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Yttrande över förslag till kompensationsåtgärder vid utsättning av varg m.m. 

(M2011/2020/Nm) 

 

Naturhistoriska riksmuseet avger här sitt yttrande över Naturvårdsverkets rapport 

”Kompensationsåtgärder vid införsel och utsättning av varg”. 

 

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) välkomnar att olika möjligheter till kompensation i syfte att stärka 

acceptansen och därmed skyddet för invandrade/utsatta vargar har utretts. Samtidigt bör den 

slutliga utformningen vara integrerad med den förvaltningsplan för varg som ska tas fram. 

 

NRM anser att de former för ekonomiska kompensationsåtgärder som föreslås i stort sett verkar 

rimliga, men ifrågasätter att kostnader för länsstyrelsernas uppföljning i renskötselområdet med 

sändare m.m. och information skall tas från anslaget för värdefull natur. I konsekvensanalysen 

nämns inte att detta kan inverka menligt på andra naturvårdsbehov, men detta förefaller vara en 

uppenbar risk. NRM föreslår istället att särskilda medel avsätts till den kostsamma 

uppföljningsverksamheten, t.ex. inom viltskadeanslaget. 

 

NRM saknar en beskrivning av hur den genetiska uppföljningen skall gå till och finansieras. 

 

NRM finner det oklart hur kompensationssystemet skall fungera i förhållande till vargarnas rörelser 

och uppehållstider. 

 

NRM avstyrker att kompensation utformas som en utökning av licensjakt i berörda områden. NRM 

har i tidigare yttranden redovisat bedömningen att licensjakt på varg p.g.a. dess ogynnsamma 

bevarandestatus inte är möjligt enligt gällande lagstiftning. NRM noterar i detta sammanhang att 

regeringen beslutat om att inte fortsätta med licensjakt 2012, och att Naturvårdsverket fått 

uppdraget att utreda nya former för skyddsjakt. Detta gör att de lagda förslagen i föreliggande 

rapport inte förefaller aktuella. Situationen är oklar. 

 

NRM vill dock kommentera att förslaget om ökad jakt i de områden och län där nya vargar 

etableras genom invandring eller utsättning förefaller ologiskt utifrån syftet att de nya vargarnas 

genetiska bidrag skall ha största möjliga effekt. Risken är ju uppenbar att den ökade jakten drabbar 

genetiskt värdefulla vargar, trots att revir med sådana vargar avses avlysas från jakt. 

 

Skulle trots allt en ökad jakt i någon form förutom nuvarande möjlighet till skyddsjakt tillåtas, 

tillstyrker NRM förslaget att genetiskt värdefulla vargar undantas, men det framstår som oklart hur 

stor säkerhet i skyddet av dessa vargar som kan uppnås. En detaljerad genetisk uppföljning av 



 

 

jaktens effekter måste naturligtvis göras. I detta sammanhang är det värt att notera forskarnas 

resultat i bilagan som visar att jakten 2010 försämrade inavelsnivån trots att två viktiga revir 

undantagits. 

 

NRM noterar att i forskarnas bilaga till rapporten nämns att genetiska data inte gjorts tillgängliga. 

NRM anser att detta är anmärkningsvärt och understryker det behov av åtgärder som museet 

efterlyst i tidigare remissyttranden att på lämpligt sätt, t.ex. en internetportal, tillgängliggöra data 

som är viktiga för arbetet med analyser och bevarandeåtgärder. Anslagsgivande statliga 

myndigheter bör ställa sådan tillgänglighet som krav vid fördelningen av medel. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av överintendent Jan Olov Westerberg. Thomas Lyrholm har varit 

föredragande och Love Dalén har deltagit i beredningen. 
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