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Göte Hamplin
Tel: 010-698 13 16
gote.hamplin
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BESLUT
2011-11-10

Ärendenr
NV-10462-11
NV-10615-11
NV-10616-11
NV-10636-11

Se sändlista

Begäran om ändring av jakttid för skyddsjakt på varg
Beslut
Naturvårdsverket beslutar med stöd av 23 b § jaktförordningen (1987:905) att
giltighetstiden för beslut om skyddsjakt på varg (ärendenr NV-09613-11)
förlängs från och med den 10 november till och med den 1 december 2011. I
övrigt gäller de villkor för jakten som meddelats i tidigare beslut.
Bakgrund
Naturvårdsverket beslutade den 14 oktober 2011 om skyddsjakt på en varg i
Kronobergs län under tiden från och med den 14 oktober till och med den 4
november 2011. Bakgrunden var upprepade angrepp på får under en relativt kort
tid. Jakt har bedrivits i området men ingen varg har fällts under jakttiden. Sedan
tillstånd till skyddsjakt meddelades har ytterligare får angripits av varg.
Ni har i skrivelse till Naturvårdsverket ansökt om förlängd skyddsjakt på varg i
Kronobergs län.
Er ansökan har skickats på remiss till Länsstyrelsen i Kronobergs län,
Länsstyrelsen i Skåne län och till Viltskadecenter.
Länsstyrelsen i Kronobergs län rekommenderar Naturvårdsverket att bifalla den
ansökan om förlängd skyddsjakt på varg som inkommit. Länsstyrelsen föreslår
att förlängd skyddsjakt ska få bedrivas i samma området som i det tidigare
beslutet. Länsstyrelsen betonar också vikten av att rovdjursavvisande stängsel så
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fort som möjligt sätts upp i länet och det ansvar som LRF och tamdjursägare har
för att verka för att möjliggöra en samexistens mellan rovdjur och tamdjur.
Länsstyrelsens bedömning är att det inte finns andra lämpliga lösningar än en
förlängd skyddsjakt på den aktuella vargtiken. Flertalet av fårägarna i det
berörda området kommer inte att ta in fåren förrän om en månad, några av
fårägarna inom det berörda området kommer att ha fåren ute under vintern och
få eller inga av fårbesättningarna inom det berörda området skyddas av
rovdjursavvisande stängsel.
Länsstyrelsen i Skåne län anser att det finns starka skäl att avslå begäran om
förlängd skyddsjaktstid på den aktuella vargen och avstyrker denna begäran.
Länsstyrelsen är medveten om risken för fortsatta skador, även i den delen av
reviret som berör norra Skåne. Det förebyggande arbetet är dock påbörjat,
akutstängsel hr beställts och medel för rovdjursavvisande stängsel kommer att
äskas från jordbruksverket. Det faktum att den aktuella vargen är en genetiskt
värdefull individ motiverar dessutom större tolerans mot angrepp och större
förebyggande insatser.
Viltskadecenters tidigare yttrande ligger fast och därför bör beslutet förlängas
tills den skadegörande individen avlivats.
Skäl
Ingen varg har fällts under den tidigare beslutade tiden för skyddsjakt. För att
sökanden ska kunna nyttja det tillstånd som tidigare meddelats och mot
bakgrund av att ytterligare angrepp har gjorts på får i det aktuella området anser
Naturvårdsverket att giltighetstiden för det beviljade tillståndet ska förlängas
från och med den 10 november till och med den 1 december 2011.
__________
Beslut i detta ärende har fattas av projektledare Annika Jansson. Göte Hamplin
har varit föredragande.
För Naturvårdsverket

Annika Jansson
Göte Hamplin
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Upplysning om hur man överklagar, se bilaga.

Sändlista
Knut och Eva Lottie Lilliebrunner
Mats Johansson
LRF
Morgan och Aureliana Strand
Peter Johansson
Dag Johansson och Maj Johansson Örtendal

Kopia till:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Polismyndigheten i Kronobergs län
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Naturhistoriska Riksmuseet
Viltskadecenter
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Skandinaviska vargprojektet (Skandulv)
Rådet för rovdjursfrågor
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Bilaga

Var ska beslutet överklagas?
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.
Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar
Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten.
När ska beslutet senast överklagas?
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Vad ska överklagandet innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.
I skrivelsen ska Ni ange:
Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets
nummer,
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras
samt
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och
telefonnummer.

