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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att analysera hur rättsreglerna för förvaltningsjakt på varg utformats 

inom svensk och finsk rätt. Uppsatsen är av traditionell rättsvetenskaplig metod med 

fokus på den svenska lagstiftningen, och i något mindre utsträckning, den finska. 

Utredningen har utförts främst genom studier av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin, därefter har de olika ländernas statliga utredningar och förvaltningsplaner 

studerats för en komparativ analys med syfte att synliggöra likheter och skillnader 

mellan lagstiftning. Resultatet visar att vargens närvaro blir till känslomässig fråga för 

de som vistas i skog och mark, tryggheten vi tidigare upplevts i skogen är inte längre en 

garanti. Sverige och Finland har i stor utsträckning liknande lagstiftning och problem 

inom vargfrågorna och väljer även till stor del att försöka lösa dessa på samma sätt. 
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1. Inledning  

Inget annat djur i Sverige är så omtalat som vargen. Inte mindre än tre utredningar har 

gjorts de senaste tio åren av regeringen och ämnet är lika hett som tidigare, inte minst på 

grund av den tillsägelse den svenska staten fått från Europeiska kommissionen 

angående 2010 års skyddsjakt på varg. En av de delar svenska staten saknar inom 

området är en enhällig forskning inom området för bevarandet av varg och en tydlig 

inriktning för förvaltningen av rovdjur bör ske. Eftersom vargen är en skyddad art enligt 

habitatdirektivet har regeringen en skyldighet att se till att bevarandestatusen för vargen 

i Sverige bli gynnsam, något som fortfarande är problematiskt. Den svenska 

vargstammen befinner sig för tillfället geografiskt isolerad från andra individer av arten 

i främst dalarnas län, detta resulterar i att den genetiska variationen hos den svenska 

vargstammen förblir inavlad. 2010 och 2011 utfördes licensjakt på varg inom 

rovdjurslänen vilket uppmärksammades av kommissionen varvid ett 

fördragsbrottsförfarande startades. Sveriges regering har tillbakavisat kommissionens 

åsikter angående felaktigheterna i att tillåta en licensjakt på en så sårbar art som den 

svenska vargstammen utgör men påbörjade likväl en ny statlig utredning angående 

Sveriges mål för vargen. Eftersom Finland år 2005 blev anklagad av kommissionen för 

att hå åsidosatt sitt artskydd för vargen går det att dra paralleller mellan Sverige och 

Finland då länderna även i stort delar en kulturell bakgrund, naturliga förutsättningar för 

varg samt ett liknande statsskick. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur rättsreglerna för förvaltningsjakt på varg 

utformats inom den svenska och finska rätten. Utgångspunkten för skydd av arter i de 

bägge länderna är målet om en gynnsam bevarandestatus för arter som omfattas av det 

Europarättsliga Art- och habitatdirektivet, häribland vargen. Europiska kommissionen 

har uppmärksammat att Sverige inte har uppnått en gynnsam bevarandestatus vilken är 

en av de viktigaste utgångspunkterna i uppsatsen. I uppsatsen görs en jämförelse av de 

båda ländernas förvaltning av rovdjur inklusive de förutsättningar för undantag från 

artskyddet som medgivits. Viss vikt har även lagts vid regionala attityder samt vilken 

hänsyn de respektive regeringarna visat aktörer. 

1.3 Metod 

För att fastställa gällande rätt avseende de rättsliga förutsättningarna för förvaltningsjakt 

på varg har ett traditionellt rättsvetenskapligt tillvägagångssätt använts, dvs. 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har studerats i Sverige och – i något mindre 

utsträckning – Finland. Därefter har i huvudsak svenska och finska statliga utredningar 

och förvaltningsplaner för varg studerats för en komparativ analys av gällande 

förvaltning med syfte att synliggöra likheter och skillnader mellan lagstiftningen mellan 

de olika länderna.  
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2. Vargen inom EU 

Åtta länder inom den Europeiska unionen har vargar i sitt territorium: Finland, Sverige, 

Norge, Turkiet, Grekland, Italien, Spanien och Portugal. I Art- och habitatdirektivet 

återfinns Canis Lupus som en prioriterad art som därför skall omfattas av ett strikt 

skyddssystem enligt artikel 12. Den svenska vargen är en underart till Canis Lupus och 

återfinns främst vid den ryska gränsen.  

2.1. Vargen (Canis Lupus) 

Vargen är grundformen för hunddjuret och bland tamhundens olika raser existerar det 

flertalet som är lika vargen till utseendet. Även om det fram för allt är polarhundar som 

äger mest likhet med vargen bär även schäfern starka likheter. Det som skiljer varg och 

schäfer åt främst är vargen generellt sätt är större med bredare huvud och större tassar. 

Vargen kan variera mycket i storlek beroende på vilket område den kommer ifrån och 

kan vara allt mellan 82-160 cm lång och hanar är större än honor.
1
 Normalvikt för en 

varg ligger mellan 30-50 kilo och den skandinaviska vargens päls har en grå grundfärg 

med en sommarpäls som innehåller grågula och rödbruna skiftningar. Vargens färg på 

pälsen varierar med flera nyanser och existerar med både helvit och helsvart individer. 

Vargen lever främst inom en flock av sin familjegrupp som består av ett ledarpar och 

deras ungar, både årsungar och ettåringar kan ingå i flocken. En vargflock vaktar sitt 

revir aktivt och det händer att vargar dödas i strider om revir, storleken på ett revir 

varierar främst beroende på födotillgång och en flocks storlek, men i Sverige är det 

vanligt med 600-1000 kvadratkilometer. Arten är mycket anpassningsbar och har 

existerat i nästan alla landmiljöer på norra halvklotet, dock har vargen ett behov av ett 

visst skydd inom området de befinner sig och uppehåller sig relativt nära sin 

födotillgång. Vargen söker sig vanligtvis inte till tätbebyggda områden och bosätter sig 

även långt ifrån all mänsklig aktivitet. Vargens valpar blir könsmogna vid cirka 22 

månader och har därefter potential att föda valpar varje år.
2
 Kullstorleken varierar ofta 

mellan 3-8 valpar, och vanligtvis är det endast alfa honan i flocken som föder valpar, 

valparna föds cirka 63 dagar efter parningen vilket är detsamma som för en hundtik.
3
 

Medellivslängden för en varg ligger troligen på ungefär 3-4 år och få vargar blir över 10 

år. Den huvudsakliga födan består främst av älg men vargen jagar även rådjur, bäver, 

grävling, ren och andra mindre däggdjur. När en varg befinner sig inom 

renskötselområdet består födan till stor del av renar.
4
 

2.1.1 Utbredning inom Skandinavien och Finland 

Enligt rapporten ”Ulv i Skandinavia – statusrapport 2010-2011” blev det inom Sverige 

och Norge inrapporterat om 245-255 stationära vargar, varav 196-202 hade sin livsmiljö 

inom Sverige och 22-25 hade sin livsmiljö runtomkring riksgränsen och 27-28 uppehöll 

sig i Norge. I Skandinavien blev det officiellt registrerat 57 döda vargar under perioden 

1 maj 2010- 30 april 2011 varav 44 uppehöll sig i Sverige och 13 i Norge. 19 av de 

svenska vargarna blev skjutna i licensjakten, tio blev skjutna inom 

skyddsjaktbestämmelserna och 1 sköts illegalt. Tre vargar avled utan känd dödsorsak.  

                                                 
1
 Nationalencyklopedin, sökord Varg. Ragnar Hall, Torbjörn Ebenhard, Curt Nordström  

2
 http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=875#varg 

3
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/kortfakta/ 

4
 http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=875#varg 

http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=875#varg
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/kortfakta/
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=875#varg
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I Finland uppgav rapporten att 107-112 vargar befann sig inom eller runt landet. Av 

dessa vargar, totalt fördelade på 19 flockar, tillhörde endast åtta flockar med totalt 48 

stycken vargar den helfinska gruppen. Resterande vargar befann sig mellan den finsk-

ryska gränsen. Alla helfinska vargar befinner sig i det södra området av Finland.
5
  

3. Europeisk lagstiftning  

Vargens bevarandestatus i Sverige har sina rötter i den europeiska lagstiftningens Art- 

och habitatdirektiv 92/43/EEC. Eftersom den Europeiska lagstiftningen är överordnad 

den inhemska rätten är det EU som bestämmer inriktningen på det inhemska skyddet. 

Eftersom skyddet återfinns i ett direktiv är alla medlemsländer bundna av det resultat 

som skall uppnås men det är fortfarande upp till de enskilda staterna att bestämma form 

och medel för genomförandet av dessa mål. Direktiven skall genomföras med bindande 

nationella rättsregler som måste vara så klara och tydliga att de avspeglar direktivets 

alla delar. De rättstillämpande myndigheterna har som utgångspunkt att de skall 

tillämpa den gällande inhemska lagstiftningen men lojalitetsprincipen i EU fördraget
6
 

innebär en lojalitets- och samarbetsförpliktelse för alla nationella organ även om ett 

direktiv inte införlivats i den inhemska lagstiftningen. Detta resulterar i att myndigheter 

måste följa direktiv även om de inte överförts till tydlig svensk lagstiftning.
7
  

3.1 Art- och habitatdirektivet 

Art- och habitatdirektivet har till syfte att bidra till att säkerställa den biologiska 

mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i 

medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget.
8
 Det mest centrala i 

direktivet är ”gynnsam bevarandestatus”, en sådan status är uppnådd när: artens 

populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del i 

sin livsmiljö; när artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt 

kommer att minska inom en överskådlig framtid; samt när arten har en tillräckligt stor 

livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.
9
 De åtgärder som 

vidtas i enlighet med direktivet skall ha som syfte att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer, vilda djur och växter av gemenskapsintresse 

samtidigt som direktivet ger möjlighet att åtgärderna skall kunna ta hänsyn till 

ekonomiska, sociala och kulturella behov samt regionala och kulturella särdrag.
10

  

Direktivets skydd mot arter återfinns i artikel 12 och innebär ett krav på att alla 

medlemsstater skall införa ett strikt skyddssystem för arter som är upptagna i bilaga 4 a, 

med ett förbud mot att, avsiktligt fånga eller döda exemplar av arten, avsiktligt störa 

arter särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och 

flyttningsperioder. 53 svenska djurarter är upptagna i art och habitatdirektivets bilaga 4 

och kräver därför särskilt skydd, bland dessa finns rovdjuren björn, varg och lodjur. Den 

direkta möjligheten för Sverige att reglera och utforma rovdjurspolitiken föreligger 

därför inom direktivets artikel 12-16 som reglerar frågan om artskydd. Den praktiska 

                                                 
5
 http://www.de5stora.com/illustrationer/fil_20111114105419.pdf 

6
 Artikel 4.3 efter Lissabonfördragets ikraftträdande. 

7
 Den svenska miljörätten, Michanek s 95f.  

8
 Art- och habitatdirektivet Art. 2.1  

9
 Art- och habitatdirektivet Art 1 punkt i.  

10
 Art- och habitatdirektivet Art 2.3-2.4 

http://www.de5stora.com/illustrationer/fil_20111114105419.pdf
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betydelsen av artiklarna består i förbud mot att: avsiktligt fånga eller döda djuren; 

avsiktligt störa djuren; eller skada parning- eller rastplatser
11

.  

De aktuella undantagsbestämmelserna inom området regleras av artikel 16.1 a-e och får 

endast tillämpas om det inte finns någon annan lämplig lösning och undantaget inte 

försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Om dessa förutsättningar är 

uppfyllda får undantag göras: 

a) för att skydda djur och växter och bevara livsmiljöer 

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten, och 

andra typer av egendom.  

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller andra tvingande orsaker som har ett allt 

överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär 

och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön 

d) för forsknings- och utbildningsändamål samt återinplantering m.m., eller 

e) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektiv och i begränsad omfattning 

tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de förtecknade arterna i en 

begränsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna.  

Huvudregeln enligt direktivet är således att förbjuda avsiktligt dödande av varg och 

kommissionen har genom riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå 

fastsällt hur direktivet bör tillämpas vid förvaltning av dessa.  

3.1.1 Vägledningsdokument för Art- och habitatdirektivet 

Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö har framställt ett 

vägledningsdokument till hjälp för medlemsstaterna att applicera gällande bestämmelser 

inom den inhemska lagstiftningen då problem angående den korrekta tillämpningen av 

undantag har upptäckts. Dokumentet har huvudfokus på tillämpningen av artikel 12 och 

16 i direktivet som behandlar upprättandet av det strikta skyddet av arter i relation till 

direktivets övergripande mål samt när undantagsbestämmelser är tillämpliga på dessa. 

Dokumentet är baserat främst på tillämpliga domar, uppfattningar från kommissionens 

rättstjänsteavdelning gällande specifika frågor samt synpunkter från artikel 12-

arbetsgruppen. Dokumentet är utvecklat för att säkerställa en gemensam syn på 

relevanta bestämmelser mellan nationella och regionala myndigheter, 

naturvårdsorganisationer och andra organ som ansvarar för eller deltar i arbetet med att 

tillämpa habitatdirektivet. Dokumentet är inte rättsligt bindande och används därför 

endast för att spegla de uppfattningar som föreligger hos kommissionens avdelningar 

angående tillämpningen av ovanstående artiklar.  

 

  

                                                 
11

 Prop. 2008/09:210 s 13f 



8 

 

4. Den svenska lagstiftningen 

Den svenska regeringen har valt att främst införliva den Europa rättsliga lagstiftningen 

om skydd av arter i sin Artskyddsförordning (2007:845), jaktlagstiftning och olika typer 

av förvaltningsplaner. Då den svenska regeringen mottagit kritik om deras 

förvaltningsåtgärder för vargen, genom att tillåta licensjakt under 2010 och 2011, är en 

ny proposition (2012:22) i skrivande stund ute på remiss. Propositionen innehåller bland 

annat en studie av den svenska attityden mot varg och hur djurhållning kan påverkas av 

vargens närvaro. 

4.1 Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen har som syfte att införliva bland annat fågeldirektivet 

(2009/147/EG) och habitatdirektivet (92/43/EEG) i svensk lagstiftning. Förordningen 

skall vidare komplettera bestämmelserna i Washingtonkonventionen mot internationell 

handel med utrotningshotade arter (CITES). Förordningens mål är att skydda europeiska 

arter av vilda djur och växter genom att reglera import, export, re-export, förvaring och 

försäljning av dessa arter. Artskyddsförordningen knyter CITES bestämmelserna till 

den svenska lagstiftningen och innehåller även handelsbestämmelserna från fågel- och 

habitatdirektivet. Utöver detta omfattar direktiven även den yrkesmässiga hanteringen 

av växter och djur i förordningen samt bestämmelser om fridlysning. Flera myndigheter 

berörs av förordningen och sköter administrationen av den vilka i första hand består av 

Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, även Tullverket, polis och 

åklagare berörs av förordningen. Vargen berörs av artskyddsförordningen då den är 

angiven i bilagan till förordningen och angivs ligga under ett strikt skydd till följd av 

dess placering i art och habitatdirektivets 4:e bilaga.  

4.2 Riksdagens mål för rovdjurstammarna 

Den nuvarande lagstiftningen om rovdjursförvaltningen styrs av Propositionen 

”sammanhållen rovdjurspolitik” som antogs av riksdagen 2001. Propositionens 

övergripande mål är att säkerställa att de fem stora rovdjuren långsiktigt finns kvar i den 

svenska faunan. För arter som bedömts uppnått sådana individantal att de åtminstone 

har kortsiktigt livskraftiga stammar skall miniminivåer fastställas. Miniminivåerna skall 

betraktas som en vägledning inför val av förvaltningsstrategi för rovdjursstammarna och 

inte ses som en målsättning av antalet individer. För arter som inte uppnått ett antal för 

en livskraftig stam, dvs. varg och järv, skall etappmål fastställas istället för 

miniminivåer. Etappmål är delmål för artens tillväxt mot en nivå där arternas fortsatta 

existens kan anses vara långsiktigt säkrad. Innan etappmålen är uppfyllda bör 

skyddsjakt endast tillåtas i mycket begränsad omfattning och efter att etappmålet är 

uppfyllda skall en förnyad bedömning angående stammens utveckling och förvaltning 

göras.
12

 Etappmålet på varg ligger på 20 föryngringar per år (motsvarande ca 200 

vargar). Målet för rovdjurens utbredning är att stammarna på naturlig väg skall sprida 

sig över landet, men att föryngringar inom renskötselområdet skall begränsas till 

områden utanför åretruntmarkerna.
13

 Ett nytt ersättningssystem för skador på 

rennäringen har antagits som ger fast ersättning per konstaterad föryngring eller annan 

förekomst av rovdjur inom respektive bys betesområde.
14

  

                                                 
12

 Prop 2000/01:57 s 1 
13

 A.a. s. 23 ff 
14

 A.a. s. 1 
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4.3 Den svenska jaktlagstiftningen (1987:259) 

I jaktlagens portalparagraf anges att ”denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och 

jaktens bedrivande inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed.” 

Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar, och med jakt avses att fånga eller döda vilt 

och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas även att göra 

ingrepp i viltets bon samt att ta eller förstöra fåglars ägg.
15

  

Lagen anger även att vilt är fredat och endast får jagas om detta följer av denna lag eller 

av föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Fredat vilt avser även 

viltets ägg och bon.
16

  

Viltet skall vårdas i syfte att: 

 Bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd  

 Främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling 

av viltstammarna.
17

 

Lagkommentarerna till ovanstående paragraf anger att ”målet för viltvården är att skapa 

livskraftiga viltbestånd som emellertid inte bör tillåtas att bli alltför individrika till 

skada för jordbruk och skogsbruk. Målbeskrivningen tjänar bl.a. syftet att vara till 

vägledning vid tolkningen av lagens övriga bestämmelser”.
18

 Denna lag kan således 

anses ha två möjliga tolkningar av tillvägagångssättet för att uppnå bevarande av 

viltarter och utveckling av viltstammarna. Den lämpliga utvecklingen av viltstammarna 

är både ett livskraftigt bestånd samtidigt som antalet skall hållas nere för att 

artindividerna inte skall orsaka skador för jordbruk och skogsbruk. Propositionen till 

jaktlagen (prop. 1986:58) anger att de fyra rovdjurens bevarandestatus bör säkerställas 

genom restriktivitet i fråga om att tillåta jakt och beträffande vargen får endast 

skyddsjakt tillåtas för att ge den som bedriver tamdjursskötsel möjlighet att skydda sina 

intressen.
19

 Propositionen till jaktlagen anger att en grundläggande betydelse för arters 

bevarande är att varje art har ett så stort individantal att en genetisk variation av arten är 

säkerställd, och att en intresseavvägning mellan jägare och en naturintresserad 

allmänhet endast kan vägas när arterna finns i en sådan variation. Däremot skall hänsyn 

alltid tas till riskerna för skador i jordbruket, skogsbruket och trafiken.
20

 Beroende på 

vilken djurart som skall jagas regleras jakten på tre olika sätt; allmän jakt, licensjakt och 

skyddsjakt.  

4.4 Jaktförordningen (1987:905) 

Enligt 6 § Jaktförordningen får Naturvårdsverket efter samråd med länsstyrelsen ge 

tillstånd till jakt på vissa exemplar av björn, varg, järv eller lo. Naturvårdsverket har 

även rätt att bevilja skyddsjakt på varg, järv eller örn om det behövs för att förhindra att 

dessa orsakar skador enligt 27 § Jaktförordningen. För att besluta om skyddsjakt enligt 

27 § krävs att en begäran har lämnats från en enskild person och därefter gäller endast 

ett eventuellt meddelat tillstånd för de personer som ansökt om skyddsjakten.  

                                                 
15

 Jaktlagen 2§ 
16

 Jaktlagen. 3§ 
17

 Jaktlagen 4§ Författarens egna kursivering 
18

 Se Örnstedt, jaktlagen 4 §. Lagkommentar 10 
19

 Prop 1986: 58 s 34 
20

 A.a. s. 21 
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Enligt 28 § i Jaktförordningen får åtgärder tas mot björn, varg, järv eller lo som angriper 

tamdjur, eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, för att 

skrämma bort rovdjuret. Rovdjuren får dödas av tamdjurens ägare eller vårdare i syfte 

att skydda tamdjuret vid: 

 angrepp eller om det är tydligt att ett sådant angrepp är omedelbart förestående;  

 att av skälig anledning befara ytterligare angrepp på tamdjur i anslutning att 

tidigare angrepp skett;  

 om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjur 

och att det är skäligt att befara ett angrepp.  

Rovdjuren får endast dödas enligt ovanstående kriterier om det inte fungerar att 

skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt att avbryta eller avvärja 

angreppet. Dessa åtgärder får vidtas på annans jaktområde men är inte tillåten inom 

nationalparker. Ovanstående åtgärder får även vidtas av annan om denna handhar 

uppdrag av ägaren eller vårdaren, eller om ett det är skäligt att ett uppdrag skulle 

lämnats om det funnits möjlighet, för att skydda jakthund i jaktlag, tamdjur inom 

inhägnat område avsett för skötsel av tamdjur eller vilt som hålls i vilthägn
21

. 

Naturvårdsverket har i uppdrag att fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur 

med hjälp av 28 § och 28 a § försvårar en gynnsam bevarandestatus hos arters bestånd i 

dess naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att detta är fallet skall 

en anmälan till regeringen genast upprättas. 
22

 

4.5 Proposition 2012:22 – Mål för rovdjuren 

En särskild utredare fick i juni 2010 i uppdrag att utvärdera de långsiktiga målen för 

rovdjurstammarna, utredningen skulle ske med bakgrund mot riksdagens beslut om den 

svenska rovdjurspolitiken efter propositionen ”Sammanhållen rovdjurspolitik”
23

 och 

propositionen ”En ny rovdjursförvaltning”
24

. 

Uppdraget skulle redovisa följande: 

 förslag till målnivåer för björn, varg, järv och lodjur dels med beaktande av att 

en gynnsam bevarandestatus skall föreligga, dels med beaktande av de olika 

förutsättningarna i förvaltningsområdena, de socioekonomiska förutsättningarna 

samt rovdjurens funktion och ekologiska roll i ett ekosystemperspektiv,  

 analyser om det regionaliserade ansvaret för förvaltning av rovdjur och jakt lett 

till en ökad acceptans av rovdjur i människors närhet, 

 analyser om åtgärderna enligt propositionen En ny rovdjursförvaltning är 

tillräckliga för att minska graden av inavel,  

 i övrig ge förslag till förvaltningsåtgärder avseende rovdjur som bidrar till en 

samexistens mellan människa och rovdjur. 

Propositionen har identifierat tre principer som bör gälla när mål för rovdjuren skall 

bestämmas. Dessa mål kommer främst från utredning av art- och habitatdirektivet och 

Sveriges andra internationella åtaganden och består av: Gynnsam bevaradestatus, 

Internationella åtaganden till stöd för den samiska befolkning samt Sociala och 

ekonomiska konsekvenser. Utredningen belyser det faktum att regeringen bör ange 

                                                 
21

 Jaktförordningen 28 a§ 
22

 Jaktförordningen 28 c §  
23

 Prop. 2000/01:57 
24

 Prop. 2008/09:210 
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ramar och övergripande mål för rovdjurspolitiken, det övergripande målet bör byggas på 

det mål som regeringen antog 2001 och bör vara att rovdjurens gynnsamma 

bevarandestatus skall behållas eller återställas. Regeringens beslut från 2001 innehåller 

även målet att vargstammen skall sprida sig på naturlig väg över Sverige samt att dess 

förekomst inom renskötselområdet i huvudsak skall hållas utanför åretruntmarkerna där 

den gör minst skada vilket även bör tas upp inom de nya målen, detta anses vara av 

viktig principiell betydelse gentemot EU.  

 

Rovdjursutredningen visar att järv och varg inte förekommer med gynnsam 

bevarandestatus i Sverige och föreslår att riktlinjer för gynnsam bevarandestatus bör 

uppställas som ett mål för att återställa arternas bevarandestatus senast år 2024. Utöver 

detta bör nationella och länsvisa miniminivåer fastställas på myndighets nivå och anges 

i antal årliga föryngringar för varg. Utredningens slutledning är att rovdjursförvaltning 

och annan viltförvaltning bör bli mer adaptiv och utgå ifrån ett ekosystemperspektiv. 
25

 

4.5.1 Attityder 

Utredningen bedömer att stödet för att en livskraftig stam av varg skall bevaras inom 

Sverige är stort men att rovdjuren kan orsaka skador på människors ekonomi och 

livskvalitet. En av de största utmaningarna för en förvaltning är därför att kombinera 

förekomsten av rovdjur med renskötsel, lantbruk och jakt. Faktorer som kan ligga till 

grund för eller förändra en acceptans kan vara: människors kunskap och värdering av 

rovdjuren samt den lokala skadebilden som rovdjuren orsakar. Genom att studera 

människors attityder kan forskare mäta och analysera acceptansens som finns för 

rovdjur, dessa studier har även påvisat att det finns skäl att skilja på människors 

attityder beroende vilket område av rovdjuren som berörs. Människor som berörs av 

rovdjur ha olika attityder till rovdjuret, rovdjursförvaltningen och rovdjurspolitiken, det 

finns även ett tydligt samband mellan attityden till varg och avståndet till vargreviret. 

En negativ attityd innebär generellt sett oftare ett kortare boendeavstånd till ett vargrevir 

än ett positivt medan attityder till förvaltning och politik ofta baseras på andra faktorer. 

En positiv attityd är av stor betydelse för förvaltningsarbetet myndigheterna utför då en 

negativ attityd kan resultera i avslutning av viktiga samarbeten mellan myndighet och 

föreningar eller privatpersoner. Ett exempel på detta är när eftersök på trafikskadat vilt 

bojkottas av jägare i protest mot en växande vargstam.
26

 Därför kan det vara viktigt att 

den lokala befolkningen känner att besluten fattas på en nivå som ligger närmare dem 

och inte på EU-nivå, vilket i sig kan medföra att de kan påverka besluten och därigenom 

kan en mer positiv attityd utvecklas. I 2008 års proposition angavs att det låga 

medborgarinflytandet inom rovdjurspolitiken hade skapat ett lågt förtroende för 

politiken och förvaltningen varvid det angavs att ett verkligt inflytande i förvaltningens 

riktlinjer och principer kunde ha stor betydelse för en ökad acceptans, till följd av detta 

beslutade regeringen om en mer regionaliserad förvaltningsmodell.  

Enligt de attitydundersökningar som gjort finns det stora skillnader mellan attityder för 

rovdjur i storstäder respektive landsbygd. Inom Stockholms län är det mer än 80 procent 

som är positivt inställda till rovdjuren medan andelen tillfrågade i län med en 

omfattande förekomst av rovdjur var det endast 60 procent som var positiva. Mellan 

åren 2004-2009 ökade vargens popularitet från 64 till 71 procent på riksnivå men 

                                                 
25

 SOU 2012:22 s 12f 
26

 http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/03/Eftersoksbojkott-inte-ratt-vag-

1.19899/ 

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/03/Eftersoksbojkott-inte-ratt-vag-1.19899/
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/03/Eftersoksbojkott-inte-ratt-vag-1.19899/
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minskade i rovdjurslänen. SOU:n använder sig av SOM-institutets
27

 riksomfattande 

enkätundersökning för att påvisa att acceptansen för rovdjur har ökat de senaste åren på 

både riksnivå och regional nivå.
28

 Däremot påvisar undersökningen även att 

landsbygdsstödet för varg i rovdjurslänen är så låg som upp till 47 procent
29

 fast 

riksgenomsnittet ökat. Enkätundersökningen noterar även att en påfallande stor del av 

befolkningen inte anser sig ha någon uppfattning om djurstammarnas storlek, denna 

andel varierar mellan 25-31 procent beroende på ort.  

Bland personer som bor på ren landsbygd är det 44 procent som tycker att vargstammen 

är för stor medan motsvarande siffra för landets tre storstäder ligger på 15 procent.
30

 

Enligt forskare på Grimsö forskningsstation vid Sveriges lantbruksuniversitet är det 

rimligt att anta att människors positiva inställning till varg skulle komma att förändras 

till en mindre positiv inställning om vargar skulle etablera sig i ett revir i närheten av 

deras hem. Orsaken till detta kan i vissa fall vara en indirekt negativ erfarenhet av varg, 

dvs. att någon annan haft en negativ erfarenhet av varg vilket i sin tur har 

kommunicerats. När resultaten av svenska undersökningar sammanförs med resultat 

från tretton norska attitydundersökningar ger dessa en liknande bild och det kan även 

utläsas att de negativa attityderna successivt minskar desto längre rovdjuren funnits i 

närområdet och erfarenheterna av dessa ökar. 
31

  

Även om forskning på området visar att det finns ett stort stöd för de förvaltande 

myndigheter som redan handhar rovdjursfrågor. Det rör sig främst om 

Naturvårdsverket, rovdjursforskningen, Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och 

Världsnaturfonden. Att märka är att en stor andel av befolkningen ansåg att 

organisationerna på bevarandesidan skall vara med och bestämma skötseln av rovdjuren 

snarare än organisationer som företräder djurägare och jägare.
32

  

4.5.2 Djurhållning 

De som har mest problem med rovdjur i sin omgivning är renägare och lantbrukare med 

djurhållning, dessa problem uppstår eftersom deras boskap kan angripas av rovdjuren. I 

de två senaste rovdjurspropositionerna har regeringen angett att ”principen bör dock 

vara att viltskador ska förbyggas”. Utredningen anger att förebyggandeåtgärder kan vara 

en nyckelfaktor för att skapa samexistens mellan rovdjuren och människan, både 

enskilda och staten kan vinna på att skador minskar. Genom en förtroendefull 

samverkan mellan parterna kan det skapas ett framgångsrikt samarbete för att på så sätt 

minska skador.  

  

                                                 
27

 SOM-institutet genomför varje år en mängd olika och oberoende undersökningar – nationellt, regionalt 

och lokalt – för att studera förändringar i svenska folkets attityder och beteenden, och varför dessa 

förändringar sker. 
28

 SOU 2012:22 s 37f 
29

 Denna siffra gäller bland personer som är både uppvuxna och boende på landsbygden samt har 

föräldrar som är boende och uppvuxna på landsbygden. 
30

 SOM-institutet ”Gärna varg men inte på min bakgård” 
31

 SOU 2012:22 s 38f. 
32

 A.a. s. 39 
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4.5.2.1 Renskötsel 

Rennäringen som bedrivs i Sverige är främst inriktad mot köttproduktion, för att 

maximera köttproduktionen bedrivs näringen genom en extensiv djurhållning på stora 

arealer. Renarna betar fritt och utan tillsyn stora delar av året och är därför i riskzonen 

för att utsättas för rovdjursövergrepp. Värdet av renskötseln består till stor del av 

kulturella och sociala faktorer eftersom att äga och förvalta en renhjord är en del av den 

samiska kulturen. Renskötsel under de former som sker innebär även ett visst 

miljövärde då den bidrar till att bevara ett betespräglat landskap, betet kan även vara en 

faktor som gynnat mångfalden av växter.
33

 

Renskötseln har andra behov än annan tamdjurshållning och den konventionella 

metoden för att förhindra viltskador genom stängsling är inte applicerbar på renskötseln. 

På grund av den extensiva renskötseln försvåras möjligheterna till skadeförebyggande 

åtgärder och de mest använda idag, förutom jakt, består av bevakning och flytt av renar. 

Detta sker under olika intensivitet beroende på hur stor risken för angrepp är, en typisk 

period som innebär en ökning av angrepp är kalvning. Även om det existerar en praktisk 

och traditionell kunskap om skadeförebyggande åtgärder inom renhållningen saknas det 

vetenskapligt granskade försök vilket har resulterat i att en entydig bild om vilka 

metoder som är mest effektiva ur både skade- och kostnadsaspekt. En av metoderna som 

anses kunna vara effektiv är kalvning i hägn, dock skulle metoden kunna medföra andra 

risker såsom att sjukdomar lättare skulle spridas.
34

 

4.5.2.2 Angrepp från rovdjur 

Angrepp av rovdjur drabbar rennäringen hårt, eftersom rivna djur är svåra att lokalisera 

vet man inte exakt hur många renar som blir skadade eller dödade varje år. På grund av 

detta har man endast att tillgå andra indikationer för att slutleda sig till hur många djur 

som dödats av rovdjur årligen.
35

 Utredningen gör därför bedömningen att rennäringen är 

den som drabbas hårdast av rovdjurens predation sett till antalet angripna djur, en av 

orsakerna anses vara geografin inom renskötselområdet. Eftersom järv, lo och björn 

existerar huvudsakligen inom renskötselområdet samt att det finns en låg täthet av vilda 

bytesdjur i vissa områden kan det vara en av orsakerna på en hög predation i vissa 

områden.
36

  

4.5.3 Annan tamboskap 

För andra tamboskap existerar det fler alternativa förebyggande åtgärder och 

länsstyrelsen får lämna bidrag till dessa åtgärder enligt 11§ viltskadeförordningen 

(2001:724). Det är Länsstyrelsen som beslutar bidragen som endast får lämnas för 

genomförande av åtgärder som har en dokumenterad skadeförebyggande effekt. 

Ersättning för faktiskt skador kan utges endast om det inte varit praktiskt möjligt att 

förebygga skadan, förutse den eller om det föreligger särskilda skäl. Detta betyder i 

praktiken att djurägare har ett ansvar att genomföra skadeförebyggande åtgärder för att 

få möjligheten att beviljas ersättning för inträffad skada.
37

 Vissa typer av betesmarker 

eller näringar har svårigheter med att hitta tillräckliga skadeförebyggande åtgärder 

såsom stängsling av betesmarker som vetter mot en sjö, varg och björn kan ta sig in 

                                                 
33

 SOU 2012:22 s 47  
34

 SOU 2012:22 s 47f 
35

 A.a. s. 48 
36

 A.a. s. 49 
37

 A.a. s. 45 
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vattenvägen, men viss forskning genomförs av Viltskadecenter för att utveckla 

metoden. Fäbodbruket
38

 har andra förutsättningar än andra tamdjursnäringar eftersom 

djuren helt eller delvis betar fritt i naturen varför näringen behöver ta till andra åtgärder 

såsom boskapsvaktande hundar som skadeförebyggandeåtgärder.  

4. 6 Olika typer av förvaltningsjakt och förutsättningarna för dessa 

Jakten på varg i Sverige kan idag beslutas genom två olika åtgärder, licensjakt eller 

skyddsjakt. Den jakt som utförts i Sverige och ifrågasatts av Europeiska unionen är 

licensjakten under 2010 och 2011, förutsättningarna för skyddsjakt respektive licensjakt 

regleras inom jaktförordningens 23 a §.  

Förutsättningarna för skyddsjakt innehar samma undantagsbestämmelser som uppges i 

habitatdirektivet artikel 16. Vilket innebär att endast om ingen annan lämplig lösning 

existerar och endast om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde får skyddsjakt utföras. 23 

b§ anger att Naturvårdverket, efter ansökan från den som riskerar att drabbas av skada 

eller på eget initiativ, får besluta om skyddsjakt efter bland annat varg.  

Licensjakten uppställer samma förutsättningar som skyddsjakt men jakten skall utöver 

de grundläggande förutsättningarna om icke försvårande av en gynnsam 

bevarandestatus även ta lämplig hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning 

samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
39

 Det är 

Naturvårdsverket som skall besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo och 

beslutet om jakt får utformas och förenas med villkor som är ändamålsenliga med 

hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar.
40

  

4.7 Nationell förvaltningsplan angående varg 

Regeringen gav sommaren 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att fastställa en 

förvaltningsplan för varg senast 1 juni 2012. Regeringen angav vad förvaltningsplanen 

skulle innehålla och att planen skulle utarbetas i samband med berörda myndigheter, 

organisationer och övriga aktörer. Naturvårdsverket planerar att revidera 

förvaltningsplanen när regeringen och riksdagen tagit beslut om den senaste 

utredningen om rovdjur (Prop. 2012:22), den nya förvaltningsplanen skall då innehålla 

tydliga mät- och uppföljningsbara mål för förvaltningsarbetet.
41

 Remissversionen som 

är underlag för delkapitlet innehåller rovdjurspolitikens målsättningar samt om 

förvaltningen för att nå dessa målsättningar. Propositionen som ligger till underlag för 

framtida förvaltningsplan har därför större utrymme inom utredningen för att till viss 

del kunna jämföras med den finska förvaltningsplanen.  

2001 beslutade riksdagen att vargen skall tillåtas att spridas på naturlig väg över hela 

landet men att dess förekomst inom renskötselområdet skall begränsas till områden 

utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada. I 2012 år proposition 

anges det även att det är viktigt att sprida vargen i hela landet för att på så sätt minska 

koncentrationen av varg i de mellersta delarna av Sverige.
42

 I första hand bör därför den 

genetiska statusen långsiktigt upprätthållas genom en naturlig invandring av vargar från 

                                                 
38

 Kortfattat är fäbodbruk en säsongsvis förflyttad djurhållning med betesdrift i syfte att nyttja naturliga 

foderresurser i skog och fjäll.  
39

 23 c § Jaktförordningen 
40

 23 d § Jaktförordningen 
41

 Nationell förvaltningsplan för varg, bilaga 2. Naturvårdsverket s . 4 
42

 A.a. s. 7f 
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Finland och Ryssland, vargar bör kunna ta sig genom renskötselområdet med så liten 

påverkan på renskötseln som möjligt. Finska och ryska vargar som invandrat till Sverige 

kan flyttas från områden där de riskerar att orsaka allvarlig skada för rennäringen till 

vargstammen i Mellansverige. Utsläpp av flyttade vargar sker i de utsättningsområden 

som länsstyrelserna pekat ut som lämpliga.
43

  

Möjliga åtgärder för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen, utöver naturlig 

invandring, är bland annat: utsättning av valpar från djurparksvargar; utsättning av 

valpar från vilda föräldrar i Finland; införsel av vuxen varg från Finland. För att dessa 

åtgärder skall fungera krävs det att andra insatser görs inom dessa områden. Bland annat 

är antalet vargar i svenska och norska djurparker begränsat vilket som följd resulterar i 

ett begränsat genetiskt underlag, därför har ett samarbete med ryska myndigheter inletts 

för att flytta ryska djurparksvalpar till svenska djurparker. Enligt finska myndigheter är 

den finska vargstammen och dess föryngringar för få för att det skall finnas utrymme 

för utförsel av valpar till Sverige och har därför istället blivit erbjudna vuxna vilda 

vargar från Finland. Dock kräver ett sådant förfarande en karantän på 6 månader vilket 

inte varit möjligt.
44

   

4.7.1 Regionalt ansvar för förvaltning 

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden och i samband med uppdelningen 

inrättades även viltförvaltningsdelegationer vid alla länsstyrelser i Sverige. Dessa 

delegationer är regionalt beslutande organ inom länsstyrelserna i frågor som rör 

viltförvaltningen inom länet. Delegationernas uppgifter består i att bland annat besluta 

om övergripande riktlinjer för viltförvaltning inom länet, för licensjakt och skyddsjakt 

inom länet samt fastställande av regionala rovdjursförvaltningsplaner för länet.
45

 För att 

åstadkomma en förbättring av förutsättningarna för samexistens mellan människan och 

rovdjuren anses det vara av stor betydelse att medborgare känner förtroende för 

myndigheter och de åtgärder som används av förvaltningen av varg.
46
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4.8. Aktörer 

Inom vargfrågan existerar det många aktörer, av vilka de viktigaste behandlas i detta 

kapitel. Urvalet har skett med utgångspunkt i aktörernas inflytande i statliga utredningar 

samt hur etablerade/välkända de är inom området för vargens bevarade, miljö eller 

hållbar utveckling.  

4.8.1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen existerar som förvaltningsmyndighet för bland annat rovdjur och existerar 

både regionalt och lokalt. Länsstyrelsen arbetar främst med 5 olika områden inom 

rovdjursfrågan vilka består av:
47

 

 Skapa en god dialog mellan olika intressen i rovdjursfrågan genom olika 

informations- och kommunikationsinsatser 

 Preventivt arbete med information kring olika metoder som existerar för att 

kunna förebygga rovdjursangrepp på tamdjur och jakthundar 

 Administration av bidrag och ersättningar som tamdjursägare kan få för att 

undvika angrepp på sina djur, till exempel för att sätta upp rovdjursavvisande 

stängsel 

 Ersättningar som enskilda kan få om man fått tamdjur/hundar skadade eller 

dödade av rovdjur 

 Årlig inventering av länets stora rovdjur. Inventering sker med hjälp av 

länsstyrelsens egen fältpersonal, Svenska Jägarförbundet och andra frivilliga 

 

Länsstyrelsen är även ansvarig att skapa en förvaltningsplan med syfte att redovisa vilka 

mål som finns för rovdjursförvaltningen på nationell och regional nivå samt bidra till 

rovdjurens bevarandestatus. En ny förvaltningsplan kommer att publiceras i juni 2012.  

Efter den nya rovdjursförvaltningen från 2002 samarbetar Länsstyrelserna i 

rovdjursförvaltningsområden. Det existerar tre områden som är indelade i norra, 

mellersta och södra. Indelningen speglar vilken typ av rovdjur som existerar i de olika 

delarna av landet och syftet med områdena är att förvaltningen skall bli enhetlig. Inom 

varje rovdjursförvaltningsområde finns ett samverkansråd som har till uppgift att skapa 

ett samarbete mellan de berörda Länsstyrelserna för bland annat jakttilldelning och 

förebyggande arbete. Råden skall även samordna inventeringen av rovdjur inom 

respektive område.  

4.8.2 Svenska Jägareförbundet 

Förbundet bildades redan 1830 som en motkraft till dåvarande regeringens bristande 

jaktpolitik. I samband med att en ny jaktlagstiftning infördes 1938 fick Svenska 

jägarförbundet ett allmänt uppdrag att sköta delar av jakt och viltvård i Sverige. Senare 

infördes ett statligt jaktkort vars intäkter fördes till viltvårdsfonden som används för 

främjande av viltvården i Sverige. 

  

                                                 
47
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Nedan redovisas några av förbundets allmänna uppdrag, vilka fastställdes i en utredning 

år 2005 med tillägg år 2010, som indirekt eller direkt kan beröra förvaltningen av stora 

rovdjur. 

 Övergripande information 

 Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt 

 Viltövervakning 

 Älgförvaltning 

 Vilt och trafik 

 Yrkesmässig jägarutbildning 

 Förmedla kunskap om stora rovdjur och påbörja arbetet med lokal förankring för 

att förbättra vargstammens genetiska status. 

 Organisera eftersöksarbetet på trafikskadat vilt. 

Eftersom det är Jordbruksdepartementet som gett uppdraget åt förbundet rapporterar 

anställda varje månad hur många timmar som ägnats åt de olika uppdragen. Uppgifterna 

sammanställs och redovisas årligen till Jordbruksdepartementet tillsammans med en 

analys av hur målen uppfyllts.  

4.8.3 Naturvårdsverket  

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att överblicka miljön och 

övervaka miljöarbetet. De främsta uppdragen Naturvårdsverket har är att; ta fram 

kunskap och underlag; bidra till att utveckla miljöpolitiken samt att genomföra 

miljöpolitiken i samverkan med andra myndigheter. Verkets uppgifter består även av att 

samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Varje år får 

Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor.
48

 Ett av de pågående 

uppdragen är att informera länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer om de 

förändringar i jaktförordningen som gäller från och med den 15 januari 2012.  Inom 

ramen för uppdraget skall även länsstyrelserna och viltförvaltningsdelegationerna 

informeras om beslutsrätten beträffande skyddsjakt för stora rovdjur som givits 

länsstyrelserna. Den 15 maj 2012 skall uppdraget om hur informationsarbetet 

genomförts redovisas till Landsbygdsdepartementet.
49

 

4.8.4 Viltskadecenter 

Viltskadecenter fungerar som ett servicecenter för myndigheter, organisationer, 

djurägare, markägare och allmänhet, deras främsta mål är att bidra till att begränsa 

skador orsakade av fredade viltarter såsom stora rovdjur. Detta sker främst genom att 

utveckla metoder som förebygger viltskador och sedan sprida kunskapen om dessa, 

centret arbetar även med att samordna, sammanställa och utvärdera inventeringar av 

fredade viltstammar, sammanfattningsvis kan verksamheten delas in i tre 

huvudområden: utveckling, information och utbildning. Fram till 2001 var 

verksamheten främst inriktad mot skadeförebyggande åtgärder inom jordbruk och 
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18 

 

djurhållning men fungerar idag som en mycket bredare verksamhet. Inom verksamheten 

ingår till exempel:  

 Insamling av information och kunskap till länsstyrelser och näringar,  

 sammanställning av årlig statistik över skador orsakade av stora rovdjur och 

fåglar,  

 prognoseringar av arter och konfliktområden,  

 samordning av länsstyrelsernas insamling av vargprover och DNA-analyser.  

 

Inom rovdjursfrågan driver viltskadecenter ett flertal aktiva utvecklingsprojekt. Målet 

med projekten är främst att utveckla och utvärdera förebyggande åtgärder orsakade av 

rovdjur. Bland annat genomför centret försök att samla in grundläggande information 

om vilka faktorer som kan styra risken för vargangrepp på jakthundar. Viltskadecenter 

ansvarar även för utbildning av länsstyrelsens besiktningsmän, fältpersonal och 

rovdjursansvariga i besiktning av gröda, tamdjur och inventering av stora rovdjur.  
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5. Finsk lagstiftning 

Den finska regeringen har valt att införliva den Europeiska lagstiftningen på ett lite 

annorlunda sätt än den svenska. I huvudsak regleras art- och habitatdirektivet genom 

jaktlagstiftningen som uppställer olika typer av fredning av vilt samt under vilka 

förutsättningar för jakt och andra förvaltningsåtgärder som existerar, därefter reglerar 

naturvårdslagen och -förordningen de mer allmänna skydden av miljö och habitat och 

samarbetet mellan de olika myndigheterna. 

5. 1 Jaktlagen (28.6.1993/615) 

Jaktlagen uppger i 2 § att ”med jakt anses att vilt som lever i fritt tillstånd fångas eller 

dödas samt att fångsten omhändertas av jägaren”. Enligt 5 § räknas fyra stora rovdjur 

till villebråd, björn, varg, lo och järv. Eftersom den finländska vargen har ett strikt 

skydd enligt Art- och habitatdirektivet omfattas den även av 5 kapitlet i Finlands jaktlag 

som handlar om fredning av vilt och viltvård. I den finländska lagstiftningen har 

habitatdirektivets artikel 16 införlivats i 41 a § jaktlagen. Paragrafen uppställer alla de 

undantag som existerar från habitatdirektivets strikta skydd, samt även vilka arter som 

kan beviljas denna dispens, däribland varg, björn, järv och lo.  

41 a § 4:e stycket innehåller även undantag från fredning ”på grund av tvingande skäl 

med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt 

allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om ett tillstånd till 

undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön” inom renskötselområdet med 

stöd av en regional kvot som fastställs genom förordning av jord- och 

skogsbruksministeriet.  

5.1.1 Jaktförordningen (12.7.1993/666) 

Genom jaktförordningen utfärdar statsrådet bestämmelser om förutsättningarna för 

beviljandet av kvoten. Finlands viltcentral svarar därefter för övervakningen av 

undantaget från fredningen som dispensen beviljat. Det är Finlands praxis att årligen 

bestämma en kvot som kan undantas från det strikta artskyddet för varg som varit en av 

huvudpunkterna för kommissionens talan mot Finland i mål C-342/05.  
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5.2 Naturvårdslagen 

Finlands naturvårdslag har som syfte att bevara naturens mångfald, vårda naturens 

skönhet och landskapets värde, stödja hållbart nyttjande av naturtillgångarna och av 

naturmiljön, öka kännedomen om och intresset för naturen samt främja 

naturforskningen.
50

 Enligt 5 § skall dessa syften användas för att naturvården skall 

utformas så att en skyddsnivå som är gynnsam för landets naturtyper och vilda arter kan 

uppnås och bibehållas. Lagen fastställer även att skyddsnivån för en art är gynnsam då 

arten på sikt kan bibehålla sin livskraft i sin naturliga omgivning. Kapitel 6 i 

naturvårdslagen innehåller fridlysning av de arter som inte avses i 5 § jaktlagen. Målet 

med naturskyddslagen är att upprätthålla naturens biodiversitet. 

5.2.1 Naturvårdsförordningen 

Finlands naturvårdsförordning innehåller regler om att miljömyndigheterna och 

skogsmyndigheterna skall samarbeta då beslut om principerna för vård och användning 

av ekonomiskogar som är belägna på förekomstplatser för arter som kräver särskilt 

skydd skall tas.
51

 Miljöministeriet skall lägga upp övervakningen av vilt levande arter så 

att det, med hjälp av övervakningen, är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt hotade arter, de primärt skyddade arterna som 

anses i rådet habitatdirektiv. Om övervakningen påvisar att skyddsnivån för en art inte 

är gynnsam skall miljöministeriet vidta åtgärder för en gynnsam skyddsnivå skall 

uppnås.
52

 År 2000 utfärdade Finlands statsråd en förordning om ersättning för skador 

som orsakats av rovdjur, förordningen bestämmer att skador som uppkommer från 

björn, varg, lo eller djärv på människor, trafik, jordbruk, husdjur, uppfödda djur, dött 

lösöre och renar skall ersättas inom ramen för statens medel.
53
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5.4 Aktörer inom området  

Finlands aktörer inom rovdjursförvaltningen är i huvudsak: jord- och 

skogsbruksministeriet; Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet; viltcentralen och 

jaktvårdsföreningar. Dessa aktörer återfinns i jaktlagens 9 kapitel och har därför en 

lagstadgad roll inom rovdjursförvaltningen.  

5.4.1 Jord- och skogsbrukministeriet 

Jord- och skogsbrukministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara 

naturtillgångar och utgör även en del av statsrådet och av beslutsfattande i den 

Europeiska unionen. Ministeriets förvaltningsområde innefattar jordbruk och 

trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över 

animaliska livsmedel och fiskerihushållning samt viltvård och renskötsel, nyttjande av 

vattenresurser och lantmäteri.
54

 Vid ministeriets fiske- och viltavdelning finns en enhet 

för vilt- och renhushållning som har i uppdrag att trygga och förbättra förutsättningar 

för jakt, främja viltvård, trygga och förbättra renhushållningen produktbetingelser samt 

främja marknadsföringen av renkött. Enheten behandlar ärenden som gäller jakt, 

viltvård och renhushållning samt åtgärder enligt naturnäringslagen.
55

 

5.4.2 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 

Forskningsinstitutets roll är att producera vetenskaplig och högklassig information om 

fisk, vilt och ren för att naturresurserna skall kunna brukas på ett hållbart sätt. Till 

institutets viktigaste uppgifter hör inventeringen av fisk- och viltresurser och utifrån 

dessa göra prognoser och föra statistik. Institutet baseras på vetenskapligt 

specialkunnande och används vid forskning av till exempel viltets livsmiljöer samt 

renbeten och institutet deltar även i EU:s forskningsprojekt.
56

  

5.4.3 Viltcentral 

Finlands viltcentral bildades i mars 2012 genom ett sammanförande av 15 

jaktvårdsdistrikt och jägarnas centralorganisation till en enhet. Syftet med denna 

förändring var bland annat att upplösa överlappning inom förvaltning och effektivisera 

verksamheten. De offentliga förvaltningsuppgifterna, såsom beviljande av jaktlicens, är 

efter förändringen skiljd från den övriga verksamheten. Viltcentralen tar över 

jaktvårdsdistriktens kontor för att kunna erbjuda service på lokala platser samt fungera 

som regionala kontor. Förtroendevald personal från jägarorganisationen kan inte 

medverka i beslut av offentliga förvaltningsuppgifter men viltcentralens högsta 

beslutsfattande utövas av en styrelse där förtroendepersonal är starkt representerad.
57

 

Förnyelsen av organisationen innebär bättre representation av intressegrupper i 

viltpolitiken och för intressegrupperna grundas ett riksviltvårdsråd samt 15 regionala 

viltvårdsråd. Rådens uppgift kommer att bestå i att starta ett intressegruppsarbete för de 

aktörer som är intresserade av vilthushållningen att delta i exempelvis utarbetande av 

förvaltningsplaner för viltbestånden.
58
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5.4.3.1 Jaktvårdsföreningar 

Jaktvårdsföreningen är en lokal enhet för jägarorganisationen och innehar offentliga 

förvaltningsuppgifter gällande jägarexamina, terrängundersökningar, bistå myndigheter 

som svarar för efterlevnaden av jaktlagen. Föreningarna skall även verka för att bland 

annat: främja hållbar vilthushållning samt hållbar, säker och etisk jakt, främja viltvården 

och främja viltvården.  

5.5 Förvaltningsplan för varg 

Finlands förvaltningsplan för varg tillkom 2005 och innehåller till stora delar ett 

liknande underlag som Sveriges prop. 2012:22 använder sig av i sin utredning. Även om 

förvaltningsplanen inte innehåller principer om mål för rovdjur som den svenska 

propositionen är Finland fortfarande ålagda att följa under samma internationella 

bestämmelser som Sverige varför en identifiering av dessa principer endast fungerar 

som en formell beskrivning av internationell lagstiftning på området.  

5.5.1Utbredning 

Den finska vargen befinner sig i huvudsak inom Östra Finlands förvaltningsområde men 

har på senare år börjat sprida sig över landet. Utbredningsområdet har ökat femfalt i 

storlek mellan åren 1996-2004 och antalet valpkullar har ökat fyrfalt.
59

 Vilt- och 

fiskeriforskningsinstitutets vargobservationer har pekat på att vargen i princip undviker 

bebyggelse men att den ibland påträffas i närheten av bebyggelse samt på gårdar vilket 

påverkar människors inställning till vargen.
60

 Finlands vargstam är längs hela 

östgränsen i beröring med den ryska vargpopulationen, vargstammen omfattade år 2004 

minst 16 reproduktiva par i Finland och 5 par vars revir sträckte sig över Finland vilket 

resulterar i slutsatsen att stammen har en hög livskraftspotential.
61

  

5.5.2 Förvaltningsområden 

I samband med förvaltningsplanens uppkomst delade Finland in landet i tre olika 

förvaltningsområden för vargstammen. Allt eftersom vargstammen börjar sprida sig i 

övriga delar landet ifrån sin utgångspunkt i Östra Finland bör ett beaktande till regionala 

förhållanden och näringsstrukturer i de olika regionerna tillgodoses i förhållande till 

förvaltningsplanernas uppkomst, därför bör en detaljerad förvaltningsplan utarbetas 

regionalt.
62

 De tre förvaltningsområdena har olika typer av mål i förhållande till antalet 

vargindivider och vilka näringar som förekommer på området.  

Renskötselområdets främsta näring är renskötsel och därför är målet att inte öka 

vargstammen inom området samtidigt som man säkrar vargarnas vandring mellan 

Skandinavien och Ryssland. Det viktigaste regionala arbetet består i att följa upp 

vargstammens utveckling, öka informationsspridningen samt förebygga vargskador.
63

  

Östra Finlands förvaltningsområde utgör idag landets viktigaste vargområde och är 

därför ett kärnområde för vargstammen. Målet för området består därför främst i att 

förebygga vargskador. Vargstammen anses kunna minskas i de vargtätaste områdena då 

det totala antalet vargungar i landet medger detta. Ytterligare mål för området är en 
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jämnare spridning av vargstammen i förvaltningsområdet. Målet för Västra Finlands 

förvaltningsområde är att sprida vargstammen och skapa nya livsmiljöer för vargen. 

Viktiga åtgärder består främst av att följa upp de vargar som strövar i området och 

förebygga vargskador.
 64

 

5.5.3 Attityder 

Finländarnas åsikter och attityder till rovdjur och varg har vid flertalet tillfällen kartlagts 

i flertalet inhemska attitydundersökningar. En av de äldsta undersökningarna som 

framkommer i förvaltningsplanen är från 1977 och har främst värde i form av hur 

attityderna för en vargstam med 100-150 individer såg ut. I denna undersökning 

påvisades en mer negativ attityd till vargen från kvinnor än män samt att personer med 

högre utbildning förehöll sig mer positivt till vargen än personer med lägre utbildning. 

Rädslan för vargen var lika utbredd inom städerna och glesbygden då sammanlagt 

ungefär en tredjedel uppgav sig vara rädd för vargen, enligt undersökningen ligger till 

stor del myten om stora rovdjur och deras farlighet till grund för denna rädsla. 

Utredningen visar även att de flesta glesbygdsinvånare som löper störst risk att drabbas 

av vargrelaterade skador har en negativ inställning till vargen.
65

  

En senare attitydundersökning bland lokalbefolkningen i Norra Karelen, ett av de 

områden rovdjuren orsakar mest skada i Finland, hade till syfte att kartlägga olika 

grupper av naturanvändares inställning till och uppfattning om björn och varg utfördes 

1999. 34,7 procent av de som uttryckte en oro för vargen angav att det var hotet vargen 

utgjorde mot barnen som oron kom ifrån medan endast 17 procent var oroliga för sin 

egen säkerhet. I de fall som oron för den egna säkerheten var föreliggande var det 

stadsbor som oroade sig mest. Även om undersökningen påvisade att björnen upplevdes 

som ett större hot för människan än vargen var det fortfarande 67 procent som svarade 

att vargstammens storlek borde minskas och undersökningen gjorde slutsatsen att 

åsikter om vargen var starkare än åsikter om björnen.
66

 Enligt undersökningen från 1999 

var den allmänna inställningen att Finland bör ha livskraftiga stammar av rovdjur men 

inte i den egna hemtrakten och de flesta ansåg att landets hela vargstam bör omfatta 

färre än 100 individer. Överlag förehöll sig den äldre befolkningen mer negativ till 

vargen än den yngre och attityden till vargen var generellt mer negativ än till andra 

rovdjur. Utredaren drar slutsatsen att toleransen för rovdjuren har ökat mellan 1999 års 

undersökning och 1996 års undersökning men att rädslan för rovdjuren ökat.
67

  

I en annan attitydundersökning, framtagen 1994, som riktades mot Norra Karelsens 

jägarkår påvisar tre centrala attityder mot rovdjuren. Inställningen till de stora rovdjuren 

förändras långsamt, vargen är i störst mån föremål för hatkänslor och Människor kräver 

decimering av rovdjursstammar mest på grund av sin rädsla. Utredaren för 

undersökningen har fördjupat sig inom studiet av varghatet som fenomen och drar 

därefter slutsatser från vad varghatet bottnar i människors vargfientlighet sägs motiveras 

med intryck från sagovärlden samt hundförluster samt att lokalbefolkningen i vargtäta 

områden blir frustrerade när de upplever att de inte har möjlighet att påverka 

beslutsfattandet eller rovdjurspolitiken.
68
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Även renägarna har varit föremål för attitydundersökningar (2002), vilken besvarades 

av 18 procent av det totala antalet myndiga renägare vid den tiden. Cirka 80 procent av 

de som besvarade frågorna ansåg att rovdjur kunde godkännas inom renskötselområdet 

ifall ägarna får ersättning för skador samt att rovdjursstammarna regleras. 80 procent 

ansåg även att människan bör ha rätt att eliminera rovdjuren om de orsakar ekonomisk 

skada och 90 procent ansåg att människan skall få reglera rovdjursstammarna som hon 

vill. Renägarna ställer sig en aning mer negativ till stora rovdjur än övrig befolkning då 

17 procent av renägarna tycker att rovdjur bör elimineras i hela landet jämfört med 

övrig befolkning som ansåg detta låg på 8-12 procent.
69

  

5.5.4 Djurhållning 

Vargens skador i Finland riktar sig främst mot får och hundar men även i vissa fall mot 

nötkreatur, lokalt orsakar vargen stor ekonomisk skada för renägare. Ett välbeprövat 

skydd mot vargskador i Finland är elektriska stängsel som ger relativt gott skydd för 

boskap. Användningen av vallhundar för att skydda mot vargar i finska förhållanden är 

under utredning. Eftersom en stor orsak till varghatet sägs komma från otillräckliga 

medel för skyddet av jakthundar utgör dessa möjligheter en central åtgärd för att kunna 

öka toleransen av varg. Risken att förlora sin hund har minskat jägares intresse att jaga 

med hund och i vissa områden har denna typ av jakt upphört helt. För skyddet av 

gårdshundar är en inhägnad av rastplats bland det mest effektiva men för skyddet av 

hund vid jakt har det i Finland inte funnits några effektiva metoder.
70

  

5.6 Olika typer av förvaltningsjakt och förutsättningarna för dessa 

Utfärdandet av dispens från art- och habitatdirektivet sker av Finlands viltcentral och 

genom förordningen av statsrådet kan det utfärdas närmare bestämmelser om 

förvarandet som skall iakttas vid beviljandet av dispensen, vilka villkor som skall ingå i 

dispensen, bytesmängden som får erhållas med stöd utav dispensen samt om bedömning 

för utfärdande av dispensen.
71

 Den årliga bytesmängden vid jakt som sker med stöd av 

dispens och regional kvot kan begränsas och genom förordning av jord- och 

skogsbrukministeriet och kan utöver detta innehålla största tillåtna bytesmängd, jaktbara 

djurs kön och ålder samt om området begränsningarna gäller.
72

  

Enligt Jaktlagen 41 a § kan denna typ av dispens beviljas för att fånga eller döda varg 

om det inte finns någon annan tillfredställande lösning och om beslutet inte inverkar 

menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga 

utbredningsområde. Dispensen kan endast användas om beslutet följer de 

undantagsbestämmelserna som uppställs i habitatdirektivets artikel 16.1. Vad gäller 

dispens för varg kan dessa även beviljas för att under strängt övervakade förhållanden, 

selektivt och begränsat fånga eller döda vissa djur. Inom renskötselområdet kan 

undantag från fredning även anordnas med stöd av en regional kvot som fastställs 

genom förordning av jord- och skogsbrukministeriet. Finlands viltcentral svarar för 

övervakningen av undantaget som det beviljats dispens för med stöd av regional kvot.
73
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Enligt Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (24.2.2011/169) skall en 

ansökan, som har avsikten att fånga eller döda en eller flera individer av en viss djurart 

skall djurarten och antalet individer anges i ansökan.
74

 Vid bedömningen av 

förutsättningarna för beviljandet av dispens skall enligt 41 a § viltcentralen utreda 

följande:  

 beståndet av viltarten som omfattas av dispensen på området ansökan gäller, på 

landskapsnivå och i hela landet 

 beteendet hos den individ av en viss vildart som omfattas av dispensen inom det 

område som ansökan om dispens gäller 

 ansökningar och anmälningar som polisen, skogscentalen och kommunens 

landsbygdsnäringsmyndighet tagit emot 

 de åtgärder som genomförts i området som ansökan om dispens gäller 

 vilka åtgärder som kan genomföras istället för att bevilja dispens.
75

 

Dispens för att ”på grund av tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna 

säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och 

sociala skäl, och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för 

miljön”
76

 kan beviljas för att fånga eller döda varg inom renskötselområdet och i övriga 

delar av landet.
77
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6. Kommissionens agerande mot vargjakt 

Vid medlemskap i Europeiska unionen förbinder sig medlemsländer att följa EU-rätten 

vilken består av både fördrag och rättsakter EU beslutat om utifrån fördragen. EU-

kommissionen har till uppdrag att bevaka tillämpningen av EU-rätten inom alla 

medlemsländer och har rätt att starta ett överträdelseförfarande vid misstanke om att ett 

land inte följer EU:s regler. Kommissionen har fullständig handlingsfrihet om ett 

fördragsbrottsförfarande skall inledas eller inte i enlighet med Artikel 258. 

Kommissionen kan också välja att när som helst avbryta förfarandet utan att vidta 

ytterligare åtgärder.
78

 Både Sverige och Finland har mottagit kritik från Kommissionen 

angående deras förvaltningsåtgärder mot varg, Finland fick redan 2005 gå upp mot 

kommissionen i domstol angående sina förvaltningsåtgärder medan Sveriges åtgärder 

fortfarande är under granskning.  

6.1 Kommissionen och den svenska vargjakten 

I det aktuella förfarandet mot Sverige har följande skett: Den 10 januari mottog 

kommissionen klagomål från fyra organisationer angående den svenska vargpolitiken 

och den licensjakt som nyligen ägt rum. Klagomålet som framfördes uppgav att den 

svenska vargstammen inte har en gynnsam bevarandestatus, en hög inavelsgrad samt 

geografisk isolering varför licensjakt på en art i sådan känslig situation inte är förenlig 

med Art- och habitatdirektivet.  

Till följd av anmälningen startades ett administrativt förfarande som består av informell 

underhandskontakt mellan representanter från medlemstaten och kommissionen som 

tillsammans försöker utreda faktiska omständigheter för det eventuella fördragsbrottet 

och därefter komma till en överenskommelse. I juni 2010 följde efter klagomålet mot 

Sverige kommunikationer och möten för att utreda frågan ytterligare. 

Kommunikationen skedde genom databasen EU Pilot som var stängd för allmänheten.  

Den 7 december skickade Janez Potočnik, en skrivelse till Andreas Carlgren som 

innehöll sex punkter om EU:s betänkligheter angående den svenska vargjakten vilka 

alla berörde hur jakten inte var förenlig med gällande regler inom habitatdirektivet när 

vargens population inte ansågs ligga inom gränsen för gynnsam bevarandestatus. Jakten 

ansågs inte kunna bidra till en gynnsam bevarandestatus främst på grund av det låga 

populationstaket regeringen satt, det kraftigt reducerade geografiska området som 

resulterat i isolering av vargstammen och att introduceringen av andra individer genom 

naturlig invandring därför blivit hämmad i stor utsträckning. Vidare uppgav Potočnik att 

ett motiverat yttrande skulle följa om den svenska regeringen godkände ytterligare en 

licensjakt utan att lämplig information och vetenskaplig grund översänds till 

kommissionen.
79

 Då den svenska regeringen beslutat om ytterligare licensjakt på varg i 

anslutning till detta brev blev deras svar en förklaring till varför beslutet om skyddsjakt 

tagits, den huvudsakliga ståndpunkten för jakten återfinns i ett uttalande av Large 

Carnivore Initaitve for Europe där gruppen uttrycker sitt förtroende till effektiviteten av 

jakten som skett 2010 och att jakten är motiverad enligt Artikel 16 i habitatdirektivet.  
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6.1.1 Motiverat yttrande 2010/4200 

Den 17 juni 2011 överlämnande Generalsekretariatet ett motiverat yttrande till Sverige i 

enlighet med artikel 258 i fördraget om Europiska unionens funktionssätt, yttrandet 

gavs som en påföljd för Sveriges underlåtenhet att uppfylla Art- och habitatdirektivets 

artikel 12 och 16.  

Yttrandet innehöll samma frågeställningar och oro inför Sveriges vargpolitik som 

tidigare kommunikation då kommissionen inte ansett att Sveriges inkomna handlingar 

och ståndpunkter till följd av dessa inte är tillräckliga för att försvara sin politik inom 

bestämmelserna som uppställts inom Art- och habitatdirektivet. I sin analys av 

situationen uppger generalsekretariatet att de anser att Sverige har fler alternativ 

förutom skyddsjakt då kraven för undantagen i habitatdirektivet inte varit uppfyllda när 

beslutet om skyddsjakt togs. Eftersom vargens bevarandestatus i enlighet med artikel 12 

slår fast att ett strikt skyddssystem skall användas och därför skall artikel 16 utgöra en 

uttömmande förteckning som skall tolkas strikt. Detta betyder att den svenska 

licensjakten endast är förenlig med habitatdirektivet om den uppfyller alla villkor som 

anges i inledningsfrasen till artikel 16.1 samt 16.1 e.  

6.1.2 Ingen annan lämplig lösning 

Sverige har i sina motiv till licensjakten uppgett att det främsta målet är att öka den 

lokala acceptansen för varg i de områden som har den största vargförekomsten. För 

detta belägg har Sverige lagt fram en rapport för att bevisa att detta mål uppnåtts efter 

2010 års jakt
80

 samt att EU:s vägledning om stora rovdjur skall kunna tolkas som att 

tillstånd till licensjakt skall kunna användas för att lokal acceptans skall kunna uppnås.
81

 

Kommissionen anser däremot att det finns andra möjligheter för Sverige att uppnå en 

ökad social acceptans för vargen, såsom satsningar på informationskampanjer, 

folkbildningskampanjer, tekniskt bistånd, bättre ersättningssystem och förebyggande 

åtgärder.
82

 Utöver detta anser kommissionen även att rapporten ”Att jaga varg” inte 

styrker Sveriges belägg för att jakten har ökat den lokala acceptansen då rapporten 

endast fokuserar på förberedelserna inför och genomförandet av jakten. Eftersom 

Sveriges skäl för att tillåta licensjakten främst grundar sig på att öka den sociala 

acceptansen vill Kommissionen i sitt motiverade yttrande understryka att denna form av 

undantag från strikt skydd inte finns enligt habitatdirektivets undantagsbestämmelser i 

artikel 16.  

Sverige räknar upp flertalet alternativa åtgärder som införts för att förbättra den sociala 

acceptansen för varg häribland informationsprojekt, pilotprojekt med rovdjursgrupper, 

bidrag till stängsel för betande djur, ökad budget för viltskador till Naturvårdsverket och 

Sametinget samt samverkansråd som forum för samarbete mellan myndigheter. 

Kommissionen anser emellertid att dessa åtgärder är såpass nya att en ordentlig 

utvärdering om dess effekter på den sociala acceptansen inte kan erhållas.  
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6.1.3 Inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus  

Kommissionen anser att Sveriges tillfälliga tak på antalet vargindivider strider mot 

bestämmelserna i habitatdirektivet då bilaga IV innehåller varg och därför skall 

omfattas av ett strikt skydd. Det är därför kommissionens åsikt att återupprättandet av 

en gynnsam bevarandestatus har hämmats på grund av populationstaket. Eftersom 

Sverige inte har grundat populationstaket på en analys av effekterna på den svenska 

vargstammens befolkning och att det vetenskapliga underlag som lämnats klart påvisar 

att jakt och populationstaket påverkat bevarandestatusen negativt.
83

 Naturvårdsverkets 

rapport
84

 uppger att en populationsnivå på 230 individer inte kan kompensera för 

inavelsökningen som sker vid immigrationstakten som fortlöper under samma former 

som dagens immigration (0,5 stycken per år). Ytterligare problematik av hög 

inavelsgrad är att denna har påvisats innebära en negativ påverkan på kullstorlekar.
85

  

Kommissionen anser vidare att Sveriges hänvisning till EU domstolens praxis inte kan 

användas i detta fall då undantagen i Artikel 16 av direktivet endast kan medges i 

särskilda fall, det vill säga då det vederbörligen har konstaterats att åtgärden förvärrar 

den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindrar återställandet av en gynnsam 

bevarandestatus.
86

 Även om Sverige uppgett att taket på endast 200-210 vargar är en 

tillfällig åtgärd som endast skulle gälla till Rovdjursutredningen presenteras 2012 anser 

Kommissionen att detta inte klart framhålls i riksdagens beslut varför kommissionen 

tvivlar på att taket skulle komma att höjas efter 2012. 
87

  

Enligt kommissionen kan heller inte licensjakten baseras på den låga acceptansen för 

varg i landsbygdssamhället då statistiken inte varit så exceptionellt låg som anförts och 

att de stora skadorna på får som rapporterats in 2009 var en tillfällig topp som efter detta 

kraftigt dalat. Kommissionen anser att Sverige även har misslyckats med att påvisa att 

licensjakten har ökat acceptansens för varg då dokumentationen som sänts till 

kommissionen inte bygger på vetenskapliga bedömningar samt att uttalanden från 

Svenska Jägarförbundet tyder på att jägare fortfarande betraktar vargen som sin 

konkurrent och därför inte kommer att gå med på en större vargstam.  

6.1.4 Utbredningsområdet 

Utöver dessa betänkligheter har kommissionen flera andra punkter angående Sveriges 

vargpolitik som de vill belysa som problematiska för vargens bevarandestatus. Bland 

annat framhåller det motiverade yttrandet problematiken som uppstått genom att 

utesluta vargens utbredningsområde från renskötselns åretruntmarker i norra delen av 

Sverige. På grund av att renskötselområdets gränser inte är definitivt fastställda samt att 

det existerar tvister huruvida vissa områden är renskötselområden eller inte förväntar sig 

därför kommissionen att renskötselområdet kan komma att öka i omfattning. På grund 

av renskötselområdets utbredning anser Kommissionen att vargens habitat blir effektivt 

begränsat till delar av landet som inte har anknytning till den finska gränsen vilket i sin 

tur resulterar i isolering av art utan gynnsam bevarandestatus.
88

 Sverige uppger att det 

inte existerar specifika bestämmelser som reglerar förekomsten av varg i 

renskötselområdet men att regelbunden föryngring av varg på området inte är förenligt 

med modern rennäring. Regeringen anser även att det endast är åretruntmarkerna som 
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skall hållas fria från varg vilket endast består av 25 % av Sveriges yta. 

Åretruntmarkerna är fastställda i rennäringslagen och dessa gränser har inte förändrats 

under lång tid varför Kommissionens åsikt att dessa skulle öka i omfång inte stämmer 

med fastställda lagar. Begräsningen av vargens utbredningsområde till att endast tillåtas 

utanför åretruntmarker är nödvändiga enligt de internationella rättsliga åtaganden 

Sverige förbundit sig till i förhållandet till det samiska folket. Besluten om skyddsjakt 

2010 berättar enligt Kommissionen en annan historia om varg inom renskötselområdet, 

beslutet tyder på att vargen aktivt hindras från reproducera sig och från att uppehålla sig 

en längre tid inom området.
89

  

6.1.5 Flyttning av varg 

Den svenska regeringens planer på en flytt av vargar från Finland till Sverige för att på 

så sätt genetiskt stärka den svenska vargstammen har inte backats upp av genomförbara 

planer enligt Kommissionen som istället anser att Sverige bör fokusera på den naturliga 

invandringen som idag är väldigt begränsad. Den information Kommissionen baserar 

sina iakttagelser på är de studier som visar att flyttad varg ofta vandrar tillbaka till de 

ställen som de hämtats från. Utöver detta är de två inflyttade vargarna regeringen 

hänvisar till inte av östligt ursprung då de är avkomma av djur som redan etablerats i 

Sverige. Kommissionen saknar konkreta åtgärder från den Svenska regeringen då 

åtgärder för att öka den genetiska statusen för vargen endast befinner sig i ett spekulativt 

skede. Det är Kommissionens åsikt att Sverige inte har vidtagit några åtgärder för att 

avhjälpa den orsakade försämringen av vargstammens genetiska status som licensjakten 

haft och heller inte har någon konkret plan på hur detta skall ske. Sverige har i ett brev 

den 16 november 2010 angivit att den genomsnittliga inavelskoefficienten har sjunkit 

till följd av licensjakten men har inte bifogat något vetenskapligt material eller en 

referens till vetenskapligt material som stöd för påståendet som möjliggör för 

kommissionen att kontrollera siffrorna.  

6.1.6 Jakt i selektivt omfång med begränsad omfattning och mängd 

Även om den svenska regeringen angivit att inga genetiskt värdefulla vargar fälldes 

under licensjakten samt att jakten endast skedde under hårt kontrollerade former med 

hjälp av strikta villkor som medförde att vissa flockar och områden undantogs från 

jakten och att endast ett fastställt antal vargar var att fällas under perioden, anser 

kommissionen att jakten ändock inte genomfördes selektivt. För att uppnå en selektiv 

jakt anser kommissionen att Sverige skulle fastställt ännu strängare krav på jakten 

såsom inriktning på specifika flockar samt undantag även från andra generationens 

individer från invandrade vargar. Inavelskoefficienten anses ha kunnat minska avsevärt 

om jakten riktats mot särskilda individer. 
90

 

Sveriges bedömning att licensjakten endast sker i begränsad omfattning och i begränsad 

mängd tillbakavisas av kommissionen som anser att uttaget av licensjakten 2010 bestod 

av nästan 15 procent av vargstammen, vilket inte kan anses vara i begränsad mängd. I 

en tidigare rättegång mellan Kommissionen och Finland
91

 har domstolen tolkat 1 

procent av populationen som ett litet antal. Därför finner kommissionen licensjakten 

som oförenlig med habitatdirektivet.  
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6.2 Kommissionen mot Finland C-342/05 

Kommissionen väckte den 14 september 2005 en talan om fördragsbrott mot Finland 

avseende deras jakt på varg som ansågs bryta mot villkoren i habitatdirektivets artikel 

16.1. Innan talan om fördragsbrott väcktes sändes först en formell underrättelse till 

Finland år 2001 som därefter efterföljdes av ett motiverat yttrande år 2002. Efter 

Finlands svar på det motiverade yttrandet ansåg kommissionen att fördragsbrottet 

fortfarande bestod och väckte därför talan år 2005. Kommissionens huvudsakliga 

punkter för att väcka talan baserades främst på fyra punkter 

 Vargen är en hotad art i Finland och dess bevarandestatus kan därför inte anses 

vara gynnsam 

 Den finländska praxisen att bevilja jaktlicens i preventivt syfte är inte förenlig 

med artikel 16.1 i habitatdirektivet 

 Årliga regionala kvoter för vargjakten är inte förenligt med undantag från ett 

strikt skyddssystem 

På grund av vargens bevarandestatus ansåg kommissionen att Finlands kvot för att 

tillåta preventiv licensjakt inte gick att förena med artikel 16 i habitatdirektivet. 

Kommissionen ansåg att Finlands licensjakt var utfärdade på felaktiga grunder då 

skadan som åsyftades till att förhindras kunde åtgärdas genom andra medel, såsom 

luktämnen och elstängsel. Utöver detta ansåg kommissionen att licensjakten inte 

uteslutande skulle syfta till att skjuta just de vargar som orsakat den allvarliga skadan 

varför skyddsjakten inte är en sådan effektiv metod för att avhjälpa problemet. Eftersom 

den finländska staten även i förväg fastställt en årlig kvot för undantag från 

skyddssystemet, som lagligen kan överskridas, istället för att enskilt bedöma 

undantagen oberoende på period anses detta strida mot 16.1 habitatdirektivet.  

6.2.1 Utgångspunkter i talan 

 Kommissionen kritiserar inga konkreta fall utan förvaltningspraxisen. 

 Kommissionen har som uppgift att bevisa fördragsbrottet därför måste 

kommissionen visa att Finlands praxis påverkar det strikta skyddssystemet på 

varg.  

 Då 16.1 innehåller undantagsbestämmelser som skall tolkas restriktivt har den 

myndighet som fattat beslutet bevisbörda för att varje undantag har alla 

nödvändiga förutsättningar för beslutet.  

6.2.2 Domstolens slutsatser och domslut 

Artikel 16.1 i habitatdirektivet uppställer krav på att undantagen endast får beviljas om 

det redan föreligger en gynnsam bevarandestatus för arten i fråga. Trots detta finns det 

en möjlighet att bevilja undantag i särskilda fall även om arten inte har en gynnsam 

bevarandestatus. När det konstaterats att undantaget inte kan förvärra den ogynnsamma 

bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en sådan status kan undantaget göras 

gällande.  

Eftersom kommissionen inte valt att rikta några invändningar mot konkreta fall utan 

endast mot de finländska myndigheternas förvaltningspraxis avseende jakt på varg 

måste förvaltningspraxisen dessutom vara tillräckligt varaktig och av allmän karaktär 

för att utgöra ett fördragsbrott enligt artikel 226 EG. Utöver detta skall förekomsten av 

ett fördragsbrott bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid 

utgången av fristen som angavs i det motiverade yttrandet.  
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Domstolen har tagit hänsyn till att vargen i Finland, trots tillåten jakt, märkbart och 

konstant fått en bättre bevarandestatus under perioden som löpt mellan det 

administrativa förfarandet och förfarandet som föregick väckelsen av denna talan. 

Kommissionen har enligt domstolen inte försett förhandlingarna med tillräckliga bevis 

för att Finlands förvaltningspraxis inte tar hänsyn till artens bevarandestatus och utan att 

noggrant motivera avsaknad av andra lämpliga lösningar innan det utfärdas en jaktlicens 

på varg. Finlands kvot avseende utfärdandet av jaktlicenser kan heller inte anses vara 

oförenlig med artikel 16.1 i habitatdirektivet då detta endast utgör en ram för hur många 

individer som kan undvaras utan risk för den aktuella arten. Att kvoten överträddes 

under 2003-2004 års säsong är inte tillräckliga bevis för att myndigheterna utfärdar 

jaktlicenser på ett sådant sätt att det försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus.  

Enligt domstolens samlade bedömning är det bevisat att Finland åsidosatt sina 

skyldigheter enligt habitatdirektivets artiklar 12.1 och 16.1 b genom att tillåta 

skyddsjakt på varg utan att påvisa att skyddsjakten förhindrar sådana allvarliga skador 

som avses i artikel 16.1 b. Kommissionens talan ogillas i övrigt. 
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7. Komparativ analys mellan Sverige och Finlands lagstiftning för 
rovdjur 

Eftersom både Sverige och Finland är medlemsländer i Europeiska Unionen är båda 

länderna bundna under Art- och habitatdirektivet. Såsom det anges i ovanstående kapitel 

2 har båda länderna en lojalitetsförpliktelse att se till att målet för direktivet utförs, både 

Sverige och Finland har valt att införa habitatdirektivet i sin inhemska lagstiftning. 

Finlands Naturvårdsförordning (14.2.1997/160) och Naturvårdslag (20.12.1996/1096) 

inkorporerar direktivet på samma sätt som den svenska lagstiftningen gör genom 

Artskyddsförordningen. Finlands lagstiftning inom området för skydd av arter och 

specifikt rovdjur är till stora delar lik den svenska lagstiftningen men förutsättningarna 

för undantag för det strikta skyddet från Art- och habitatdirektivet regleras istället i 

jaktlagstiftningen. Vad som i viss mån skiljer sig åt är förutsättningarna för 

förvaltningsjakt på stora rovdjur och specifikt varg. Även om förutsättningarna för båda 

ländernas dispens bottnar inom samma direktiv (habitatdirektivet) finns det ändå 

skillnader som består.  

7.1 Sverige och Finlands bestämmelser om varg 

Den svenska och finska lagstiftningen är relativt lik till sitt utförande fast de valt olika 

sätt att inkorporera EU:s art- och habitatdirektiv. Medan Finlands valt att lagstifta stora 

delar av habitatdirektivet i den inhemska jaktlagstiftningen har Sverige istället valt att 

införa dessa lagförändringar inom en artskyddsförordning. Paragraferna som innehåller 

det strikta skyddet för vargen framhålls inom båda lagstiftningarna genom att hänvisa 

till habitatdirektivet.  

Vad som i huvudsak framkommit i studien av båda länders utredningar och 

förvaltningsplaner är att båda länderna framhåller samma problem som uppkommit som 

en konsekvens av målet att ha rovdjursstammar som innehar en gynnsam 

bevarandestatus. Både Sverige och Finland har problem med en rovdjursförvaltning 

som upplevts ha tagit beslut långt ifrån de lokala förvaltningsområdena med väldigt 

liten hänsyn till de problem som vargtäta glesbygderna upplevt.  

Vid en jämförelse av ländernas företagna attitydundersökningar går det att dra 

paralleller mellan befolkningens åsikter om rovdjur och specifikt varg. Även attityderna 

som omger vargen är i stort sett samma i båda länderna, den som skiljer länderna åt är 

att de negativa attityderna är jämnt fördelade i Finland mellan glesbygd och stad medan 

rädsla för vargen är större i glesbygden än städerna i den svenska 

attitydundersökningen.   

7.1.1 Bestämmelser om och utförandet av vargjakten inom länderna 

Finland baserar sina undantagsbestämmelser genom att först hänvisa till 

habitatdirektivets artikel 16 som anger under vilka förutsättningar som det strikta 

skyddet kan upphöra. Inom samma paragraf som hänvisar till direktivet finns även en 

bestämmelse som anger att jakt kan tillåtas på arten med en kvot som tillåter jakt på 

t.ex. varg inom ett verksamhetsår. Sverige hade, innan EU uppmärksammade 

bestämmelserna, infört ett tillfälligt tak på antalet vargindivider inom landet samt på ett 

effektivt sätt isolerat vargstammen från att ta emot en naturlig invandring från finsk 

varg.  
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Sverige och Finland har därför under liknande omständigheter ansetts förhindrat vargen 

från att uppnå en gynnsam bevarandestatus enligt habitatdirektivets bestämmelser. Även 

om Sveriges vargstam befinner sig i ett mer utsatt läge än den finska vargstammen på 

grund av sin geografiska isolering från områden där den östliga vargstammen kan ta sig 

in till landet är de förvaltningsrättsliga åtgärderna, inom respektive land, men hjälp av 

jakt lika i sitt sätt att hålla nere vargstammen. Sverige har satt ett tillfälligt tak på antalet 

vargindivider inom dess nationella gränser samtidigt som Finland tillåter en kvot för 

antalet vargindivider som får skjutas varje år.  

Finland blev enligt målet C-342/05 som tidigare nämnts, dömd för att ha tillåtit en kvot 

för jakt på varg utan att ha tagit hänsyn till de undantagsbestämmelserna som nämnts i 

artikel 16 av habitatdirektivet. Kvoten har antagits av Finlands viltcentral och sker på en 

årlig basis. Denna kvot gäller inom renskötselområdet och kan därför knytas samman 

med den svenska praxisen att inte tillåta vargar inom de svenska åretruntmarkerna för 

renar. Denna praxis knyter således länderna till varandra genom att på ett liknande sätt 

förhindra vargar från att uppehålla sig inom området för renskötsel.  

7.1.2 Internationella bestämmelser till grund för samers skydd mot rovdjur 

Både Sverige och Finland har ratificerat FN:s Urbefolkningsdeklaration, deklarationen 

är inte juridiskt bindande men anger en miniminivå för hur ursprungsbefolkningen bör 

behandlas i de olika länderna. En av grundtankarna till deklarationen är rätten till 

självbestämmande som anges i Artikel 3 och handlar om rätten för ett folk att själv 

bestämma sin politiska status och sin sociala, kulturella och ekonomiska utveckling. 

Förutom denna grundtanke existerar även sex artiklar om urfolken rätt att äga, bruka 

och kontrollera land, territorier och naturresurser. 18 artiklar i deklarationen berör 

ursprungsbefolkningarnas kulturella rättigheter och syftet är att minoritetskulturer skall 

ha samma skydd som majoritetskulturen i ett land. Rent praktiskt har dessa 

bestämmelser i viss mån resulterat i att båda länderna till viss del skyddar samernas 

renskötselområden från rovdjurens närvaro och uppställer vissa ekonomiska 

ersättningar från skador av rovdjuren.   
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8. Diskussion och slutsats 

Rovdjursförekomst och i synnerhet förekomsten av varg är ett samtalsämne som väcker 

starka känslor. Vargen är mytomspunnen och synen på vargens vara eller icke vara 

tycks variera med faktorer såsom kulturell bakgrund, geografisk hemvist och om man i 

sitt dagliga liv riskerar att möta varg. Exempelvis finns det ett större motstånd inom så 

kallade rovdjurslän där vargen befinner sig, inom Stockholms län är mer än 80 procent 

av befolkningen positiv till varg medan län med en omfattande rovdjursnärvaro där 

endast 60 procent av befolkningen är positiv.  På grund av att vargen i stort sett var 

utrotad under 1970-talet är vi inte längre vana vid rovdjuret vargen; barn tillåts leka i 

skogen, vi förväntar oss att kunna gå i skogen fritt utan rädsla för rovdjur och vissa 

typer av tamboskap har kunnat röra sig fritt utan risk för angrepp. I och med vårt 

medlemskap i Europeiska unionen har vi förbundit oss att skydda arter som inte har en 

gynnsam bevarandestatus och bland dessa arter återfinns vargen, till vissa människors 

glädje och andra människors ogillande. Frågan som ofta uppkommer är: varför ska vi ha 

ett farligt djur i vår natur? Inom ramen för arbetet har det framkommit att människor i 

rovdjurslänen upplever en frustration när besluten om vargen, vilket direkt rör boende i 

område med varg, tas på en europarättslig nivå. Motståndet för varg sägs därför i 

statliga utredningar att till viss del kunna lösas om lokalbefolkningen får viss 

medbestämmanderätt i de lokala vargfrågorna och även möjlighet att delta i 

förvaltningsjakt.  

Den svenska vargstammen befinner sig, enligt unionen, effektivt isolerad inom området 

dalarna med allvarliga konsekvenser för en gynnsam bevarandestatus. Att den svenska 

regeringen försökt öka det lokala förtroendet för myndigheter och ge en mer positiv syn 

till närvaron av vargen genom att tillåta en licensjakt har inte varit förenlig med 

åtagandet av habitatdirektivet enligt kommissionen. Undersökningar visar dock sitt 

tydliga språk, boenden i rovdjurslänen upplever att det är för mycket varg i området och 

har i vissa fall även vägrat utföra eftersök av skadat vilt med hund på grund av rädslan 

för att varg skall döda eller skada jakthunden. 

Vargen har varit föremål för lagstiftarens uppmärksamhet på såväl nationell som 

internationell nivå sedan långt tillbaka främst på grund av olika saker. EU ser den 

svenska vargen som en isolerad, inavlad spillra av en art som i stora delar av världen är 

antingen utrotningshotad eller utrotad. Sverige har genom habitatdirektivet förbundit sig 

till ett strikt skydd för bland annat vargen och kommissionen upplever därför att 

licensjakten på varg bryter mot detta avtal. Det som till viss del framkommer i denna 

uppsats är att ingen fullt ut vet hur licensjakten på varg har påverkat arten och hur jakten 

har inverkat på möjligheterna till en mindre inavlad vargstam. Undersökningar gjorda 

på Sveriges vargar har visat att födslostatistiken är lägre desto mer inavlad en varg är, 

men detta verkar inte speglas inom beräkningar för hur många vargindivider som borde 

finnas inom det svenska territoriet. En av de angivna anledningarna till licensjakten är 

att öka den lokala acceptansen för varg men regeringen har inte kunnat uppvisa någon 

statistik eller andra källor på att jakten skulle resultera i en ökad acceptans. 

Kommissionen anser dessutom att den nationella acceptansen på varg, vilken uppgår i 

69 procent, inte är så allvarlig som regeringen uppger, eftersom den svenska vargen är 

så pass isolerad är det endast bara en liten del av Sveriges befolkning som befinner sig 

inom länen som har en rovdjursnärvaro vilket resulterar i att den övriga befolkningen 

inte kommer att uppleva vargens närvaro som något lika negativt som den lokala 

befolkningen gör. Det är problematiskt när kommissionen endast ser till helheten av en 

nations åsikter istället för att även se till att lokala skillnader för något som lokalt kan 

uppfattas som ett problem.  
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Sverige och Finland har till stor del liknande lagstiftning angående rovdjuren, inte minst 

genom de EU-rättsliga reglerna inom området men likheterna härstammar även från mer 

djupgående kultur mellan de nordiska länderna. Sverige och Finlands naturliga 

förutsättningar för vargen är i stort sett lika även om Sveriges gränser till viss del 

förhindrar spridning och tillförsel av varg, Klimatet, geografin och naturen är väldigt 

lika och skapar en bra förutsättning för varg och andra rovdjur att leva i samtidigt som 

utbredningen av städer blir ett problem för fortlevnaden av rovdjuren. Allt eftersom 

människans städer blir större krymper rovdjurens habitat och människan börjar få en 

mindre tolerans mot varg, kanske på grund av den trygghet vi tar som en självklarhet 

när vi bor i en stad eller ett samhälle eftersom rovdjur inte söker sig till mänsklig 

kontakt.  

Eftersom både Sverige och Finland har ratificerat FN:s urbefolkningsdeklaration äger 

länderna en skyldighet till att låta samerna få samma kulturella rättigheter som övriga 

befolkning, bland dessa rättigheter existerar renskötseln. Den samiska befolkningen har 

stora problem med vargen på grund av den skada vargen kan orsaka på renar, vilken är 

en av de största anledningarna till att båda regeringarna tillåter förvaltningsåtgärder för 

att se till att vargen inte uppehåller sig inom renskötselområdena. Eftersom båda 

regeringarna även utbetalar ersättning baserad på skador från rovdjur ligger det i både 

samernas och regeringarnas intresse att minska skadorna varför det anses vara angeläget 

att hålla rovdjur borta från åtminstone åretruntmarkerna. Ländernas liknande kulturella 

bakgrund har resulterat i likartade institutioner där lagstiftningsteknikerna har utvecklats 

enligt samma modell, nämligen genom ramlagar och förordningar. Denna typ av 

lagstiftningsteknik har möjliggjort en lagstiftning som kan utvecklas över tid genom 

förordningar vilket både kan behövas inom ett område som är så föränderligt som 

rovdjurs- och miljöfrågor samtidigt som det kan skapa problem. Detta medför att olika 

delar av befolkningen eller aktörer med intresse inom miljö/rovdjursområdet kan 

använda inflytande eller debatt för att aktivt påverka hur den aktuella lagstiftningen ser 

ut. Med detta menar jag inte att en grupp får bestämma mer än en annan utan snarast att 

lagstiftningen utvecklas åt det håll som vinden blåser för tillfället. Det blir en slags 

dragkamp mellan de olika aktörerna. Att bestämma om vad som behövs för att skapa en 

långsiktigt gynnsam bevarandestatus kan vara svårt, främst på grund av att det saknas 

forskning som anger i vilken utsträckning djur och natur blir påverkad vid olika typer av 

ingrepp samt att den europeiska lagstiftningen har svårigheter med att se regionala eller 

lokala problem som en del av helheten. 

Som slutsats vill jag påpeka att Sverige och Finland båda gör sig skyldiga till samma 

typ av överträdelse enligt kommissionen, nämligen tillåtelsen att utöva licensjakt. 

Sverige och Finland har liknande problem och försöker lösa dem på liknande sätt vilket 

inte är förenligt med habitatdirektivet. Finland har dock en bättre möjlighet att uppnå en 

gynnsam bevarandestatus trots licensjakt medan Sverige inte har det främst på grund 

vargstammens isolering. En möjlig lösning för Sverige skulle vara att låta vargstammen, 

i större utsträckning, spridas i landet för att på så sätt skapa en kontakt med den östliga 

stammen, det som då skapar problem är oviljan i landet för ”gärna varg men inte på min 

bakgård”. 
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