MEDDELANDE

Sida

1(2)

Datum

2020-10-02

Djurskydd & Vilt
Maria Falkevik
010-2247235

218-8077-2020

Rovvilnemnderna i region 4 och 5
c/o Christian Hillman, Fylkesmannen
i Oslo og Viken

Meddelande om förutsättningar för licensjakt på varg i
gränsreviret Römskog
Beskrivning av ärendet
Fylkesmannen i Oslo og Viken har informerade Länsstyrelsen den 4
september om att rovviltnemndene i region 4 og 5 i Norge överväger att fatta
beslut om licensjakt på varg i Römskogsreviret som enligt inventeringen
vintern 2019-2020 klassades som ett gränsrevir. Ärendet var föremål för ett
samrådsmöte den 21 september, då även representanter för Naturvårdsverket
samt för Länsstyrelsen i Örebro län som för närvarande är ordförandelän i
det Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet.
Efter mötet skickades även två frågor från Fylkesmannen som Länsstyrelsen
skulle kunna stämma av med övriga län i Mellersta
Rovdjursförvaltningsområdet. Frågorna besvaras nedan
1. Är det aktuellt med licensjakt i Römskogsreviret på Svensk sida av
riksgränsen, och
2. hur ställer sig Svensk förvaltning till licensjakt i den Norska delen av
reviret om det inte är aktuellt för licensjakt på Svensk sida.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning av vilket revir som kan vara
lämpligt för licensjakt på varg utifrån de kriterier som
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om i de övergripande
riktlinjerna för licensjakt. Samtliga revir i länet, inklusive gränsrevir, har
värderat. Kriterierna utgörs av täthet av revir och genetiskt status, samt
socioekonomiska faktorer så som skador på tamdjur, påverkan på
älgförvaltningen och hur länge det funnits revir i området.
Ledamöterna i VFD har getts möjlighet att ur sin intressegrupps perspektiv
komma med synpunkter på geografiskt område i länet eller specifik
problematik som i nuläget bör vägas in särskilt vid urval och undantag av
revir för licensjakt, utifrån gällande förvaltningsplan. De fick även en fråga
om hur intressegrupperna ser på förutsättningarna för jakt i gränsrevir. Det
geografiska område som nämnts av flera intressegrupper är sydvästra
Värmland, som även berörs av Römskogreviret.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Sida

2(2)

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
Datum

2020-10-02

218-8077-2020218-80772020

I övrigt bekräftades de kriterier som redan omnämns i förvaltningsplanen
som viktiga att ta hänsyn till, däribland täthet av revir. Det framgick även
tydligt att de som bor och verkar i områden som berörs av gränsrevir, ska
omfattas av samma villkor för licensjakt på varg som alla andra inom länet.
Enligt föregående vinters inventering så berör Römskogreviret endast en
liten del av Värmlands län. Hur revirets utbredning ser ut i dagsläget är svårt
att veta säkert, men de två senaste vintrarnas inventeringsresultat har visat att
reviret till absolut största delen har haft sin utbredning på Norsk sida av
gränsen. Gränsområdet mellan Värmland och Norge är ett område med hög
täthet av vargrevir och inte på något sätt undantaget möjlighet till licensjakt i
generell bemärkelse. Då Römskogreviret endast berör en liten del av
Värmlands län och Sverige och utrymmet för licensjakt på Svensk sida
denna gång är begränsat till ett revir (6 vargar), så har Länsstyrelsen valt att
peka ut ett revir helt inom länets gränser denna gång.
Jämte helsvenska revir med dokumenterad föryngring från 2019 så ligger
halva gränsrevir med föryngring till grund för populationsuppskattningen för
varg i Sverige. Detta gäller även om de som i fallet med Römskog berörde
Sverige väldigt lite. Licensjakt på Norsk sida av Römskogreviret kan
påverka vargförvaltningen i Värmland genom att tätheten av revir i området
minskas. Om gränsrevir försvinner eller föryngring uteblir i gränsrevir så
påverkar det framtida inventeringsresultat i Sverige, och därmed kan det
påverka förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus. Omvänt gäller
förstås för Norge om gränsrevir försvinner till följd av förvaltningsbeslut på
Svensk sida. Länsstyrelsen noterar dock att båda länder har fått samma
underlag från SKANDULV vad gäller konsekvenser för vargstammen vid
olika jaktuttag. Det framgår dessutom av underlaget från rovvilnemndernas
sekretariat att man utgår från att de Svenska villkoren kopplat till gynnsam
bevarandestatus kan användas för att tillgodose de Norska villkoret för att
uttaget inte ska hota beståndets överlevnad. Därmed överlåter Länsstyrelsen
åt rovviltnemnderna att göra bedömningen om hur stort jaktuttag som kan
göras, och om Römskogsreviret ska vara en del av det uttaget.
I övrigt bekräftar Länsstyrelsen det behov som lyftes av samtliga deltagare
på samrådsmötet, om att tillrättalägga för en process kring licensjakt i
gränsreviren som startar i ett mycket tidigare skede än i dagsläget. En sådan
process behöver beakta såväl juridiska och praktiska förutsättningar för
beslut och genomförande av licensjakt i gränsrevir, samt utgå från
förvaltningens målsättningar på båda sidor av gränsen.

De som medverkat i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Georg Andrén med
rovdjursansvarig Maria Falkevik som föredragande.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

