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Begäran om översyn av tillämpning av regler för skyddsjakt på vargar som angriper jakthundar.  

Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben, nedan kallade Förbunden, begär att Naturvårdsverket 

snarast och i samarbete med Förbunden tar fram förslag till ny vägledning för att bevilja skyddsjakt på vargar 

som angripit hundar. 

Bakgrund 

De tumregler som länsstyrelserna tillämpar idag för att bevilja skyddsjakt på vargar som angripit hundar togs 

fram av Viltskadecenter på uppdrag av Naturvårdsverket för 15-20 år sedan. Sedan dess har såväl 

vargstammens utbredning, antalet vargar och jägarnas medvetenhet om riskerna förändrats. Tumreglerna 

togs dessutom fram för att underlätta länsstyrelsernas beslutsfattande i ett läge då lagstiftningen var en helt 

annan än den är idag. När tumreglerna antogs angav lagstiftningen att skyddsjakt skulle riktas mot ”särskilt 

skadegörande individer”. Så ser inte dagens lagstiftning ut. Idag skall skyddsjakt ”förhindra allvarlig skada”. 

Sådan skyddsjakt kan dessutom medges i syfte att förebygga sådan skada. Ändå tillämpar länsstyrelserna de 

föråldrade tumreglerna närmast som om det vore lagkrav. 

 

Grundidén bakom nuvarande tumregler var att visa vilka vargar som var ”mer benägna att angripa hundar än 

genomsnittsvargen”. Möjligen går en sådan benägenhet att mäta om hundägaren, trots risk att få sin hund 

dödad, fortsätter att jaga med lös hund i samma omfattning som tidigare. Idag vet vi att så inte är fallet. I 

själva verket upphör jakten med lös hund i det närmaste helt efter vargangrepp. Det i sin tur gör att 

samhällets krav på reglering av klövviltstammarna allvarligt försvåras, med skogsskador som följd. Hunden är 

absolut nödvändig för att kunna förvalta klövviltstammarna. Följdskadan av vargangrepp på hund kan alltså 

vara än mycket större än skadan på själva hunden. Samtidigt är jakthunden inte bara ett viktigt redskap i 

jakten, den är en dessutom en älskad familjemedlem.   

Utöver tumreglerna för antalet angrepp för att bevilja skyddsjakt ställs krav på att angreppen på hundar ska 

ha gjorts av en viss varg eller grupp av vargar. Det får till följd att det blir svårare att få till skyddsjakt i 

områden med hög vargkoncentration och där vargreviren många gånger överlappar. Den sökande kan helt 

enkelt inte bevisa vilken eller vilka vargar som orsakat skadan. Förbunden menar att det aldrig har varit 

lagstiftarens mening att på individnivå avgöra exakt vilken varg som gjort vad. Syftet är att förhindra allvarlig 

skada. Sveriges unika kunskap om vargstammen, på individnivå, har tillåtits bli ett hinder i förvaltningen. 

Dessutom antog riksdagen 2013 en proposition som tydligt angav att koncentrationerna av varg ska minskas 

i syfte att minska de socioekonomiska konsekvenserna. Nuvarande tolkning av skyddsjaktbestämmelserna 

gör det svårare att få skyddsjakt där koncentrationen av varg är som störst.  



    

Förslag 

Vargangrepp på en jakthund går inte att jämföra med angrepp på andra tamdjur, även om det finns 

känslomässiga band även till dessa. Jakthunden är en familjemedlem som förväntas leva ett långt och lyckligt 

liv. Jakthunden är dessutom helt nödvändig för att nå lokala, regionala och nationella mål i viltförvaltningen. 

Mot den bakgrunden anser Förbunden att skyddsjakt på varg bör kunna medges redan efter det första 

angreppet där hunden skadats eller dödats. En sådan förändring skulle inte bara välkomnas av hundägare 

och viltförvaltare, den skulle sannolikt även öka toleransen för varg i allmänhet. Mot bakgrund av de 

rapporter som forskningen publicerat är det årliga uttaget ur vargstammen ca 100 vargar. Endast en mindre 

del av detta utgörs av ett legalt uttag. Förbundens bestämda uppfattning är att skyddsjakt på vargar som 

angriper hundar skulle bidra till att den illegala jakten minskar och det årliga nödvändiga uttaget ur 

vargstammen därmed i allt högre grad förskjutas mot ett legalt sådant.  

Förbunden ser det av största vikt att översynen av vägledningen gällande skyddsjakt på vargar som dödar 

hundar startar skyndsamt och att en sådan översyn sker i dialog med Förbundet.  

Förbunden menar att det även finns anledning att se över vägledning för skyddsjakt som rör skador på 

tamdjur och oskygga vargar. Även dessa båda problemområden har lett till omfattande kritik mot 

myndigheternas hantering den senaste tiden och svårigheterna att få till skyddsjakt har lett till en allt mer 

negativ attityd till vargen.  
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