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Till Naturvårdsverket 
Ang skyddsjakt på Kynna-vargen 
 
 

Svensk rovdjurspolitik innebär att skyddsjakt främst ska gälla enstaka individer i situationer 

med allvarliga skadeproblem eller olägenheter som inte rimligen kan lösas på annat sätt. Vid 

ansökan om skyddsjakt ska Naturvårdsverket – enligt egen utsago – titta på  

 omfattningen av skadorna, antal angrepp, om de fortsatt eller upphört sedan ansökan 

lämnades in 

 vilka förebyggande åtgärder som vidtagits, och om det finns förebyggande åtgärder som 

möjlig lösning  

 om andra lämpliga lösningar testats  

På naturvårdsverkets hemsida står vidare: ”Ibland gäller skyddsjaktsansökan för varg enbart 

att minska stammen för att minska antalet vargar i landet eller trakten. Sådana ansökningar 

avslår Naturvårdsverket utan närmare granskning. Ingen har rätt att besluta om sådan jakt, 

utan skyddsjakt kan bara tillåtas på individer som orsakat allvarlig skada.”  

Enligt 23 a § Jaktförordningen får beslut om skyddsjakt endast fattas om det inte finns någon 

annan lämplig lösning på det i fallet aktuella problemet än sådan jakt. Det innebär att 

tänkbara åtgärder som kan leda fram till en lösning av problemet måste prövas och befinnas 

verkningslösa innan beslut om jakt kan bli aktuellt.  

En annan mycket viktig orsak till att inte ge nytt tillstånd till skyddsjakt är vargens värdefulla 

genetiska härkomst. Kynna-vargen är med sin härstamning viktig för den genetiska 

förstärkning som regeringen efterfrågat för den svenska vargpopulationen. Se vidare bilaga 

med intyg från Olof Liberg, koordinator för Skandulv, Det Skandinaviska 

Vargforskningsprojektet. 

Med hänvisning till att den aktuella vargtiken i sydvästra Kronobergs län inte knutits till 

några angrepp på tamdjur efter den 10 oktober 2011 och därmed inte heller orsakat allvarlig 

skada i området anhåller Naturskyddsföreningen Kronoberg om att Naturvårdsverket inte 

tillstyrker förlängd skyddsjakt. 

Åtta län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har nyligen pekat ut nio tänkbara områden 

för utsättning av varg. Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att det är osäkert om det 

blir någon utsättning av vargvalpar i Västra Götaland. En förutsättning för att kunna placera 

ut vargvalpar är att det finns en sändarförsedd tik – och det finns det för närvarande inte i 



Västra Götalands län. Södra delen av Svenljunga kommun pekas ut som ett av två tänkbara 

områden för utsättning av vuxna vargar i Västra Götaland. 

Utsättningsplatserna uppges vara viktiga för att minska inaveln i den svenska vargstammen. 

Att i det sammanhanget överväga fortsatt skyddsjakt på en genetiskt värdefull och 

sändarförsedd vargtik, som på egen hand etablerat revir bara ett tiotal mil från Svenljunga, 

rimmar illa med vargpolitikens intentioner. Det föreslagna området i Svenljunga kommun 

har ungefär samma typ av skog- och myrdominerade natur med liten andel jordbruksmark 

som i  Kynnas revir i sydvästra Kronobergs län. 

 Oavsett var i landet det etableras vargrevir kommer det sannolikt att drabba djurägare – om 

inte tamdjuren skyddas med rovdjursstängsel. Vargtiken Kynna kom till Kronobergs län i maj 

månad 2011. Det första tamdjursangreppet, då fyra får dödades, dröjde till 5 augusti och 

därefter togs ett får på samma gård 26 augusti. Enstaka får dödades på en annan gård 23 

och 26 september, samt tre får på en ny gård 30 september. Beredskapen med akutstängsel 

i länet var dålig. Först några dagar innan beslutet om skyddsjakt 14 oktober sattes 

akutstängsel runt fem fållor på tre gårdar med vargangrepp. Vid den första gården med 

angrepp sattes lapptyg efter det andra angreppet. 

Viltskadecenter rekommenderar att akuta åtgärder vidtas direkt efter ett första angrepp på 

tamdjur eftersom risken för förnyat angrepp är mycket stor. Akutstängsel bör upp inom tolv 

timmar för att förhindra nya angrepp. I fallet Kynna dröjde det upp till två månader innan 

akutstängsel var på plats. 

För att hindra angrepp på sikt krävs permanenta rovdjursavvisande stängsel. Betessäsongen 

är nu över och även om en del får fortfarande går ute finns det goda möjligheter att skydda 

tamdjuren i fållor närmare bebyggelsen. Naturskyddsföreningen Kronoberg har genom 

aktionen Stängsla för vargen samlat ett 40-tal personer som vill hjälpa till att sätta upp 

rovdjursstängsel i samarbete med Rovdjursföreningen.  

I stället för att jaga Kynna-vargen och skjuta vargproblematiken framför sig föreslår 

Naturskyddsföreningen Kronoberg att alla goda krafter samlas för att förebygga skador på 

tamdjur och därmed skapa förutsättningar för att sprida en frisk vargstam över en större del 

av Sveriges yta. Att denna genetiskt värdefulla vargtik har sändare gör att man kan prioritera 

arbetet framöver med rovdjursstängsel till rätt områden med betande får. 

 

Naturskyddsföreningen Kronoberg 

Ulla Rundlöf, ordförande 
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