att medlemsländerna, för att skydda vissa särskilt angivna arter, 

vidtar nödvändiga åtgärder för att införa ett strikt skyddssystem. Skyddet ska, enligt 12.1 a-b) 

AHD innefatta förbud mot att exempelvis avsiktligt fånga, döda eller störa dessa arter. 

 

Möjligheten till att göra ett undantag från artikel 12 AHD finns i artikel 16.1 AHD som 

behandlar möjligheten till skyddsjakt av strikt skyddade arter. Där stadgas att medlemsstaterna 

får göra ett undantag från artikel 12 AHD, ”förutsatt att det inte finns någon annan lämplig 

lösning samt att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 

hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområde”. I artikel 16.1 a-e) 

finns uppräknat anledningar för när förutsättningar för undantaget föreligger, det kan 

exempelvis vara ”för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten 

                                                 
53 För ytterligare information angående bestämmandet av MPV hänvisar jag till SOU 2011:37, s 27.  
54 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressarkiv/Nyheter-och-

pressmeddelanden-2013/Referensvarden-for-rovdjur--naturens-varningslampa/], 2014-10-24.  
55 Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995.  
56 SOU 2011:37, s 26.  
57 SOU 2011:37, s 23-24. 
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och andra typer av egendom.” Medlemsstaterna får också, enligt artikel 16.1 e) göra undantag 

från artikel 12 AHD med hänsyn till ”orsaker av social eller ekonomisk karaktär”. För att 

bevilja skyddsjakt måste medlemsländerna därför göra en bedömning ifall det föreligger en 

allvarlig skada, eller om annan lämplig lösning finns. Medlemsländerna måste även säkerställa 

så att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.  

 

I ett rättsfall från EU-domstolen58, mellan EU-kommissionen och Finland, fann domstolen att 

undantaget i artikel 16.1 ska tolkas restriktivt och att det är den myndighet som beviljar 

skyddsjakten som har bevisbördan för att de rättsliga förutsättningarna enligt artikel 16.1 AHD 

är uppfyllda. Ett krav för att undantaget enligt artikel 16.1 ska kunna vara tillämpligt är att arten 

uppnått gynnsam bevarandestatus. Dock finns det möjlighet, enligt EU-domstolen att i särskilda 

fall bevilja undantag då arten ännu inte uppnått gynnsam bevarandestatus. I sådana fall ska det 

konstaterats att skyddsjakten inte förvärrar den ogynnsamma bevarandestatusen hos den 

aktuella arten eller att skyddsjakten förhindrar återställandet av gynnsam bevarandestatus. 

Domstolen kom fram till att Finland brustit i sin förvaltningspraxis genom att bevilja jakt efter 

varg för att förebygga allvarliga skador, utan att ha bevisat att skyddsjakten skulle leda till en 

minskning av skadorna. Domstolen menar att skyddsjakt inte kan tillåtas i preventivt syfte men 

om det kan visas att skyddsjakten förhindrar sådana allvarliga skador som avses i artikel 16.1, 

kan undantagsåtgärder vidtas innan någon skada faktiskt uppstått.  

 

2.2 Nationella vargpolitiska mål    

Nedan följer en genomgång av olika rättsliga regler som har betydelse för utformningen av den 

svenska vargpolitiken. Sverige är vid utformningen av vargpolitiken bunden till olika 

konventioner och direktiv. Dessa är själva ramen för den nationella vargpolitiken och de 

begränsar Sveriges möjligheter att fritt reglera hur den rättliga regleringen av vargen ska se ut. 

Det finns inga övergripande nationella rättsliga regler som styr utformningen av vargpolitiken. 

I nationell lagstiftning återfinns framförallt bestämmelser som har betydelse för förvaltning av 

vargstammen i jaktlagstiftningen, som exempel kan här nämnas skyddsjakt och viltvårdsmål.59 

 

Vargens bevarandestatus är omdiskuterad men både forskning om varg och förarbeten kring 

den rättsliga regleringen av vargstammen visar att vargens bevarandestatus inte är gynnsam. 

                                                 
58 Mål C-342/05, Europeiska Kommissionen mot Republiken Finland. 
59 SOU 1999:146, s 127.  
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Trots att antalet vargar ökat stadigt under de senaste tre decennierna så är den höga 

inavelsgraden fortfarande ett stort problem. Läget bedöms vara allvarligt men möjligt att 

förbättra.60 Problematiken ligger i att den skandinaviska populationen är nästintill helt isolerad 

från utomstående genetiskt utbyte och för att gynnsam bevarandestatus ska kunna uppnås, bör 

utbyte med östliga vargbestånd ske. 61  Referensvärdet för populationsstorleken för varg i 

Sverige har föreslagits vara minst 450 individer.62 

 

Under 2012/13 utarbetade den dåvarande regeringen ett nytt förslag till vilka vargpolitiska mål 

som ska gälla i Sverige. Propositionen röstades igenom av Riksdagen och är därmed gällande 

idag. 63  Enligt förslaget bör referensvärdet för populationsstorleken för den svenska 

vargstammen vara 170-270 individer och MVP bör vara 100 individer. Den svenska 

vargstammen har därmed uppnått gynnsam bevarandestatus, i enlighet med AHD.64 

 

Referensvärde för utbredningsområde gäller hela Sverige förutom den alpina regionen samt 

Gotlands län. Regeringen poängterade att det är av särskild vikt att den svenska vargstammen 

har fortsatt kontakt med den rysk-finska vargstammen för att förbättra stammens genetik. Enligt 

rovdjursriktlinjerna är det också ett krav att isolerade stammar ska kunna ha ett utbyte med 

andra populationer för att gynnsam bevarandestatus ska anses som uppnådd. 

Genomsnittsinvandringen har sedan 2002 varit att 1,7 vargar invandrat eller flyttats till Sverige 

och reproducerat sig inom en femårsperiod.65 Regeringen ansåg med bakgrund av detta att den 

nuvarande invandringen är tillräcklig för att uppfylla EU-kommissionens kriterium om 

förbindelser mellan populationer.66  

 

Vargtätheten är som störst i Värmland och Dalarnas län, varför regeringen ansåg att 

vargkoncentrationen bör minskas i de områdena där den är som tätast. Anledningen är dels för 

de socioekonomiska konsekvenserna som uppstår av en tät vargkoncentration, dels för att 

förbättra möjligheten till att hålla tamdjur i de områdena.67  

 

                                                 
60 SOU 2011:37, s 33. 
61 SOU 2011:37, s. 33. 
62 SOU 2011:37, s 45. SOU 2012:22, 172. 
63 Prop. 2012/13:191. 
64 Prop. 2012/13:191, s 35. 
65 Mellan 2002-2013 har fyra vargar flyttats eller invandrat till Sverige och reproducerat sig.  
66 Prop. 2012/13:191, s 38.  
67 Prop. 2012/13:191, s 38.  
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Angående förekomsten av varg i renskötselområdet, ansåg regeringen att vargen ska begränsas 

till de områden där den gör minst skada. Det är viktigt att invandrade vargar kan ta sig från 

Ryssland och Finland ned till Mellansverige, dock ansåg regeringen att förekomst av vargar i 

renskötselområdet ska undvikas och att invandrade vargar därför ska flyttas till Mellansverige 

så fort som möjligt. 68 Regeringen pekade också på att en regelbunden föryngring av varg i 

renskötselområdet inte är förenlig med modern renskötsel på grund av de konflikter som uppstår 

mellan rennäring och varg. Om föryngring ska ske i renskötselområdet så bör föryngringen, 

enligt regeringen begränsas till områden där den gör minst skada.  Dessa områden bör vara där 

den inte finns ren under den aktuella perioden eller där det finns möjlighet att vidta 

förebyggande åtgärder.69 Med hänsyn till kostnaderna och svårigheterna att vidta förebyggande 

åtgärder gentemot varg i renskötselområdet så ansåg regeringen att det inte var motiverat att 

tillåta vargförekomst i renskötselområdet under en längre tid. Regeringen pekade också på att 

det är mer angeläget att andra rovdjur som redan finns etablerade i renskötselområdet i första 

hand får överlevnadsmöjligheter där.70  

 

2.2.1 Den nationella rättsliga regleringen 

Den svenska rovdjursförvaltningen är en del av den svenska viltförvaltningen, och det är 

riksdagen som beslutar om de övergripande riktlinjerna. Naturvårdsverket är den myndighet 

som, tillsammans med länsstyrelserna, har ansvar för att förvaltningen genomförs. 71 

Viltförvaltningen är en regionaliserad förvaltning, då Naturvårdsverket och länsstyrelserna 

själva ansvarar för att fatta beslut och utföra uppdrag enligt gällande lagstiftning och mål.72 

God viltförvaltning ska enligt Naturvårdsverket, handla om att hitta en balans mellan olika 

intressen, samtidigt som nationella regler och internationella konventioner respekteras. Vad det 

innebär är att förvaltningen ska bedrivas på ett sådant sätt att nationella och internationella mål 

ska uppnås, samtidigt som förvaltningen ska förhindra att de negativa konsekvenserna som 

exempelvis skador från vilt inte blir allt för stora. Skador som orsakas av vilt ska förebyggas 

genom jakt, förutom vid fredade viltarter som de stora rovdjuren där huvudregeln istället är att 

                                                 
68 I prop. 2008/09:210 ansåg regeringen att vargstammen skulle begränsas från att befinna sig i renskötselns 

åretruntmarker men att enskilda individer kunde accepteras så länge de inte etablerade sig i 

renskötselområdet.  
69 Prop. 2012/13:191, s 37-39. 
70 Prop. 2012/13:191, s 39.   
71 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Viltforvaltning/Viltpolitiken/], 2014-10-08 
72 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Viltforvaltning/], 2014-10-08 
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förebyggande åtgärder ska användas.73 Skyddsjakt och licensjakt får dock bedrivas även på de 

stora rovdjuren.74  

 

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för att de mål som riksdagen beslutar om 

genomförs. Naturvårdsverkets uppgifter är bland annat att: besluta om föreskrifter, fastställa 

miniminivåer för förekomsten av våra stora rovdjur, följa och utvärdera länsstyrelsernas arbete 

samt fördela medel för viltskador. Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för att förvalta det 

vilt som förekommer inom länet. Det sker bland annat genom inventering av vilt, förebyggande 

viltvårdsåtgärder och betalning av ersättning för viltskador.75 

 

Naturvårdsverket har under år 2014 utformat en ”Nationell förvaltningsplan för varg”.76 Den 

gäller för perioden år 2014-2019 och behandlar hur Naturvårdsverket ska förvalta 

vargstammen, dels på ett nationellt plan, dels på ett regionalt plan. Sammanfattningsvis kan 

sägas att Naturvårdsverket, utifrån riksdagens mål, utformat fyra delmål.  

 

Det första delmålet innebär att vargstammen ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus 

och att antalet vargar i Sverige ska vara minst 270 stycken. Utbredningsområdet för vargen är 

hela Sverige förutom Gotlands län samt den alpina regionen. Vid en population på 270 vargar 

ska målet vara att minst 2,5 vargar invandrar från östliga populationer varje femårs-period.77 

Det andra delmålet innebär minskade skador på grund av varg. Här ger Naturvårdsverket 

exempel på att toleransnivån för skador på ren av stora rovdjur maximalt får vara 10 % av en 

samebys faktiska renantal. 78  Det tredje delmålet innebär att skapa ett ökat förtroende för 

vargförvaltningen hos befolkningen. Det handlar bland annat om att befolkningen ska ha ett 

ökat förtroende för myndigheter som förvaltar vargen, så som Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna.79 Det sista och fjärde delmålet innebär att de förvaltande myndigheterna ska 

verka för att minska den illegala jakten av varg.80  

 

                                                 
73 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Viltforvaltning/Viltpolitiken/], 2014-10-08. 
74 Se 2.2.2.  
75 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Viltforvaltning/], 2014-10-08.  
76 Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för varg, december 2014.  
77 Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för varg, december 2014, s 26.  
78 Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för varg, december 2014, s 29-30, 60-61. 
79 Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för varg, december 2014, s 35-37. 
80 Naturvårdsverket, Nationell förvaltningsplan för varg, december 2014, s 43-44. 
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2.2.2 Vargjakt 

Jakt av djur regleras främst i jaktlagen samt jaktförordningen. I jaktlagen regleras enligt 1 § 1 

st. viltvård, rätten till jakt samt hur jakten ska bedrivas.  Med vilt så avses, enligt 3 § jaktlagen, 

vilda däggdjur och fåglar. Allt vilt är fredat och får endast jagas om det följer av jaktlagen eller 

av någon annan föreskrift. Enligt 2 § jaktlagen innebär jakt att söka, spåra eller förfölja vilt i 

syfte att fånga eller att döda det. Som jakt räknas också att förstöra fåglars ägg eller att göra 

ingrepp i ett vilt djurs bo. Jakt ska enligt 27 § jaktlagen bedrivas på ett sådant sätt att viltet inte 

utsätts för onödigt lidande.  

 

Jaktförordningen innehåller en mer detaljerad reglering om jakt av vilt och innefattar bland 

annat bestämmelser om licensjakt, skyddsjakt samt jakt under direkt angrepp av rovdjur. En 

genomgång av dessa tre jakttyper kommer nedan och jag kommer också att kort gå igenom 

illegal jakt av varg. 

 

I den nationella lagstiftningen finns regler om skyddsjakt i 7 § jaktlagen och i 23 a-b §§ 

jaktförordningen. För att skyddsjakt ska beviljas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. 

Skyddsjakt får enligt 23 a § jaktförordningen beviljas för att förhindra allvarlig skada på 

exempelvis egendom om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde. Skyddsjakt får beviljas enligt 23 b jaktförordningen, även om någon skada 

inte har inträffat men att sannolikheten är stor för att en allvarlig skada kommer att uppstå om 

inte skyddsjakt beviljas. Skyddsjakt beviljas på specifika individer, vilket innebär att det bara 

är den eller de individerna som får jagas. De nationella reglerna får anses stå i överensstämmelse 

men artikel 16.1 AHD.81 

 

Jakt av varg kan också ske genom licensjakt, enligt 23 c-d §§ jaktförordningen. Licensjakt 

förknippas vanligtvis med älgjakt och jakt av kronhjort. Det är en jakt där en särskild licens 

utfärdas av länsstyrelsen som gäller för ett visst område och en viss tid. Hur jakten ska 

genomföras bedöms efter en avvägning mellan jaktintresset, stammarnas storlek och andra 

intressen, så som skogsbolags intresse av att skydda sin skog.82 För licensjakt av rovdjur och 

däribland varg krävs vissa rättsliga förutsättningar. Det ska inte finnas någon annan lämplig 

lösning är licensjakt och jakten får inte försvåra ”upprättandet av en gynnsam bevarandestatus 

                                                 
81 KamR 3854-13, 2014-02-14.  
82 Michanek, Zetterberg, 2012, s 499. 
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hos arten i dess naturliga utbredningsområde”. Vid jakten måste hänsyn till stammarnas 

sammansättning och storlek tas. Jakten ska, enligt 23 c § jaktförordningen ske selektivt och 

under strängt kontrollerade former. Den svenska regleringen motsvarar inte fullt ut regeln om 

jakt av skyddade arter i AHD. AHD kräver, enligt artikel 16.1 e) att uttaget avser ”vissa 

exemplar” av den skyddade arten och att det sker ”i en begränsad mängd”.  

 

Licensjakt på varg var under vintrarna 2009 och 2010 tillåtet i Sverige. Då fälldes 28 respektive 

19 djur och jakten var inte selektiv utom på det sättet att några vargrevir undantogs från jakten. 

Syftet med jakten var att reducera vargstammen i ett försök att frambringa legitimitet bland 

glesbygdsbefolkningen för vargen och vargpolicyn i Sverige.83 Konsekvensen av licensjakten 

blev att EU-kommissionen öppnade ett överträdelseärende gentemot Sverige då Kommissionen 

ansåg att jakten på flera sätt stridit mot AHD. 84  Kommissionen har inte drivit 

överträdelseärendet till EU-domstolen.85 Den 30 oktober 2014 delegerade Naturvårdsverket 

beslut om licensjakt till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltingsområdet.86 Sammanlagt 

kan upp mot 90 vargar att kunna få skjutas totalt i Sverige och hur Kommissionen kommer att 

reagera får tiden utvisa.87 

 

Vid ett nära förestående hot om angrepp av rovdjur gäller särskilda regler. Om en varg angriper 

en person så gäller allmänna straffrättsliga principer om nöd. Det innebär att i akuta situationer 

har personen rätt att döda vargen trots andra restriktioner i internationell och nationell lag.88 

Regleringen är dock annorlunda om det är personens egendom i form av renar, hund eller andra 

tamboskap som hotas. Det är då inte en fråga om nöd enligt straffrättsliga principer utan denna 

typ av händelse regleras i 28 § jaktförordningen. Där finns vissa förutsättningar för att en ägare 

eller vårdare får döda en varg, och även andra rovdjur, då personens egendom kan skadas. 

Dödandet får då, enligt 28 § jaktförordningen endast ske ”i omedelbar anslutning” till att 

vargen angriper tamdjuret eller att det är uppenbart att ett angrepp snarast kommer att ske. Ett 

krav för att få döda en varg är att personen på något sätt innan dödandet försökt skrämma bort 

                                                 
83 Michanek, Zetterberg, 2012, s 500. 
84 EU-kommissionens formella underrättelse, överträdelse nr. 2010/4200, UF 2011/5357.  
85 Michanek, Zetterberg, 2012, s 500. 
86 NV-06561-14, 2014-10-30. Med mellersta rovdjursförvaltingsområdet åsyftas: Dalarna, Gävleborg, 

Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. 
87 Världsnaturfonden (WWF) [http://www.wwf.se/press/aktuellt/1583021-wwf-beklagar-beslut-om-licensjakt-p-

varg], 2014-01-15.  
88 Michanek, Zetterberg, 2012, s 501. 

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1583021-wwf-beklagar-beslut-om-licensjakt-p-varg
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1583021-wwf-beklagar-beslut-om-licensjakt-p-varg
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vargen. Regeln skyddar inte bara tamdjur som finns i inhägnad utan det gäller också för 

situationer så som renskötseln och då exempelvis en varg attackerar en lösspringande hund.89 

 

Regeln om fredande av tamdjur är inte kopplad till reglerna om skyddsjakt i 23 a § 

jaktförordningen och därmed inte heller kopplade till reglerna om jakt av skyddade arter i artikel 

16.1 AHD. Därmed finns inget juridiskt hinder i gällande lagtext att döda ett rovdjur även om 

stammen nästan är utrotad i Sverige. Dödandet får därför ske trots att det försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten.90 

 

Att illegalt döda en varg är ett jaktbrott och straffbart enligt 43 § jaktlagen. Straffet är böter 

eller fängelse upp till fyra år beroende på brottets karaktär, enligt 43-44 §§ jaktlagen. I en 

undersökning från Världsnaturfonden framkommer att mellan åren 2006 till 2010 har 3-7 vargar 

per år dött till följd av illegal jakt. 91  Annan forskning visar på att hälften av hela den 

skandinaviska vargstammen dör till följd av illegal jakt och utan den illegala jakten så hade 

vargstammen varit cirka fyra gånger större än vad den är idag. Problematiken kring illegal jakt 

anses vara det bristande förtroendet för vargpolitiken som finns hos befolkningen i de områden 

där varg förekommer.92 

 

2.3 Samerna och rennäringen 

2.3.1 Samernas folkrättsliga skydd 

Samerna är en erkänd minoritet och innehar en särställning som urfolk.93 Ett urfolk härstammar 

från folkgrupper som fanns på ett geografiskt område som tillhörde landet eller som bodde i 

landet vid tiden då landet erövrades, koloniserades eller vid fastställandet av landets nuvarande 

statsgränser.94 Samer som urfolk innehar skydd i den svenska grundlagen och dessutom ett 

internationellt folkrättsligt skydd.  

 

Det samiska folket har liksom alla andra individer ett folkrättslig skydd för sina mänskliga 

rättigheter som garanteras av internationell rätt. De flesta konventioner om mänskliga 

rättigheter syftar till att skydda individens rätt. Detta är inte ett tillräcklig skydd då urfolk ofta 

                                                 
89 Michanek, Zetterberg, 2012, s 501. 
90 Michanek, Zetterberg, 2012, s 501. 
91 Lidberg m.fl, 2011, s 16.  
92 SOU 2013:60, s 71.  
93 Prop. 1976/77:80, s 16, samer erkändes som urfolk.  
94 Sametinget [http://www.sametinget.se/samer], 2014-10-22.  

http://www.sametinget.se/samer


22 

 

behöver, för att säkra folkets överlevnad och välbefinnande, ett kollektivt skydd. Dessa 

rättigheter omfattar oftast urfolkens rätt till mark, rätt till erkännande av deras olika identiteter, 

självstyre och självbestämmande, rätt att behålla sin kultur samt rätt till att tillfrågas samtycke 

i beslut som påverkar dem. 95  

 

Internationella rättsliga regleringar som rör samerna och som är värda att nämna i 

sammanhanget är:  

 FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering som innebar att 

Sverige har en skyldighet att skydda samernas rätt till sina resurser, territorier samt 

landområden.96  

 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där artikel 27 angående 

minoriteters rätt till kultur är i särskild fokus, samt där praxis förordnat Sverige en 

skyldighet att säkra samernas särskilda behov. Detta innebär exempelvis samernas rätt 

att bedriva renskötsel i form av en traditionell näringsverksamhet.97  

 FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och framförallt artikel 3 som syftar till att 

skydda urfolkens rätt till självbestämmande.98 

 Den Europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter vilken innebär 

att Sverige måste främja nödvändiga förutsättningar för att de nationella minoriteterna 

ska kunna utveckla och bibehålla sin egen kultur.99  

 Även ILO-konventionen nr 169 om urfolk och stamfolk är, trots att den inte ratificerats 

av Sverige värd att nämna i sammanhanget. Konventionen syftar till att skydda urfolks 

rättigheter och att säkerställa att deras integritet respekteras.100  

 

I 2 § 1 kap RF stadgas att det samiska folkets ”möjligheter att behålla och utveckla ett eget 

kultur- och samfundsliv ska främjas.” Regeln grundar sig på ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter och innebär att staten ska främja de förutsättningar som är nödvändiga 

för att samerna ska bibehålla och utveckla sin kultur.101 Ordet kultur är tänkt att innefatta 

samernas renskötselrätt men enligt Bengtsson är regeln inte till någon större juridisk nytta för 

                                                 
95 Regeringen [http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-

det/urfolkens-rattigheter], 2014-12-29.  
96 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, New York den 7 mars 

1966, SÖ 1971:40.  
97 International Covenant on Civil and Political Rights, New York den 16 december 1966, SÖ 1971:42.   
98 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, den 13 september 2007.  
99 Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg den 1 februari 1995, SÖ 2000:2.  
100 ILO Convention no. 169 Identification of indigenous and tribal peoples, den 27 juni 1989.  
101 Prop. 2009/10:80, s 191. 
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den samiska befolkningen. 102  I förarbeten till RF ansåg lagstiftaren att den samiska 

befolkningen redan hade ett tillräckligt starkt grundlagsskydd. Därför var det inte nödvändigt 

att i grundlagen både markera att den samiska befolkningen har en särställning som urfolk bland 

minoriteter och att särskilt slå fast samernas kollektiva rätt till mark och vatten.103  

 

2.3.2 Renskötselrätten 

Nedan följer en övergripande genomgång av samernas renskötselrätt. Renskötselrätten 

innefattar två typer av moment, dels en näringsrätt och dels en bruksrätt. Näringsrätten 

innefattar samernas ensamrätt till att bedriva renskötsel, vilket förklaras mer utförligt i kapitel 

2.3.3. Den andra rätten, bruksrätten innefattar samernas rätt till användning av mark och vatten 

till renskötsel. Bruksrätten är av civilrättsligt slag och omfattas därför av egendomsskyddet i 15 

§ 2 kap RF. 

 

Rätten att bedriva renskötsel tillfaller, enligt 1 § RNL, personer med samisk härkomst och den 

innebär en rätt att använda mark och vatten till underhåll för sig själv och sina renar. 

Renskötselrätten grundar sig på urminnes hävd 104 . Det är dock inte hela den samiska 

befolkningen som har tillgång till renskötselrätten utan renskötsel får bara utövas av den som 

är medlem i en sameby, enligt 1 § 3 st. RNL. En sameby går att jämföra med en ekonomisk 

förening men har till skillnad från privaträttsliga sammanslutningar offentliga inslag.  

Medlemskapet är obligatoriskt och renskötsel får inte bedrivas utanför samebyn.105 En sameby 

får, enligt 9 § 3 st. RNL, inte bedriva någon annan ekonomisk verksamhet förutom renskötsel. 

Viktigt att ha i åtanke är dock att renarna inte ägs tillsammans av samebyn utan att renarna är 

renägarens privata egendom. 

 

Renskötselrätten gäller på obestämd tid och får utövas inom ett visst område, det så kallade 

renskötselområdet. Renskötselområdet innefattar halva Sveriges yta och området är indelat i 51 

samebyar och tillsammans har de mellan 250 000 – 275 000 renar.106 Samebyn betecknar ett 

geografiskt område där medlemmarna i samebyn får bedriva sin renskötsel, enligt 6 § RNL. 

 

                                                 
102 Bengtsson, 2004, s 15.  
103 Prop. 1992/93:32, s 30 ff.  
104 Urminnes hävd innebär användning av ett område under så lång tid att ingen kan minnas när den uppkom. För 

att urminneshävd ska tas hänsyn till idag så måste hävden ha uppkommit innan jordabalkens ikraftträdande 

1972. Juridikens termer, 2002, s 196.  
105 Bengtsson, 2004, s 59. 
106 Samiskt informationscentrum [http://www.samer.se/1536], 2014-10-10. 

http://www.samer.se/1536
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Hela renskötselområdet kan delas upp i två typer av marker, åretruntmarkerna och 

vinterbetesmarkerna.107 Åretruntmarkerna innefattar i stora drag Norrbottens och Västerbottens 

läns lappmarker, renbetesfjällen i Jämtlands län samt viss annan fjällmark i Jämtlands och 

Kopparbergs län. Denna mark tillhör staten eller har tillhört staten fram till 1992. 108 

Vinterbetesmarkerna är enligt 3 § 1 st. 2 p. RNL, övriga delar av lappmarken nedanför 

odlingsgränsen och områden som ”utanför lappmarken och renbetesfjällen där renskötsel av 

ålder bedrivs vissa tider av året”. Renskötsel får, på vinterbetesmarkerna, bara bedrivas mellan 

den 1 oktober till den 30 april.109 

 

Renskötselrätten innefattar civilrättsliga rättigheter som gäller gentemot markägare och andra 

enskilda.110 Sammanfattningsvis kan rätten beskrivas som en rätt för samerna ”att använda 

mark och vatten till underhåll för sig och sina renar”, vilket stadgas i 1 § RNL. Rätten gäller 

för obegränsad tid och är grundad på urminnes hävd.111 Urminnes hävd avskaffades i och med 

antagandet av den nya jordabalken 1972 men har inom renskötselrätten fortfarande 

betydelse.112  

 

Rätten till renskötsel ser olika ut beroende på om det gäller kronomark113 eller enskild mark 

och är därför i viss mån komplicerad. Den mest centrala delen inom renskötselrätten är rätten 

till renbete. Utövandet av renskötseln måste, enligt 65 § RNL, ske med hänsyn till andras 

intressen, så som markägare eller miljön. Renskötselrätten innefattar dock mer än bara renbete. 

Samebyn har bland annat rätt, enligt 16 § RNL att uppföra mindre byggnader som behövs för 

renskötseln, enligt 17 § RNL ta virke från skog som finns på kronomark samt enligt 25 § RNL 

att jaga och fiska på utmark114. Rätten till jakt och fiske är individuella rättigheter men de kräver 

ett medlemskap i en sameby. Samebyn har också enligt 20 § RNL rätt att vid nödfall fälla lav 

bevuxna träd inom byns betesområde som föda åt renarna.115 

                                                 
107 Se figur 1, s 27.  
108 År 1992 skedde en bolagisering av viss statlig mark.  
109 Samernas rätt till vinterbete grundas även på sedvanerätt enligt NJA 2011 s. 109 (Nordmalingsmålet) där 

domstolen kom fram till att samerna har rätt till vinterbete ända ned till havet med stöd av sedvanerätten.  
110 Bengtsson, 2004, s 48. 
111 Urminneshävd infördes i 1 § RNL år 1993 i och med NJA 1981 s 1 (Skattefjällsmålet) där domstolen kom 

fram till att samernas rätt till renskötseln ytterst grundar sig på urminnes hävd.  
112 Bengtsson, 2004, s 21. 
113 Kronomark innebär mark som tillhör staten eller som tillhörde staten fram till 1992 års bolagisering av statlig 

mark.  
114 Begreppet utmark är omdiskuterat men gäller troligtvis som motsättning till inägor, alltså utanför åker, äng 

eller trädgård.  
115 För mer utförlig information kring renskötselrätten hänvisar jag till Bengtssons ”Samerätt” från 2004.  
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De krav som ställs på renskötseln är framförallt utformade för att renarna ska hållas under 

kontroll. Renarna ska, så långt det är möjligt, hindras från att komma utanför samebyns 

betesområde eller på annat sätt vålla skada och olägenheter. När renarna flyttas, ska de flyttas i 

hjord och på väg där minst skada vållas. Som ovan nämnts ska också enligt 65 § RNL, vid 

utförandet av renskötsel, hänsyn tas till andra intressen, så som skogs- och jordbruk. 

 

2.3.3 Rennäringen 

Rätten till renskötsel tillfaller, som ovan nämnts, den samiska befolkningen enligt 1 § 2 st. RNL. 

Det är med andra ord endast samer som har tillåtelse att bedriva rennäring i Sverige. I förarbeten 

fastslås att ”en avgörande förutsättning för den samiska kulturens fortbestånd är att 

rennäringen kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få 

sin utkomst inom rennäringen.”116 Det övergripande målet med samepolitiken är att staten ska 

verka för en levande samisk kultur som bygger på en ekologisk hållbar rennäring och andra 

samiska näringar. Rennäringen ska bedrivas på ett sådant sätt att den ger en tryggad försörjning 

på ett ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart sätt.117  

 

I en proposition från 2005, har redogjorts för vilka utgångspunkter som ska gälla för 

rennäringspolitiska frågor. Regeringen menar att då målet är att rennäringen ska bedrivas på så 

sätt att den ger en tryggad försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart sätt 

bör utgångspunkten vara att dessa tre mål integrerar med varandra och på så sätt också är 

beroende av varandra. De samiska näringarna är avgörande för den samiska kulturen och den 

samiska kulturen har ett stort inflytande på de samiska näringarna. De samiska näringarna är i 

sin tur nödvändiga för att de samer som bedriven rennäring ska vara ekonomiskt oberoende. De 

samiska näringarna har också ett ansvar för att de målsättningar som finns beträffande miljön 

uppfylls.118  

 

De kulturella utgångspunkter som finns för rennäringen är att renen och rennäringen har en 

central plats inom den samiska kulturen och att det inom rennäringen finns en tydlig koppling 

                                                 
116 Prop. 2005/06:86, s. 31.  
117 Prop. 2005/06:86, s 31.  
118 Prop. 2005/06:86, s 32.  
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till andra kulturella yttringar, så som jojk eller samisk slöjd. Rennäringspolitiken ska därför 

utifrån ett kulturellt hänseende främja samernas strävan att utveckla och bevara rennäringen.119  

 

Angående den ekonomiska utgångspunkten ska rennäringspolitiken utgå från att samerna själva 

utifrån sina regionala och naturgivna förutsättningar ska kunna råda över förutsättningarna för 

att kunna utveckla och upprätthålla det samiska näringslivet. För att skapa en effektiv rennäring 

i hela renskötselområdet ska rennäringen och utvecklingen av denna i huvudsak styras av 

näringsidkarna själva.120  

 

Det finns också en miljömässig utgångspunkt vad gäller rennäringspolitiken som syftar till att 

rennäringen och även andra samiska näringar omfattas av de miljömål som uppställs i 

miljöpolitiken, framförallt miljömålen ”Storslagen fjällmiljö” och ”Levande skogar”. Ovan 

nämnda mål är dock inte bindande för enskilda varför regeringen hänvisar till den precisering 

som gjort av miljömålen för rennäringens del i 65 a § RNL, där det stadgas att rennäringen ska 

bedrivas med bevarandet av naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga så att den ger 

en uthållig god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Rennäringen har 

stor betydelse för den biologiska mångfalden i fjällen samt för landskapets karaktär men 

rennäringen kan också påverka miljön negativt på olika sätt. Miljömålet i RNL innebär att 

samebyarna måste anpassa sitt betesuttag, renantal och hjordsammansättning utifrån 

betesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga samt bevarandet av biologisk mångfald.121  

 

 

 

                                                 
119 Prop. 2005/06:86, s 32-33. 
120 Prop. 2005/06:86, s 33-34. 
121 Prop. 2005/06:86, s 34-35.  



27 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Illustrerad av: Anders Sunesson Det ljusblå området fram till den gröna linjen utgör åretruntmarkerna. 

Den gröna linjen är odlingsgränsen och det ljusblå fältet fram till den grå linjen utgör tillsammans med det övre 

ljusblå fältet lappmarkerna. Från odlingsgränsen och ned till kusten utgör vinterbetesmarkerna, där renskötsel får 

bedrivas mellan 1 oktober till 30 april. Hela det blå fältet tillsammans utgör renskötselområdet.  
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3 Fallet ”Junselevargen” 
 

3.1 Bakgrund 

Nedan följer en genomgång av bakgrunden till Kammarrättens 122  avgörande i frågan om 

skyddsjakt av en genetiskt viktigt vargtik kallad: ”Junselevargen”. Jag har valt att börja med 

en genomgång av grunderna för Vilhelmina södra samebys ansökan om skyddsjakt. Därefter 

kommer jag att gå igenom Naturvårdsverkets skäl för beviljandet av skyddsjakten och därefter 

ska jag gå igenom de överklagande parternas grunder för överklagandet av skyddsjakten. 

Avslutningsvis refereras Kammarrättens avgörande av frågan.  

 

3.1.1 Vilhelmina södra sameby 

Bakgrunden till Vilhelmina södra samebys ansökan om skyddsjakt av vargtiken är följande. 

Vargtiken hade tillsammans med en varghanne dödat 35 renar fram till den 15 februari 2013. 

Av de 35 renarna hade vargtiken själv dödat 26 av dem under drygt en månads tid. Samebyn 

har, tillsammans med fältpersonal från länsstyrelsen konstaterat ett stort antal jaktförsök på 

renhjorden. Trots samebyns intensiva bevakning av renhjorden har vargtiken ändå lyckats 

utföra jaktförsök samt döda ett flertal renar. Konsekvenserna blev att renhjorden skingrats, 

vilket inneburit merarbete för renskötarna. Samebyn menar att vargtiken hindrar renskötarna 

från att bedriva en ordnad renskötsel eftersom all tid går åt till att försöka minimera skadorna 

efter vargtiken. Samebyn anser att annat arbete som gäller andra renhjordar, utanför vargreviret 

blir åsidosatt.  

 

Skingringen av renhjorden skapar en negativ stämning mellan ortsbefolkningen och 

renskötarna då arbetet med att samla ihop renar som befunnit sig utanför betesområdet skapar 

irritation hos ortsbefolkningen. Renskötarna har befunnit sig under en stor press då vargtiken 

dels innebär en högre arbetsbelastning dels medför en större oro för renarna och renskötarnas 

levebröd. Renskötarna har också upplevt en press från media samt trakasserier på internet.  

 

I en komplettering till ansökan om skyddsjakt av vargtiken har samebyn utrett vad de anser om 

olika alternativ till skyddsjakt av vargtiken. Det första alternativet är att flytta renhjorden. 

Samebyn påpekar att samebyn är hänvisad till vissa områden där de får bedriva renskötsel. Det 

är möjligheterna till bete som avgör vart renarna betar och hur samebyn ska bedriva sitt arbete 

med renarna. Vanligtvis utnyttjas hela betesområdet och de områden som inte använts hittills 

                                                 
122 KamR. 3854-13, 2014-02-14.  
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är avsatta för bete senare under vårvintern. Om dessa marker betas av i förtid skulle det inte 

finnas några betesmarker kvar i mars och april. Det skulle i sin tur kunna leda till att renarna 

okontrollerat skulle sprida sig till områden där de inte får vara. Samebyn påpekar också att det 

inte finns någon tillgång till reservbetesmarker.  

 

Det andra alternativet är att inhägna och utfodra renarna. Samebyn anför att det finns risker 

samt negativa effekter med att utfodra renar. Framförallt ökar risken för smittbildning på grund 

av många djur vistas på en liten yta. Renar kan också, vid ett byte från naturligt bete till 

utfodring bli sjuka och avlida på grund av olika sjukdomar eller smittor. Att utfodra renarna 

skapar ett lokalt slitage av marken som kan resultera i att det framtida betet förstörs. På lång 

sikt, menar samebyn att regelmässig utfodring av renarna påverkar deras egen förmåga att hitta 

lämpliga betesmarker samt förmågan att hitta mat under snön negativt. Att inhägna stora hjordar 

kräver också stora områden att kunna hägna in. Dessa hagar måste också, enligt samebyn bytas 

årsvis för att inte sjukdomar och parasiter ska spridas. Att ha renar inhägnade kräver merarbete, 

då det är viktigt att förhindra hagarna från att förorenas. Att renarna skulle vara instängda under 

vinterhalvåret skulle skapa svårigheter för hjorden under sommarhalvåret då renarna ska leva 

fritt uppe på fjället. Förlusten av livserfarenhet och skygghet kan göra dem till lättare byten för 

rovdjur.  

 

Samebyn menar att även om renarna skulle utfodras och inhägnas så är inte risken för 

rovdjursangrepp mindre. Bevakning av hjorden sker på dagtid och hagarna skulle, för att kunna 

inrymma fler tusen renar, vara tvungen att ligga i obebyggt område. Rovdjur skulle därför kunna 

ta sig in i hagen och attackera renarna, som då inte har någonstans att fly. Kostnaderna för både 

hagarna och utfodringen, är enligt samebyn, orimligt stor.  

 

Det sista alternativet är att föra en hårdare bevakning av renhjorden. Samebyn anser att det 

krävs stora resurser för att bevaka en renhjord dygnet runt och att renhjorden under tiden för 

vargtikens attacker har bevakats intensivt men att tiken ändå lyckats döda renarna. 

 

3.1.2 Naturvårdsverket 

Bakgrunden till Naturvårdsverkets beviljande av skyddsjakt efter vargtiken är följande. På 

grund av det stora antalet renar som fanns i området vid tiden för angreppen och de tidigare 

försöken att hitta en annan lämplig lösning anser Naturvårdsverket att skyddsjakt är den enda 

lösningen för att förhindra att fortsatta skador för samebyn ska uppkomma.  
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Naturvårdsverket har gjort bedömningen att den gynnsamma bevarandestatusen för den 

svenska vargstammen inte kan anses vara beroende av endast denna genetiskt viktiga vargtik. 

Naturvårdsverket menar att det inte är första gången som varg invandrat från den rysk-finska 

vargpopulationen utan att det hänt ett flertal gånger. Naturvårdsverket arbetar också med andra 

åtgärder för att försöka förstärka vargstammen, exempelvis genom utsättning av djurparksfödda 

vargvalpar samt förflyttning av vargpar för reproduktion. Naturvårdsverket menar därför att det 

finns andra sätt som vargstammen kan uppnå gynnsam bevarandestatus.  

 

Angående att vargtiken gör allvarlig skada så pekar Naturvårdsverket på det faktum att 

vargtiken ensam dödat ett stort antal renar samt att hon skingrat hjorden ett flertal gånger i och 

med jaktförsök och dödande av ren. På grund av att vajorna under vintern är dräktiga så innebär 

det också en större skada för samebyn. Vargtiken utgör därför en allvarlig skada för samebyn 

enligt Naturvårdsverket.  

 

Sammanfattningsvis gjorde därför Naturvårdsverket bedömningen att skyddsjakt av vargtiken 

är den enda möjliga åtgärden för att kunna förhindra att allvarliga skador uppkommer för 

samebyn.  

 

3.1.3 Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen 

De överklagande parterna, Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen, 

har anfört att beslut om skyddsjakt av en strikt skyddad art ska beviljas restriktivt. Skyddsjakt 

ska endast användas då det konstaterats att skyddsjakt inte kan förvärra en ogynnsam 

bevarandestatus eller att skyddsjakten inte kommer att förhindra återställandet av gynnsam 

bevarandestatus. Parterna motsätter sig Naturvårdsverkets uppfattning att den svenska 

vargstammen inte är beroende av en ensam genetiskt viktig individ utan menar tvärtom att 

vargstammen är ytterst beroende av viktiga genetiska individer för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus.  

 

Angående annan lämplig lösning anser parterna att ekonomisk ersättning för de dödade renarna 

är att föredra som annan lämplig lösning eftersom syftet med rennäringen är att avyttra renköttet 

och tillgodogöra sig intäkterna. Partena menar också att eftersom skadan uppkommit under en 

begränsad tid under vinterhalvåret och därför inte är varaktig så kan den inte uppfattas som 

allvarlig.  
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3.2 Kammarrättens avgörande 

Kammarrätten har gjort följande bedömning. Naturvårdsverket beviljade skyddsjakten genom 

en tillämpning av 23 a § 1 st. 3 p. jaktförordningen vilken Kammarrätten anser står i 

överensstämmelse men artikel 16.1 AHD. Kammarrätten utgår från EU-domstolens mål 

angående skyddsjakt av en varg i Finland123 vilket innebär att undantagsbestämmelsen i artikel 

16.1 AHD ska tolkas restriktivt och att det enligt Kammarrätten måste ske en 

proportionalitetsbedömning mellan skälen för undantaget och undantagets påverkan på den 

skyddade arten.  

 

Kammarrätten börjar med att utreda om kriteriet allvarlig skada kan anses vara uppfyllt. 

Kammarrätten anser att de renar som dödats under den korta perioden som samebyn uppgett, 

oavsett i relation till renhjordens storlek, ska betraktas som en allvarlig skada. Kammarrätten 

menar att till detta kan tilläggas olägenheten och att renhjorden, under tiden för angreppen, 

huvudsakligen bestod av avelsdjur i form av dräktiga vajor.  

 

Kammarrätten bedömde därefter om det fanns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt av 

vargtiken. Vid bedömningen om annan lämplig lösning ska, enligt Kammarrätten, 

utgångspunkten vara de faktiska lösningarna som finns vid tiden för beslutet. De lösningar som 

Naturvårdsverket tagit upp är främst att förflytta vargen eller att skrämma vargen från hjorden. 

Ingen av lösningarna har gett något resultat. Att flytta vargtiken ännu en gång anser 

Kammarrätten vara oetiskt ur ett djurrättsligt perspektiv. Naturvårdsverket har också utrett 

möjligheten att förflytta eller inhägna hjorden men kom fram till att då det rör sig om en hjord 

på mellan 4000-5000 djur som strövar fritt under hela året, var denna lösning inte lämplig. 

Kammarrätten delar Naturvårdsverkets uppfattning och menar därför att Naturvårdsverket 

uppfyllt de krav uppställs i 23 a § 1 st. 3 p. jaktförordningen på en bedömning vad gäller 

prövning av annan lämplig lösning.  

 

Den sista frågan avser om beslutet om skyddsjakten uppfyller kriteriet att inte försvåra 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Kammarrätten resonerar kring att det ur EU-

domstolen praxis124 framkommit att skyddsjakt kan beviljas även fast arten inte uppfyller 

                                                 
123 Mål C-342/05, Europeiska Kommissionen mot Republiken Finland. 
124 Mål C-342/05, Europeiska Kommissionen mot Republiken Finland. 
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gynnsam bevarandestatus. Förutsättningarna är då att skyddsjakten inte ska förvärra den 

ogynnsamma bevarandestatusen hos den aktuella populationen eller förhindra återställandet 

av en gynnsam bevarandestatus. Med en arts bevarandestatus avses enligt artikel 1 i) AHD, 

summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den 

naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. Kammarrätten hänvisar till 

Naturvårdsverket resonemang i sitt beslut angående den svenska vargstammens status. Där 

framgår att vargstammen lider av inavel men att det minskat genom avkommor av invandrade 

vargar som reproducerat sig de senaste åren. Det finns genomförda och planerade åtgärder för 

att förbättra den genetiska statusen hos vargstammen. En enskild genetiskt viktigt individ är 

därför inte avgörande för vargpopulationens förbättring.  

 

Kammarrätten menar därför att det är visat att beviljandet av skyddsjakt inte kan förvärra den 

ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus 

hos den svenska vargstammen. Naturvårdsverkets beslut hade därför grund för beviljande av 

skyddsjakt efter vargtiken.  

 

4 Analys 
 

4.1 Rennäringen och AHD 

Vid utformningen av den svenska vargpolitiken har, som ovan nämnts i kapitel 2.2, hänsyn 

tagits till rennäringen då det uttalats i förarbetena att varg inte ska förekomma i 

renskötselområdet. I ovan nämnda överträdelseärende från EU-kommissionen har Sverige dock 

mottagit kritik för sitt uteslutande av varg från renskötselns åretruntmarker.125 Kommissionen 

ansåg att Sverige begränsar vargens tillgång till sitt naturliga utbredningsområde genom att inte 

tillåta vargförekomst inom åretruntmarkerna. Kommissionen tyckte också att avgränsningen 

försvårar möjligheterna för den rysk-finska vargstammen att dels ha ett genetiskt utbyte med 

den svenska stammen, dels att etablera sig i Sverige.126 

 

Sverige besvarade kritiken med att belysa samernas status som urfolk samt att den samiska 

rennäringen är en central del av den samiska kulturen. I sitt svar till EU-kommissionen 

påpekade Sverige att det inte finns något förbud mot varg inom åretruntmarkerna. 

                                                 
125 Se 2.2.2. 
126 EU-kommissionen, Begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige, 2010-08-20, s 2.  
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Begränsningen grundar sig i den konflikt som uppstår mellan varg och rennäring och att det 

anses omöjligt att bedriva rennäring i ett område där det finns en etablerad vargstam.127 

 

Kommissionen svarade att det visserligen stämmer att det inte finns något uttryckt sådant 

förbud men att begränsningen i sig ändå de facto utesluter vargen från hela renskötselområdet. 

Kommissionen ansåg att då åretruntmarkerna omfattar en femtedel av Sveriges yta så hindrar 

det vargens tillgång till sina naturliga utbredningsområden och det är ett stort hinder mot det 

genetiska utbytet med andra vargstammar. Kommissionen bekände Sveriges internationella 

åtaganden gentemot samerna som urfolk men påpekade att det inte ansågs finnas några belägg 

för att rennäringen och vargens naturliga vandring inte borde kunna anpassas till varandra.128  

 

AHD har till syfte, enligt artikel 2 AHD, att säkerställa den biologiska mångfalden och vid 

åtgärder ska hänsyn tas till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och 

lokala särdrag. Min uppfattning är, mot bakgrund av samernas status som urfolk samt 

rennäringens betydelse inom samisk kultur, att den samiska rennäringen utgör ett kulturellt 

behov samt ett lokalt särdrag. Åtgärder som tas i enlighet med AHD ska därför tas med hänsyn 

till rennäringen. Även Åhrén, är av liknande uppfattning, då han anser att ”såväl undantaget 

för att främja sociala och kulturella ändamål son undantaget för skydd av tamdjur torde utan 

problem kunna hävdas i förhållande till renskötseln”129 – tillika rennäringen.  

 

Enligt artikel 12 AHD har medlemsländerna en skyldighet att införa ett strikt skyddssystem för 

varg som befinner sig i sitt naturliga område. Undantag från bestämmelsen finns i artikel 16.1 

AHD som redogjorts för i avsnitt 2.1.2. Skyddsjakt får beviljas på varg för att undvika allvarlig 

skada på bland annat boskap och av hänsyn till tvingande orsaker av social eller ekonomisk 

karaktär, enligt artikel 16.1 b-c) AHD. Skyddsjakt får, även om det ska beviljas restriktivt ske 

innan skada faktiskt uppstått.130 Vargen är inte förenlig med en ekonomisk hållbar rennäring. 

Det samepolitiska målet för rennäringen är att ett rimligt antal samer ska kunna få sin utkomst 

från rennäringen samt att rennäringen ska ge en tryggad försörjning på ett ekonomisk, 

ekologiskt och kulturellt hållbart sätt.  

 

                                                 
127 M2010/3062/R, 2010-09-03, s 17-18.  
128 EU-kommissionens formella underrättelse, överträdelse nr. 2010/4200, UF 2011/5357, s 11.  
129 Åhrén, 2011, s 643.   
130 Mål C-342/05, Europeiska Kommissionen mot Republiken Finland. 
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I Sverige finns idag cirka 250 000 renar och cirka 4000 renägare. Statistik hämtad från 

Sametinget visar att det genomsnittliga renantalet per renägare i Sverige under 2014, utgör 53 

renar per renägare.131 De ekonomiska konsekvenserna av vargförekomst i närheten av ren 

framkommer tydlig vid tanken om att ”Junselevargen” ensam dödat 26 renar från en och 

samma renägare. Verkningarna av att förlora nästan halva sin hjord ger dels stora ekonomiska 

konsekvenser, då rennäring är en betydande inkomst för många renägare. Dels skapar också 

förlusten av boskap psykiska konsekvenser i form av stress och oro över sin inkomst, 

arbetssituation och för sina renar. 132  För en renägare är ett medlemskap i en sameby 

obligatoriskt men samebyn i sig, står inte för några utgifter för renarna utan det är renägaren 

själv som förlorar boskap och inkomst. För samtliga renägare i samebyn där varg befinner sig 

tillkommer också kostnader till följd av vargförekomsten. Varg i renskötselområdet innebär 

ofta en merkostnad i övervakning av renhjorden. Det till följd av vargens jaktmetoder, i form 

av skingring av hjorden.  

 

Att varg därmed utgör en allvarlig skada för renen som boskap samt för rennäringen som 

tvingande orsak av ekonomisk eller social karaktär anser jag är förenligt med AHD. Renen kan 

möjligtvis inte ses som ett tamdjur i strikt mening med tanke på renens näst intill vilda 

levnadssätt. Renen bör dock ändå kunna ses som ett boskapsdjur enligt artikel 16.1 b) mot 

bakgrund av att renen fyller samma funktion som andra boskapsdjur för sina ägare. Särskild 

hänsyn bör därför kunna tas till rennäringen vid skyddsjakt enligt artikel 16.1 b) AHD då varg 

innebär en allvarlig skada på boskap.  Likaså bör skyddsjakt kunna tillåtas på grund av orsaker 

av social eller ekonomisk karaktär med hänvisning till skydd av en urfolkskultur där 

rennäringen är av central betydelse, i enlighet med artikel 16.1 c).  

 

4.1.1 Gynnsam bevarandestatus och vargens utbredningsområde 

I den senaste propositionen fastställde den dåvarande regeringen att den svenska vargstammen 

uppnått gynnsam bevarandestatus. Där framkommer också att vargens utbredningsområde ska 

utgöra hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län, samt att vargförekomst i 

renskötselområdet ska begränsas. Målet är att det inte ska finnas någon etablerad vargstam i 

renskötselområdet. Vargens utbredningsområde får betydelse för hur stor population av vargar 

Sverige ska ha för att uppnå samt bibehålla gynnsam bevarandestatus. Jag anser att det finns en 

problematik i att vargens utbredningsområde utgörs av hela Sverige förutom den alpina 

                                                 
131 Sametinget [http://www.sametinget.se/statistik/ren%C3%A4gare], 2014-12-19. 
132 Edin-Liljegren m.fl, Naturvårdsverkets Rapport 6609, juni 2013, s 15-20.  

http://www.sametinget.se/statistik/ren%C3%A4gare
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regionen samt Gotlands län samtidigt som målet är att den inte ska finnas i renskötselområdet 

vilket utgör 40 % av Sveriges yta, inklusive den alpina regionen. Problematiken med dagens 

vargpolitiska mål är att det krävs en större population vargar för att uppnå och bibehålla 

gynnsam bevarandestatus än om utgångspunkten var den areal där det är tänkt att vargen ska 

ha sitt habitat, vilket är mellan- och södra Sverige. Konsekvenserna blir att ett större antal vargar 

måste leva på en mindre yta, vilket skapar missnöje hos lokalbefolkningen som lever i områden 

där vargen är etablerad.133 Jag anser att det är en bidragande faktor till det bristande förtroendet 

för vargpolitiken samt en anledning till varför vargen i vissa delar av Sverige inte är speciellt 

omtyckt.134 

 

4.1.2 Rennäring utifrån varg i renskötselområdet 

Då det uppenbarligen tas hänsyn till rennäringen inom vargpolitiken, bör det då inte vara rimligt 

att rennäringen tar hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald och en gynnsam vargstam i 

Sverige? Det samepolitiska målet syftar till att samisk kultur ska byggas på en ekologisk hållbar 

rennäring. I 65 a § RNL regleras rennäringens miljömål och regleringen syftar till att 

rennäringen ska bedrivas utifrån naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga så att 

markerna ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid införandet 

av miljömålet angavs att detta innebär att samebyarna måste anpassa sitt betesuttag, renantal 

samt hjordsammansättning till bland annat bevarandet av den biologiska mångfalden. 135 

Intressant är om det utifrån 65 a § RNL samt AHD går att ställa krav på att rennäringen måste 

anpassas till vargförekomst även inom renskötselområdet. Vid ett antagande om att både 

renantalet samt hjordsammansättningen skulle anpassas utifrån förutsättningen att det finns en 

vargetablering i området där samebyn har sina renar skulle, som EU-kommissionen ovan nämnt 

i sin kritik mot Sverige, vargen och renarna kunna samspela. Detta skulle dock få förödande 

ekonomiska konsekvenser för renägare och renskötseln som näringsverksamhet skulle inte 

kunna uppnå målet om att ge en tryggad försörjning för ett rimligt antal renägare. Viktigt att 

komma ihåg vid diskussionen om vargens vara eller icke vara i renskötselområdet är att vargen 

inte är det enda rovdjuret som dödar ren. Renskötselområdet innehåller såväl stammar av björn, 

lo, järv och kungsörn vilka alla dödar ren i större eller mindre omfattning.  

 

 

                                                 
133 Ericsson m.fl, Statens lantbruksuniversitet (SLU), rapport 2013:1, 2013, s 7.  
134 Ericsson m.fl, Statens lantbruksuniversitet (SLU), rapport 2013:1, 2013, s 9.  
135 Se 2.3.3.  
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4.2 Gällande rätt 

En övergripande utgångspunkt inom samepolitiken är att rennäringen är en avgörande 

förutsättning för den samiska kulturens fortlevnad. 136  Rennäringen utgör därmed en 

grundpelare inom samepolitiken och jag tolkar utifrån förarbeten att hänsyn till rennäringen 

alltid ska tas vid samepolitiska beslut. Forskning och förarbeten är övergripande enade om att 

varg är det rovdjur som är svårast för rennäringen att hantera och i den senaste propositionen 

tydliggörs att varg inte ska förekomma inom renskötselområdet.137 Trots målet om vargens 

tänkta frånvaro i renskötselområdet, dyker ändå varg ibland upp i renskötselområdet och 

konflikter med rennäringen uppstår. Då utformningen av vargpolitiken till största del är 

oreglerad i nationell lag så hamnar vi i slutändan i jaktlagstiftningen. De regler som blir 

intressanta i frågan är framförallt reglerna om skyddsjakt som återfinns i jaktförordningen. I 23 

a § jaktförordningen omnämns inte rennäringen som någon aspekt som bör tas extra hänsyn till 

vid bedömningen om skyddsjakt.  

 

I propositionen138 till skyddsjaktparagrafen nämns inte rennäringen som ett intresse som måste 

tas särskild hänsyn till vid beslut om skyddsjakt av varg. Dock tar den dåvarande regeringen 

ställning till ett förslag om en lagförändring. Förslaget är en detaljreglering i 

skyddsjaktlagstiftningen som innebär att vid beslut om skyddsjakt av varg ska rättstillämparen 

ta särskild ”hänsyn till risken för skador på renar”. Den dåvarande regeringen ansåg att det 

inte fanns något behov av ändringen och pekade på att Naturvårdsverket åtminstone vid beslut 

om skyddsjakt av björn och lo redan tagit hänsyn till rennäringen.139 Regeringens uttalande är 

dock intressant då jag tolkar det som att regeringen då ansåg att lagändringen inte behövdes för 

att hänsyn till rennäringen redan tas enligt nuvarande skyddsjaktlagstiftning.  

 

Förarbetena är cirka 15 år gamla men är intressanta då de antyder att vid beslut om skyddsjakt 

ska hänsyn tas särskilt till rennäringen. I en utveckling av synen kring skyddsjakt av varg i 

renskötselområdet framhålls att renen är ett tamdjur och omfattas som andra tamdjur av de 

regler som gäller vid djurskötsel och djurhållning. Dock, menar utredningen så innehar 

rennäringen ett starkare skydd än annan djurhållning på grund av dess särskilda betydelse för 

                                                 
136 Prop. 2005/06:86, s 31. 
137 Prop. 2012/13:191, s 39.  
138 Prop. 2000/01:57, s 53-55.  
139 Prop. 2000/01:57, s 55-56.  
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den samiska kulturen. Utredningen menar därför att särskild hänsyn måste tas till rennäringen, 

vid utformningen av rovdjurspolitiken.140 

 

Vid tiden för utredningens förslag såg den svenska vargpolitiken annorlunda ut i och med att 

kravet på antalet vargar inte var samma som idag. Målet var att det skulle finnas 200 vargar i 

Sverige och innan det antalet uppnåtts ansåg utredningen att skyddsjakt av varg främst skulle 

tillåtas i renskötselområdet.141  

 

Sammanfattningsvis tas ingen särskild hänsyn till samernas rätt att bedriva rennäring vid beslut 

om skyddsjakt av varg enligt 23 a § jaktförordningen. Dock anser jag att det utifrån förarbeten 

till skyddsjaktlagstiftningen kan antydas att rennäringen är viktigt att ta hänsyn till vid 

utformningen av rovdjurspolitiken och således vid beslut om skyddsjakt på varg. Jag anser 

också att det i den senaste vargpolitiska propositionen142 framkommer, genom målet om att 

varg inte ska förekomma i renskötselområdet, att hänsyn ska tas till rennäringen vid 

vargpolitiska beslut.  

 

I ovan refererade rättsfall där ”Junselevargen” statuerat exempel för regleringen av skyddsjakt 

av varg inom renskötselområdet, har jag utifrån rättsfallet inte kunnat utläsa att rättstillämparen 

tagit särskild hänsyn till samernas rätt att bedriva rennäring vid beslutet som skyddsjakt. 

Rennäringen bedöms som vilken annan näringsverksamhet som helst med undantag för 

renskötselns säregna djurhållning, där renarna strövar fritt och inte i inhäng, vilket fått betydelse 

för bedömningen om annan lämplig lösning.  

 

4.3 Förslag på ny lagstiftning 

Dagens vargpolitik innehåller en del brister och kan i mångt och mycket förbättras. Med 

utgångspunkt i avgörandet om skyddsjakt av ”Junselevargen” vill jag sammanfatta vad jag 

anser problematiskt med händelsen. För att börja med förflyttning av vargar så har lagstiftaren 

sedan länge ställt sig positiv till möjligheten att förflytta genetiskt viktiga vargar från 

renskötselområdet till andra delar av Sverige. Junselevargen flyttades sammanlagt fyra gånger 

för att samtliga gånger vandra in i renskötselområdet igen. Personligen uppfattar jag att 

bevarandet av vargtiken gick över styr. Framförallt på grund av ekonomiska skäl då jag frågar 

                                                 
140 SOU 1999:146, s 186. 
141 SOU 1999:146, s 203. 
142 Prop. 2012/13:191, s 39.  
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mig om det är rimligt att bekosta 7,4 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på en enskild 

vargtik? En annan anledning är med tanke på djuretiska skäl då jag ställer mig tveksam till hur 

det kan rättfärdigas att söva och förflytta ett vilt djur upprepade gånger. Dels för den stress tiken 

måste ha upplevt vid infångandet, dels för de upprepade, långa vandringar hon genomfört för 

att ta sig tillbaka till renskötselområdet.  

 

I renskötselområdet är skyddsjakt enligt 23 a § jaktförordningen den möjlighet som finns för 

att undkomma problem mellan rennäring och varg. Då det inte finns någon etablerad vargstam 

i renskötselområdet finns ingen möjlighet att bedriva licensjakt efter varg, tillskillnad från 

exempelvis Mellansverige. Möjligheten att freda sin hjord enligt 28 § jaktförordning finns, men 

är svår att tillämpa då paragrafen kräver att fredandet måste ske i direkt anknytning till 

vargangreppet. Då renen strövar fritt över stora areal kan det vara svårt som renägare att ständigt 

bevaka sina renar och att befinnas sig på plats vid ett vargangrepp. 28 § jaktförordningen kräver 

också att man innan dödandet av rovdjuret vid ett angrepp mot tamdjur ska försöka skrämma 

bort djuret innan dödandet. Paragrafen kan därför uppfattas som oklar när man får och inte får 

skjuta. Att skjuta en varg vid ett angrepp mot tamdjur, ren eller andra djur, riskerar ofta att sluta 

i en polisutredning, vilket dessutom kan uppfattas som obehagligt för många.143  

 

Att varg är det rovdjur som medför störst skada för rennäringen är de flesta överens om och 

dagens vargpolitiska mål är att vargen inte ska förekomma inom renskötselområdet. Målet om 

ett vargfritt renskötselområde, anser jag i sig är bra och målet ligger i linje med det 

samepolitiska målet om främjandet av rennäringen. Problematiken kvarstår dock när varg ändå 

vandrar in i renskötselområdet. Lagstiftningen uppfattas då som otydlig och vag när det gäller 

vilken betydelse rennäringen ska få vid skyddsjakt av varg.  

 

”Junselevargen” har inte synts till sedan i februari 2014 och mycket tyder på att hon och hennes 

hanne blivit dödad. 144  Forskarna tror att det är misstro och lågt förtroende till stat och 

myndigheter som är anledningen till den höga andelen av vargar som faller offer för illegal jakt. 

Jag anser att mycket kan förklaras i den otydlighet som finns inom den svenska vargpolitiken 

samt den rättsliga regleringen av skyddsjaktbestämmelsen.  

 

                                                 
143 SOU 1999:146, s 100.   
144 Sundin, 2014, s 1.  
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I ovan nämnda SOU145 föreslog utredningen att det i 23 a § jaktförordningen skulle införas ett 

nytt andra stycke där det skulle föreskrivas att vid beslut om skyddsjakt på ”varg skall ta 

särskild hänsyn till risken för skador på renar”.146 Utredningen menar att särskild hänsyn måste 

tas vid utformningen av vargpolitiken och hänvisar till 2 § 1 kap Regeringsformen och ordet 

kultur som innefattar den samiska rennäringen.147 På grund av den skada som varg innebär för 

rennäringen bör skyddsjakt framförallt tillåtas inom renskötselområdet.  

 

Jag anser att utredningens förslag ligger i linje med dagens samepolitiska mål om att främja 

rennäringen. Regleringen skulle skapa en tydlighet i rättstillämpningen då det genom 

detaljregleringen ställs krav på rättstillämparen att göra en särskild prövning gentemot skador 

på renar. Jag anser också att rättssäkerheten gentemot samernas ställning som urfolk skulle öka 

i och med detaljregleringen. Möjligheten att förflytta genetiskt viktiga vargar till andra delar av 

Sverige bör dock finnas kvar men jag tycker att det i förarbeten ska finns uttalat att vargen då 

endast skall flyttas en gång med hänsyn till djuretiska och samhällsekonomiska skäl. För att 

säkerställa att genetiskt viktiga vargar inte dödas innan de fått möjlighet att förflyttas, bör även 

detta vara en del av prövningen för beviljandet av skyddsjakt av varg. Om en genetiskt viktig 

varg inte förflyttats från renskötselområdet till en annan ort i Sverige vid ansökan om 

skyddsjakt, bör detta vara att ses som en annan lämplig lösning istället för skyddsjakt. Det är 

viktigt att den svenska vargstammen kan ha ett genetiskt utbyte med andra populationer och jag 

förespråkar därför möjligheten att kunna förflytta invandrade vargar till områden utanför 

renskötselområdet.   

 

Följderna av en detaljreglering där hänsyn tas till rennäringen samt ett uttalat mål om att 

förflyttning av varg endast ska ske en gång, tror jag skulle bli en mer positiv inställning hos 

renägare till vargpolitiken. Jag anser också att detaljregleringen kan leda till ett ökat förtroende 

till stat och myndigheter. Ett ökat förtroende till stat och myndigheter samt en större möjlighet 

till skyddsjakt, tror jag skulle leda till en minskning av den illegala jakten efter varg. 

 

4.3.1 Överensstämmer förslaget med AHD? 

Frågan blir följaktligen om ovan beskriva förslag kan anses vara förenligt med AHD. Förslaget 

i sig innebär en detaljreglering av skyddsjaktbestämmelsen där presumtionen blir att vid en 

                                                 
145 SOU 1999:146.  
146 SOU 1999:146, s 249.  
147 SOU 1999:146, s 186.  
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ansökan om skyddsjakt av varg som befinner sig inom renskötselområdet ska särskild hänsyn 

tas till risken för skador på renar och således rennäringen. Vid beslut om skyddsjakt sker alltid 

en individuell prövning gentemot det djur som orsakar skadan. Detaljregleringen skulle 

troligtvis innebära att det skulle bli lättare att bevilja skyddsjakt av varg inom renskötselområdet 

som innebär skada för rennäringen. Jag anser dock att det i dagens skyddsjaktlagstiftning redan 

finns ett krav från lagstiftaren att särskild hänsyn ska tas till rennäringen vid beslut om 

skyddsjakt av varg men att kravet dels är otydligt, dels inte tillämpas fullt ut. Syftet med en 

detaljreglering i lag skulle därför vara att dels skapa en större rättssäkerhet för samerna med 

utgångspunkt i deras folkrättsliga skydd, dels förtydliga den nationella skyddsjaktlagstiftningen 

och det vargpolitiska målet. Eftersom detaljlagstiftningen inte innebär någon direkt ändring för 

rättstillämparen anser jag att förslaget, med hänvisning till ovan förda diskussion i kapitel 4.1 

om vargens frånvaro i renskötselområdet och dess förenlighet med AHD, är förenligt med 

AHD.  

 

Det kan hända att EU-kommissionen inte är av samma åsikt med hänvisning till ovan anförda 

överträdelseärende, då detaljregleringen kan uppfattas som ett förbud mot varg i 

renskötselområdet samt att det skulle försvåra utbytet med andra vargpopulationer. Jag förstår 

EU-kommissionens resonemang men jag anser ändå att detaljregleringen är förenlig med AHD 

då samerna som urfolk utgör ett socialt och kulturellt behov samt ett regionalt särdrag. Detta 

intresse ska enligt artikel 2.3 AHD tas hänsyn till vid åtgärder som vidtas i enlighet med AHD. 

Detaljregleringen är i sig inget förbud mot varg i renskötselområdet och utbytet med andra 

populationer är fortfarande möjlig genom förflyttning av genetiskt viktiga vargar.  

 

Jag vill avslutningsvis sammanfatta mina tankar kring den svenska vargpolitiken. Det finns en 

problematik i att vargens gynnsamma bevarandestatus bygger på att vargens referensvärde för 

utbredningsområde utgörs av nästan hela Sverige, samtidigt som det finns ett mål om att det 

inte ska finnas någon etablerad vargstam i renskötselområdet. Dessa mål är enligt mig 

motsägelsefulla och konsekvenserna blir att koncentrationen av varg blir, som det är idag 

väldigt högt i Mellansverige. Det leder till en missnöjd lokalbefolkning i de områden där vargen 

finns etablerad. Dessa motsägelsefulla mål bidrar också till de motsättningar som uppstår 

mellan rennäringen och varg, då det innebär en otydlighet från lagstiftaren hur vargpolitiken 

och skyddsjaktlagstiftningen ska hantera varg i renskötselområdet som utgör skada för 

rennäringen. En hög koncentration av varg i Mellansverige, där föryngringars möjlighet till nya 

revir minskar, bidrar också till att vargen kommer att söka sig vidare till andra ställen i Sverige 
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för att kunna etablera nya revir. Det finns därför en stor risk att allt fler vargar kommer att söka 

sig från södra och mellersta Sverige till renskötselområdet.  Målet för vargpolitiken borde enligt 

mig, istället vara att vargens naturliga habitat ska utgöras av mellan och södra Sverige och att 

populationen ska anpassas därefter. Genetiskt viktiga vargar som befinner sig i 

renskötselområdet ska flyttas till ett område inom vargens naturliga habitat eller om skada 

uppstår för rennäringen, avlivas med hjälp av skyddsjakt.  
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