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Begäran om återkallande av delegering 

Beslut 
Naturvårdsverket avvisar begäran.  

Bakgrund 
Jaktkritikerna har den 11 januari 2021 inkommit med en begäran om att 
Naturvårdsverkets delegation måste brytas på grund av upprepade brott mot EU-
rätten. Jaktkritikerna anser att Naturvårdsverket med anledning av detta, samt 
det olagliga dödandet av fyra vargar utanför licenskvoten, genast bör återkalla 
jakten i stora Bör i Värmland.   
Jaktkritikerna har till stöd för sitt yrkande ingivet en skrivelse och bland annat 
uppgett att ytterligare tre ansökningar har kommit till länsstyrelsen om begäran 
om att utöka jakten i Andåreviret. Totalt tio vargar har dödats i detta revir, alltså 
fyra utanför licensjaktbeslutet. En begäran om utökad licensjakt har inte någon 
som helst rättslig grund. Myndighetspersoner får absolut inte ge vika för de 
påtryckningar som kommer från jägarkåren även om trycket att få vara med på 
en troféjakt är stor. Jaktkritikerna har även uppgett att ett beslut om licensjakt 
ska fattas innan den 1 oktober samt att ett beslut inte kan ändras av en myndighet 
om det ligger för prövning hos högre instans.  

Skäl 

Aktuella bestämmelser  
Av 23 c § jaktförordningen (1987:905) framgår att förutsättningen för att 
licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna tillåtas är att det inte finns 
någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 
Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och 
sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. 



NATURVÅRDSVERKET  2(4) 

Av 24 a § samma förordning framgår att Naturvårdsverket får överlämna till 
länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde enligt 2 § förordningen 
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn att besluta om 
licensjakt efter varg, järv och lo med stöd av 23 d §, under förutsättning att 
antalet föryngringar för arten i rovdjursförvaltningsområdet överstiger de 
fastställda miniminivåerna enligt 5 § samma förordning. 
Av 24 c § samma förordning framgår att Naturvårdsverket fortlöpande ska 
bedöma om möjligheten att jaga rovdjur med stöd av beslut enligt 24 a § 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 
dess naturliga utbredningsområde, eller möjligheten annars utnyttjas i stor 
omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet, får verket ändra eller 
återkalla ett sådant beslut.  

Naturvårdsverkets bedömning  
Naturvårdsverket har genom beslut den 17 juni 2020 (NV-02807-20) överlämnat 
möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län inom mellersta 
rovdjursförvaltningsområdet. Att överlåta möjligheten att besluta om licensjakt 
till länsstyrelserna är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en 
regionaliserad rovdjursförvaltning.   
Naturvårdsverket får besluta om att överlämna möjligheten att besluta om 
licensjakt till länsstyrelserna när förutsättningarna för detta är uppfyllt. 
Naturvårdsverket kan även, under vissa förutsättningar, återkalla eller ändra ett 
sådant beslut. Det är ett administrativt beslut där Naturvårdsverket ensamt, 
utifrån lagstiftningens villkor och krav, bedömer om ett sådant beslut ska ändras 
eller återkallas. Det går därför inte att begära eller ansöka om att ett beslut om att 
överlämna till länsstyrelserna att fatta beslut om licensjakt ska återkallas (jämför 
Kammarrätten i Sundsvalls dom från den 16 oktober 2020, Mål nr 2300-20).  
 
Med anledning av detta avvisar Naturvårdsverket Jaktkritikernas begäran.  
 
För anvisning om hur man överklagar, se sista sidan. 

Upplysning   
Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om överlämnandet av möjligheten att 
besluta om skydds- och licensjakt till länsstyrelserna försvårar upprätthållandet 
av gynnsam bevarandestatus hos den aktuella arten eller om möjligheten 
utnyttjas i för stor omfattning. För att bedöma om Naturvårdsverkets delegering 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arterna, har 
Naturvårdsverket sammanställt beslutade skydds- och licensjakter under de fyra 
föregående åren innan Naturvårdsverkets beslut från den 17 juni 2020 fattades 
och ställt dessa i relation till populationernas storlek, rapporterade 
referensvärden för arterna, samt förväntad utveckling av populationerna. Under 
de år då vargstammen har legat nära referensvärdet och trenden för populationen 
varit nedåtgående har det i Sverige inte tillåtits någon licensjakt. 
Naturvårdsverket har gjort bedömningen att den skydds- och licensjakt som 
genomförts under de fyra föregående åren innan Naturvårdsverkets beslut från 
den 17 juni 2020 inte har försvårat upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus 
för vargpopulationen i Sverige. 
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Beslut i ärende NV-00310-21 har fattats av enhetschefen Sara Beckman. 
Föredragande har varit juristen Andreas Ahlén.   

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

För Naturvårdsverket 

Sara Beckman  

    Andreas Ahlén 
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Var ska beslutet överklagas? 
Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. 
Adressen framgår av beslutets första sida. Har överklagandet kommit in i rätt tid 
överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till 
Förvaltningsrätten.  

När ska beslutet senast överklagas? 
Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet innehålla? 
Överklagandet ska vara skriftligt.  
I skrivelsen ska Ni ange: 

Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, 
vilket beslut som Ni överklagar till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendenummer, 
hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras 
samt 
om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och 
telefonnummer. 

 


