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Skåne skall inte ha någon varg, än mindre något vargrevir 
  
Sedan en tid går två vargar ihop runt Degeberga. Den ena, en hane som tidigare tagit får i 
Hovdala (Hässleholm kommun) och Ravlunda (Simrishamns Kommun). Den andra är med hög 
sannolikhet ett hondjur då vargpar normalt sett inte går tillsammans om de inte är av olika 
kön. Vi kan även konstatera att Länsstyrelsen bekräftat att det finns minst en individ till i 
Skåne i dagsläget utöver de två tidigare nämnda. 
  
- Våra medlemmar är oroliga, med all rätt. Ett revir i Skåne län skulle innebära ett stort problem för 
förvaltningen av viltet i en stor del av länet, säger Lars Persson ordförande Jägareförbundet Skåne. 
  
Skåne innehar idag en av de tätaste viltstammarna i Sverige, vilken förvaltas genom jakt. En 
vargetablering skulle försvåra och kanske till och med omöjliggöra löshundsjakten vilken är ett av de 
viktigaste verktygen i den Skånska viltförvaltningen och regleringen av stammarnas storlek. En 
försvårad förvaltning kommer innebära en drastisk ökning av klövviltstammar lokalt, med stor negativ 
påverkan på det lokala skogs- och lantbruket, genom bland annat viltskador. Det skulle även innebära 
en ökad risk för viltolyckor i trafiken, vilka vi alla är medvetna om kan ha tragiska utgångar för såväl 
vilt som människor. Utöver detta är en etablering av varg i Skåne ett dråpslag för tamdjursägare i vårt 
öppna landskap.  
 
Naturvårdsverket fastställda miniminivå på regional nivå för varg är en halv föryngring för Södra 
Rovdjursförvaltningsområdet där Skåne tillhör. Under inventeringen 2019-20 hade Södermanland 1,5 
familjegrupper och Östergötland 0,5 familjegrupp. Pågående inventering för 2020-21 avslutas först 
den 31 mars men man kan fortlöpande följa inventering resultaten på SLU. Med det i dagarna av 
Länsstyrelsen i Jönköping bekräftade revirmarkerande vargparet i Jönköping, kan vi förvänta oss 
ytterligare en föryngring till i Rovdjursförvaltningsområdet. 
  
Svenska Jägareförbundet är mycket tydliga i sin hållning om antalet vargar. Vargstammen ska 
innehålla så få djur som möjligt, maximalt 150 individer. Inventeringen 2019-20 fann man DNA från 
365 individer. Detta inkluderar då 36,5 familjegrupper och 19 revirmarkerande par i hela landet. I 
denna siffra utelämnas alltså föryngringar från 2020, vilket kan innebära att stammen redan uppgår till 
så mycket som 500 individer i de svenska skogarna. Alltså, långt över den siffra Svenska 
jägareförbundet önskar, långt över den siffra som uppges för gynnsam bevarandestatus och långt 
över de 170-270 vargar vad Sveriges Riksdag har beslutat.  
  
-Skåne är ett öppet landskap och beroende av betande frigående tamdjur och dessutom med små 
samhällen som ligger tätt. Höga populationer av klövvilt i behov av förvaltning genom jakt för att 
undvika viltolyckor och viltskador såväl för den enskilde som för våra lantbrukare. En etablering av 
varg i länet är ett direkt hot mot detta, säger Lars Persson ordförande Jägareförbundet Skåne. 
 
En biologisk mångfald är viktig och en förutsättning för att en levande natur med alla dess olika 
ekosystemtjänster skall fungera. Enligt rovdjursutredningen kostar vargen och övriga toppredatorer ca 
160 miljoner kronor om året. Rovdjurssäkra stängsel för bl a fårbesättningar kommer kosta ca 1 
miljard enligt Viltskadecenter och huvuddelen av kostnaden skulle hamna i Skåne. Intäkter för 
utebliven friluftsverksamhet t.ex. i form av jakt beräknas till  600 miljoner enligt beräkningar gjorda 
efter SLU:s värdeberäkning. Miljoner som skulle kunna satsas på en biologisk mångfald. Utöver detta 
finns otryggheten för allt friluftsliv, inte bara jägare och deras jakthundar, utan även alla andra som 
bor och rör sig i och nära naturen. Detta går inte att värdera i pengar.  
 



Jägareförbundet Skåne ser med stor oro på situationen, följer den noga och önskar givetvis ett 
myndighetsbeslut som innebär att ingen föryngring av varg i länet skall ske. Vi vill även poängtera att 
så fort kraven för skyddsjakt uppfylls på någon eller flera av dessa vargar så avser Jägareförbundet 
Skåne att skyndsamt inkomma med en skyddsjaktsansökan och givetvis stötta de medlemmar och 
djurägare som drabbas.  
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Källor:  
 
Svenska Jägareförbundets ståndpunkter om varg och vargförvaltning 
https://jagareforbundet.se/contentassets/4eec325c1bab484bbc65c032d787b171/standpunkter-vargforvaltning.pdf 
  
Rovdjursinventering 2019-20 
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2656078/2020_1.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=
1612291208266000&usg=AOvVaw1miwAmMUz4sWs6UzeMtuWA 
 
Fastställda miniminivåer: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/vilt/miniminivaer/beslut-faststallande-minniva-varg-2019.
pdf 
 
Löpande inventering 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/lo
pande-vargrapportering/ 
 
Riksdagsbeslut på gynnsam bevarandestatus  
https://data.riksdagen.se/fil/8F6C2A27-076E-4288-8E36-9F75655C2329 
 
Mål för rovdjuren 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/04/sou-201222/ 
 
Kostnader i samband med rovdjur 
https://jagareforbundet.se/aktuellt/opinion/debattinlagg/2013/04/rovdjuren-kostar-over-en-miljard-kronor/ 
 
 

https://jagareforbundet.se/contentassets/4eec325c1bab484bbc65c032d787b171/standpunkter-vargforvaltning.pdf
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2656078/2020_1.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1612291208266000&usg=AOvVaw1miwAmMUz4sWs6UzeMtuWA
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2656078/2020_1.pdf?sequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=D&ust=1612291208266000&usg=AOvVaw1miwAmMUz4sWs6UzeMtuWA
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/vilt/miniminivaer/beslut-faststallande-minniva-varg-2019.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/vilt/miniminivaer/beslut-faststallande-minniva-varg-2019.pdf
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/lopande-vargrapportering/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/lopande-vargrapportering/
https://data.riksdagen.se/fil/8F6C2A27-076E-4288-8E36-9F75655C2329
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/04/sou-201222/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/opinion/debattinlagg/2013/04/rovdjuren-kostar-over-en-miljard-kronor/

