
Haninge den 7 december 2017 
 
 
                                                          Förvaltningsrätten i Luleå 
                                                          Skeppsbrogtan 43 
                                                          972 31 Luleå 
 
 
Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms beslut dnr 218-42280-2017 om skyddsjakt efter en varg i Haninge 
och Tyresö kommuner, Stockholms län, samt begäran om omedelbar inhibition av beslutet. 
 
Klagande 
Naturskyddsföreningen i Haninge 
Adress c/o Ulf Zetterstedt 
                  Fläderstigen 21 
                  136 72 Vendelsö 
              Tel: 0730 445622 
 
Yrkanden 

1. Naturskyddsföreningen yrkar att förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en varg 
i Haninge och Tyresö kommuner i Stockholms län. 

 
2. Naturskyddsföreningen yrkar att förvaltningsrätten skall inhibera beslutet om att skyddsjakt efter vargen, som 

gäller från och med den 6 december 2017, ska gälla omedelbart trots att det överklagas.      
 
Grunder 
 
Skäl för inhibition 
 
Naturskyddsföreningen anser att skäl föreligger att förklara att länsstyrelelsens beslut tills vidare inte skall gälla i 
avvaktan på att överklagandet ska prövas, jfr 28§ förvaltningsprocesslagen. 
 
Det huvudsakliga skälet till att beslutet bör inhiberas omedelbart är att vargen annars kommer att hinna skjutas innan 
målet avgörs slutgiltigt. En verkställighet av det överklagade beslutet kan inte bringas åter vid ett eventuellt bifall till 
överklagandet och leder således till irreversibla skador. Jakten påbörjades den 6 december 2017 och beslut om 
inhibition bör därför tas skyndsamt. 
 
Naturskyddsföreningen ifrågasätter att graden av skada är så allvarligt att beslutet behöver gälla omedelbart. Det 
omedelbara verkställighetsförordnandet försvårar för miljöorganisationer och allmänhet att tillvarata rätten att få 
beslutet överprövat som följer av artikel 9 Århuskonventionen, jfr 16 kap. 13 § miljöbalken och 22 a § 
förvaltningslagen. 
 
Det är också stor sannolikhet att beslutet upphävs, eftersom det rör sig om jakt efter en art som är strikt skyddad enligt 
artskyddsförordningen och därmed art-och habitatdirektivet. 
Länsstyrelsen har inte uttömt rekvisitet andra lämpliga lösningar och det kan också ifrågasättas om vargen uppnått 
gynnsam bevarandestatus. 
 
Skäl för upphävande av länsstyrelsens beslut 
 
Skadorna är inte så allvarliga att skyddsjakt bedöms nödvändigt. 
“ I dagsläget bedömer Viltskadecenter att risken för skada på människor är mycket liten...”(citat från Viltskadecenter i 
länsstyrelsens beslut). Risken att vilda vargar skadar människor är mycket liten, det har inte inträffat på flera hundra år!! 
 
“bedömer Länsstyrelsen att det föreligger tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande 
allmänintresse”. (23a § punkten 1 jaktförordningen) 
 
Bestämmelserna om skyddsjakt i jaktförordningen måste tolkas mot bakgrund av vad som anges i art- och 
habitatdirektivet. Av artikel 12 i direktivet följer att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för införandet av ett 
strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4. Varg (canis 
lupus) är upptagen i bilaga 4 och kräver alltså ett strikt skydd. I artikel16 i direktivet finns en begränsad möjlighet till 
undantag från det strikta skyddet. 
 
EU-domstolen har i dom den 14 juni 2007 i mål C-342/05 angående jakt efter varg i Finland uttalat att 



undantagsbestämmelserna i artikel 16.1 i direktivet ska tolkas restriktivt och att den myndighet som har fattat beslutet 
har bevisbördan för att nödvändiga förutsättningar föreligger för varje undantag. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
varje åtgärd som påverkar skyddade arter endast tillåts genom beslut som är noggrant och tillräckligt motiverade och 
som hänvisar till de skäl, villkor och krav som anges i artikel 16.1 i direktivet. Enligt artikel 16.1 i direktivet krävs att 
det redan föreligger en gynnsam bevarandestatus av arten i dess naturliga utbredningsområde för att undantag ska få 
beviljas. 
 
          -Andra lämpliga lösningar är ej tillräckligt uttömda. 
            Länstyrelsen har beslutat att pröva att genomföra skrämselåtgärder. Dessa har emellertid inte               
            kunnat genomföras. Enligt Naturskyddsföreningens mening borde länsstyrelsen göra fler 
            ansträngningar att genomföra skrämselåtgärder för att kunna utvärdera resultatet av dessa 
            innan myndigheten bedömer att det inte är motiverat att fortsätta med ytterligare   
            skrämselåtgärder. 
 
            Beviskrav-finska vargdomen. 
 
       -GYBS 
Naturskyddsföreningen anser inte att den svenska vargpopulationen uppnår gynnsam bevarandestatus i dess naturliga 
utbredningsområde. I årets inventering av varg har antalet individer uppskattats till 355 stycken. I denna summa ingår 
även antalet döda vargar som enligt inventeringsrapporten uppgår till 44 stycken. Årets licensjakt medger en kvot om 
22 vargar. Till detta kommer den skyddsjakt som främst bedrivs i renbetesområde, men även som i detta fall, i andra 
delar av vargens naturliga utbredningsområde. Enkel matematik visar att antalet vargar är nära den miniminivå om 300 
som Naturvårdsverket konstaterat behövs för att vargen ska ha uppnått gynnsam bevarandestatus i Sverige. Resultatet i 
inventeringsrapporten är också baserad på den förlegade omräkningsfaktorn 10 (dvs talet 10 multiplicerat med antalet 
svenska familjegrupper). Forskning visar att en lägre omräkningsfaktor om 8 eller så låg som 7,67 bör användas 
istället.Denna mer korrekta omräkningsfaktor ger en mer verklig population långt under 300 vargar, redan före 
avräkning av individer som avlivas i skyddsjakt och licensjakt. Med stöd av försiktighetsprincipen bör jakten därmed 
inte tillåtas. 
 
 
            - Tyresta nationalpark med omliggande skogar är tillräckligt stort för att kunna hysa    ett 
               vargrevir. 

- Nytta för den biologiska mångfalden, tar vildsvin, kadaver till djur lägre ner i näringskedjan, 
rovfåglar etc. 

- Minskar betestryck från klövvilt. 
- Ej helt säkerställt att det endast är en varg. För det fall att vargtiken har bildat par/revir med 

hanne är vargen än mer skyddsvärd. 
- Anledningen till stort antal obs om närhet till människor är till viss del resultat av den 

nyfikenhet och entusiasm som ett tidigare utrotat rovdjur väcker när det återvänder. 
Länsstyrelsen uppger i beslutet att “Människor har också sökt upp vargen för att fotografera 
och filma den.” 
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Med vänlig hälsning 
 
Ulf Zetterstedt  
Ordförande i Narurskyddsföreningen i Haninge 
 
 


