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SAMMANFATTNING 
 
Sveriges vargförvaltning som är en del av viltförvaltningen har genom åren 
genomgått flertalet förändringar. En av de största reformerna genomfördes år 2010 
då regeringen beslutade att införa så kallade Viltförvaltningsdelegationer vid samtliga 
länsstyrelser. Trots att syftet med dessa är att nå acceptans och samförstånd 
misslyckas detta och förvaltningsarbetet består fortfarande av konflikter och målet 
uppfylles därmed inte.  Tidigare forskning gällande Viltförvaltningsdelegationerna 
visar att jaktsidan är överrepresenterad och att koalitioner som stöder vargjakt är 
betydligt större än de som önskar att bevara den svenska vargstammen.  
 
Den här uppsatsen tar avstamp i tidigare studier och undersöker utfallen av de 
regelförändringar som ägt rum inom svensk vargförvaltning, vilket är det mest 
konfliktfyllda området inom viltförvaltningen. Ett skifte gällande vilka aktörer som får 
delta samt vilken instans som beslutar i överklaganden genomfördes 2016 och 
formellt har miljöintresset stärkts, detta till följd av en dom från högsta 
förvaltningsdomstolen. Med hjälp av IAD-ramverket har frågor ställts till textmaterial 
och domar har granskats, både från allmän domstol och från Naturvårdsverket som 
tidigare var överklagandeinstans. Vilka är då utfallen? Uppsatsen visar att reformen 
inte alls varit till den fördel för vargens varande i Sverige som det formella regelverket 
ger en fingervisning om. En tydlig diskrepans finns mellan Naturvårdsverkets 
bedömningar (vilka gällde för 2016) och allmän domstols beslut, som gäller idag. 
Trots att EU:s art- och habitatdirektivet ska beaktas i större utsträckning efter 
reformen dömer allmän domstol i högre utsträckning till jaktintressets fördel än vad 
Naturvårdsverket gjorde när de prövande överklaganden.  
 
Nyckelord: vargförvaltning, viltförvaltning, IAD-ramverket, 
Viltförvaltningsdelegationer, art- och habitatdirektivet, varg  
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1. INLEDNING 
 

Oneidaindianerna inledde alltid sina möten med att fråga: ’who speaks for wolf’? 

(Foreman 1991, 49). Men vem talar för den svenska vargen idag? Bidrar det 

institutionella ramverket till fler eller färre vargar i Sverige, och har detta förändrats 

över tid? Sveriges viltförvaltning har genom åren genomgått flertalet förändringar. En 

av de största reformerna genomfördes år 2010 då regeringen beslutade att införa så 

kallade Viltförvaltningsdelegationer (VFD) vid samtliga länsstyrelser (Ågren 2014, 9). 

Syftet med detta var bland annat att råda bot på de konflikter inom förvaltningen 

genom att föra beslutsfattandet närmre den geografiska plats som besluten berör, 

detta genom decentralisering och involverande av flertalet intressen som är berörda 

av frågan. Viltförvaltningen har under lång tid präglats av konflikter mellan olika 

intressen såsom turistnäringen, näringslivet, rennäringen, naturvårdsintresset och 

jaktintresset (SFS 2009:1474) och mer samverkan mellan berörda aktörer var ett sätt 

att försöka föra aktörerna närmare varandra. Den samförståelse som skulle uppnås 

tycks dock misslyckas, konflikterna kvarstår och är som mest tydliga gällande 

vargförvaltningen (Jordan 2015, 9 ff). I vissa fall är omröstningarna i 

viltförvaltningsdelegationerna mycket jämna och utslagsröst måste stundtals avgöra 

beslut (LS Norrbotten 2016). Tidigare studier påvisar att jaktintresset är 

överrepresenterat i viltförvaltningsdelegationerna (Lundmark & Matti 2015, 155). 

Trots detta uttrycks det på Naturvårdverkets hemsida att tanken med lokalt inflytande 

i viltförvaltningen är att det ska leda till acceptans. Detta är också Naturvårdsverkets 

motiv till att delegera beslutanderätten gällande licensjakt på rovdjur till 

länsstyrelserna i enlighet med proposition 2012/13:191. Naturvårdsverket har utöver 

detta också delegerat rätten att fatta beslut angående skyddsjakt på rovdjur till 

länsstyrelserna, för djuren björn, varg och lodjur gäller delegeringen samtliga 

länsstyrelser med undantag för Gotlands län (Wallén 2016). Svensk vargförvaltning 

är en del av rovdjursförvaltningen vilket i sin tur är en del av viltförvaltningen. VFD är 

den beslutande instansen som verkar i respektive län och fattar beslut i 

viltförvaltningsfrågor och därmed också varg. Uppsatsen avgränsas därmed från den 

breda viltförvaltningen där viltförvaltningsdelegationerna (VFD) fattar beslut, 

fokusområdet är därmed det konfliktfyllda området varg. Det handlar således om en 
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Common Pool Resource (se mer i Teori) där institutionella regleringar sätter 

spelreglerna.  

 

Den instans som behandlade överklagandena från länsstyrelsernas beslut var till en 

början Naturvårdsverket. Regeringen beslutade den 25 februari 2016 om en ny 

instansordning för ärenden beträffande de fem stora rovdjuren björn, varg, järv, lo 

och kungsörn. Beslut som berör dessa djur har från och med 1 april 2016 överklagats 

till allmän förvaltningsdomstol och överprövats av den förvaltningsrätt inom den 

domkrets som ärendet beslutats. Naturvårdsverket har således inte varit en instans i 

överprövningskedjan sedan 1 april 2016 (Promemoria N2016/02157/RS). Från och 

med 20 juni 2016 ska samtliga beslut överklagas till en och samma förvaltningsrätt, 

domstolen i Luleå (Regeringen 2016). Således är övriga förvaltningsrätter i Sverige 

exkluderade från beslutsfattande i frågorna som berör björn, varg, lo och kungsörn.  

 

Anledningen till varför Naturvårdsverket inte längre är överklagandeinstans är att 

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i en prövning beslutat att processen står i strid 

med EU:s lagstiftning. Målet ställde såväl överklagandeinstansen som 

miljöorganisationers rätt att överklaga beslut på sin spets (HFD 2015 ref. 79). Utfallet 

av domen påvisar att EU:s lagstiftning står i strid med den svenska. Då EU-

lagstiftning står över den nationella blev utfallet att överklagande ska göras till allmän 

domstol – inte till Naturvårdsverket – samt att miljöorganisationer får 

överklaganderätt. De mål som fortfarande handläggs efter lagförändringarna ska 

avklaras av den instans som målet överklagats till. 

 

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen 1995 är därmed en bidragande faktor till 

den svenska förvaltningspolitiska förändringen som ägt rum (EU-upplysningen 2016). 

EU:s art- och habitatdirektiv betonar vikten av en levande vargstam för den 

biologiska mångfaldens fortlevande (92/43/EEG). Svensk lagstiftning har också 

flertalet lagrum som syftar till att bevara biologisk mångfald och således skyddar 

vargens varande men också att möjliggöra ägandet av tamdjur (Dittrich Söderman 

2016). En konflikt lagarna emellan kan därmed uttydas. Andreas Hofmann 

konstaterar i sin avhandling att kommissionen använder EU-rätten för att nå 
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inflytanden (Hofmann 2013, 17), denna uppsats utgår från att det fenomenet är 

möjligt även i Sverige.  

 

Tidigare forskning visar att vargförvaltningen är problematisk och just detta område 

är det mest konfliktfyllda inom svensk viltförvaltning. Vad som tidigare ej är undersökt 

är hur reglerna för den beslutande viltförvaltningsdelegationen påverkar utfallen. 

Syftet är därmed att med hjälp av teori undersöka huruvida reglerna för 

förvaltningsområdet påverkar utfallet. Genom att använda IAD-ramverket (se Teori) 

åskådliggörs olika typer av regler som påverkar beslutsfattandet i områden som berör 

kollektiva problem. Den övergripande frågan är därmed: vilka är utfallen av den nya 

organiseringen av vargförvaltningen i Sverige? Utifrån Teorikapitlet skapas mer 

specifika forskningsfrågor i Metodavsnittet.  
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2.	VAD VET VI OM VILTFÖRVALTNINGEN I 
NULÄGET? 
2.1 Konflikter i förvaltningsområdet  
Carina Lundmark och Simon Matti belyser att polariseringen inom 

viltförvaltningsdelegationerna i Sverige är tydlig. Aktörerna som deltar i 

delegationerna kan klassas in i en ”bevarandesida” och en ”jaktsida” gällande rovdjur 

(Lundmark & Matti 2015, 153). Detta har också en effekt på de deliberativa inslagen i 

arbetet, dessa syftar till att genom samförstånd och dialog nå ökad förståelse för de 

aktörer som inte delar värderingar och åsikter kring de konfliktfyllda områdena. Trots 

att detta är målet med arbetet är samtalen ofta infekterade och stämningen stundtals 

hotfull. Lundmark & Matti åskådliggör också att de organisationer som representeras 

i VFD troligtvis inte förändrar sina ståndpunkter trots att deras representanter mycket 

väl kan tänkas göra det vilket skapar en spricka mellan representanterna och de 

organisationer de företräder (Lundmark & Matti 2015, 152). Detta blir ännu mer tydligt 

då det i undersökningen som gjordes av ovanstående författare där 70,6% av 

respondenterna påvisar att de vid en votering skulle visa sin personliga vilja trots att 

det mycket väl kan stå i strid med organisationen de representerar.  

 

Graden av konsensus i VFD är också något som berörs i Lundmark & Mattis studie. 

En respondent uttrycker att konsensus aldrig kommer att åstadkommas då 

intressena i VFD står för långt ifrån varandra. En ytterligare faktor som hittills inte 

berörts är sammansättningen i VFD. Jägarintresset och således ”jaktsidan” är starkt 

överrepresenterat, folkvalda politiker som ska representera folkets vilja och 

ståndpunkter i frågan förefaller också vara jägare i många fall. Detta utfall ger en 

påverkan på delegationernas arbete i negativ bemärkelse då en sida relativt enkelt 

kan få sin vilja igenom och således ignorera vad aktörerna med andra åsikter står för 

(Lundmark & Matti 2015, 155).  

 

I rapporten Konfliktkunskap för rovdjursförvaltningen från Naturvårdsverket 

åskådliggörs de konflikter som finns inom svensk rovdjursförvaltning. Inom 
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rovdjursförvaltningen finns så kallade ”wicked problems” eller på svenska som 

rapporten benämner det: ”svårlösta samhällsfrågor” (Jordan 2015, 7). 

 

Rapporten radar upp flertalet faktorer som gör att detta politikområde är komplext och 

konfliktfyllt. Först och främst råder det inom förvaltningsområdet komplexa 

orsakssammanhang som samverkar, detta handlar exempelvis om ekonomiska, 

juridiska, normativa, sociala och miljömässiga men också politiska förutsättningar 

och interagerande samband. Förutom detta är flera intressenter involverande 

(exemplifieras i Inledning under vilka som är delaktiga i VFD). De involverade 

aktörerna skiljer sig i olika grader från varandra vilket också ger upphov till konflikt. 

Detta leder också till att flertalet perspektiv finns inom VFD och 

meningsskiljaktigheter råder dels om hur problemen ska beskrivas (det vill säga 

inramas) och hur problemen bör hanteras.  Vargförvaltningen är ett kontroversiellt 

politikområde och många intressen har medfödda värderingar till just varg, detta 

leder i sin tur till starka känslor råder kring sakfrågorna vilket också i sin tur kan 

påverka konflikterna inom VFD negativt. Förvaltningssystemet har också ett starkt 

behov av systematiska förändringar och att vara adaptiv till detta.  Det kan såväl röra 

ändrad lagstiftning som att ny forskning gällande rovdjur presenteras, organisation av 

förvaltningen och ny målsättning (Jordan 2015, 8).  

2.2 SOU 2012:22, mål för rovdjuren 
Statens offentliga utredningar genomförde en studie 2012 där svensk rovdjurspolitik 

utreddes, namnet på arbetet är ”Mål för rovdjuren” (SOU 2012:22). I denna 

framkommer att policyområdet rovdjur är konfliktfyllt och skiljelinjen mellan landsbygd 

och större tätorter är tydlig där tätortsbefolkning innehar en mer positiv attityd till 

rovdjur än landsbygdsbefolkning. Diskrepansen mellan tätort och landsbygd blir än 

mer tydlig när ämnet rör varg.  Det svenska, nationella intresset av biologisk 

mångfald krockar med landsbygdsbefolkningens intressen gällande förfogandet av 

tamdjur samt möjligheten till jakt.  

 

Den negativa inställningen till rovdjur och främst varg hos landsbygdens befolkning är 

enligt utredningen en indirekt erfarenhet av rovdjuret, någon annan har blivit negativt 

påverkad av vargen och denne har i sin tur kommunicerat detta till omgivningen vilket 
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i sin tur lett till en negativ attityd. Förutom detta är medierapporteringen mer negativt 

laddad gällande varg i områden där vargreviren är relativt nära boskapsområdena. 

Närheten till ett vargrevir är endast en förklaringsfaktor i mängden till attityden till 

varg, såväl utbildning, ålder, kön och medlemskap i jägar- eller 

bevarandeorganisationer samt innehav av tamboskap är lika stora förklaringsfaktorer 

(SOU 2012:22, 38).  

 

Förutom konflikter mellan olika intressen och samhällsgrupper (t.ex. tätorts- och 

landsbygdsbefolkning) åskådliggörs även en målkonflikt i svensk politik i 

förvaltningsområdet.  Målkonflikten gäller såväl på nationell nivå som på EU-nivå där 

art- och habitatdirektivet verkar. I den nationella kontexten består målkonflikten i att 

Sverige dels har ett mål om att rovdjuren ska bevaras samtidigt som mål om ”Ett rikt 

odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” finns. Målen ifråga står i konflikt med 

varandra då enskilda kan sluta låta sina djur beta på naturbetesmarker på grund av 

risken för rovdjursangrepp, i den kontexten kan bevarandet av dessa betesmarker 

försvåras. Samtidigt finns också en målkonflikt mellan målet om bevarandet av 

tamdjursraser som vistas på fritt fjäll- och skogsbete och rovdjur då dessa kan 

försvåra bevarandet av tamdjursraser (SOU 2012:22, 47).  

 

Utredningen berör utöver ovanstående också rennäringen som enligt Lag (2009:724) 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk § 4 stycke 2 har rätt till att bevara och 

utveckla sin kultur. I denna paragraf inkluderas rennäringen som en del av den 

samiska kulturen. Problematiken i detta är att renarna betar fritt och är således ett 

relativt enkelt byte för rovdjur, på uppdrag av Sametinget har ett försök till insamlad 

data gällande antal fällda renar gjorts. Antalet är svårt att fastställa då många renar 

som utsätts för angrepp är svåra att hitta. Uppskattningsvis visar undersökningen 

som gjordes att mellan 19500 och 82500 renar fälls årligen av rovdjur. Liknande 

siffror har presenterats av exempelvis Svenska samers riksförbund. Av totalt 250 000 

renar som finns i Sverige är förlusten uppskattningsvis i spannet mellan 8 – 33 % 

årligen (SOU 2012:22, 48). Återigen skildras målkonflikter som finns i målen för de 

olika politikområdena men också att lagstiftningen upprättat skydd för rennäringen. 

Samerna har förutom skydd i svensk lagstiftning stöd av FN:s konvention om 
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medborgerliga och mänskliga rättigheter, i artikel 27 uttrycker samernas rätt till 

rennäring. Rätten till kultur, som inkluderar möjligheten att utnyttja land och 

naturresurser, uttrycks också i FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter 

(SOU 2012:22, 69).  

Art- och habitatdirektivet är en annan typ av lagstiftning som påverkar Sverige då det 

är en juridisk reglering på EU-nivå. Direktivet anger ramarna för EU:s 

naturvårdspolitik, syftet med riktlinjen är att upprätthålla samt säkerställa biologisk 

mångfald bland vilda växter och djur. Som medlem i EU är direktivet bindande och 

om en medlemsstat bryter mot detta kan staten ställas inför EU-domstolen.  Art- och 

habitatdirektivet avser att skydda hotade arter, dessa är en del av gemenskapens arv 

och måste således värnas. I direktivets bilaga 4 nämns de arter som kräver strikt 

skydd och dessa består bland annat av varg, lo, och björn. I bilaga 5 återges vilka 

djur- och växtarter som kan bli föremål för förvaltningsåtgärder (insamling och 

exploatering). Av dessa nämns varken den svenska vargstammen, björnstammen 

eller lodjursstammen. Däremot omnämns andra staters vargpopulationer, exempelvis 

de baltiska och bulgariska (SOU 2012:22, 70). Art- och habitatdirektivet är bindande 

på miniminivå, om en stat väljer att föra en ännu mer bevarandepolitik är detta fullt 

förenligt med EU:s bestämmelser.  

2.3  Advocacy Coalition Framework (ACF) 
Simon Matti och Annica Sandström undersökte 2011 Viltförvaltningsdelegationer ur 

ett ACF-perspektiv vilket är ett ramverk som fokuserar på hur sammanlänkning av 

aktörer påverkar skapandet av policy. Studien har undersökt skapandet och 

upprätthållandet av koalitioner inom viltförvaltningsdelegationerna. Artikeln betonar 

att politikområdet är konfliktfyllt och komplext.  

 

Koalitioner uppstår inte utifrån möjlighet till inflytande utan istället är det utifrån 

normativa, politiska åskådningar som koalitioner inom VFD uppstår. 

Överensstämmandet av synen på människans roll gentemot natur och djur och 

teknikens möjlighet till lösningar på problem ökar också sannolikheten att aktörer 

ingår i samma koalition. Matti & Sandströms studie visar också att de normativa 

överensstämmelserna är viktigare för koalitioners verkande än att aktörerna är 
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överens om problemet i sak. Det är inte de så kallade deep core beliefs som utgör 

grunden för samarbete och koalition inom VFD. Deep core beliefs syftar till de 

grundläggande värderingarna hos vederbörande aktörer. Dessa spelar således föga 

roll för sammanslutningarna med andra aktörerna inom VFD utan det är istället 

inställningen till rovdjurens- och därmed också vargens varande eller icke varande 

som avgör om de samarbetar eller inte. Aktörer som delar samma åskådning i frågan 

kommer också ingå i samma koalition, oavsett om de grundläggande värderingarna 

skiljer sig åt. (Matti & Sandström 2011, 399).  

2.5 EU:s påverkan av svensk förvaltning 
I rapporten ”Statsförvaltningen efter 20 år i EU”, publicerad av Statskontoret beskrivs 

Sveriges förvaltningssystem och dess förändring efter inträdet i EU 1995). 

Inledningsvis påvisar rapporten att de tidigare nationella förvaltningsmodellerna 

förändras i och med ett medlemskap i unionen. Innan en stat blir en del av EU är 

utformningen av statsförvaltningen oftast uppbyggd enligt en top-downstruktur, eller 

på svenska; ett ovanför-nerstruktur. Beslutskedjan i ovanstående modell är i 

bemärkelsen ansvarsutkrävande och studiet av detta enklare än det komplexa 

system som EU erbjuder. Ett EU-medlemskap införs enligt rapporten från 

Statskontoret nya element i styrning och således förändras de invanda mönster av 

interaktion som i sin tur påverkar flertalet relationer samt funktioner i det nya, mer 

sammanlänkade politiska systemet (Von Sydow & Wetter 2016, 7-10). 

 

Inträdet i EU har påverkat Sveriges förvaltningssystem på flertalet vis vilket ovan 

påvisar. Genom ökad delegering till förvaltningarna i kombination med 

europeiseringen har det nationella parlamentets roll underminerats genom att 

riksdagens roll som motvikt till den verkställande numera är domstolarnas uppdrag. 

Reichel betonar också att just rättsväsendets roll som kontrollant över förvaltningen 

är den största och mest omfattande effekten av det svenska EU-medlemskapet. Ett 

beaktansvärt tillägg är att Sveriges förvaltning inte varit oförändrad innan 

medlemskapet i EU trädde in, däremot har EU påverkat förvaltningen (Reichel 2016, 

57-59).  
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2.6 Sammanfattning 
Tidigare forskning har således berört flertalet delar av viltförvaltningen i Sverige. Dels 

har VFD:s interaktionsmönster aktörer emellan studerats av Matti & Sandström på 

LTU (2011). Förutom detta visar rapporter från Naturvårdsverket och Statens 

Offentliga Utredningar att förvaltningsområdet är ytterst konfliktfyllt vilket också står i 

strid med vad införandet av VFD syftar till, SOU 2012:22 påvisar också flertalet 

svenska lagrum som står i strid med varandra. EU:s påverkan på svensk förvaltning 

är också tidigare studerat vilket också bevisat att svensk förvaltning influeras i hög 

utsträckning av EU-direktiv och liknande. Lundmark & Matti framlägger bevis för att 

jaktintresset är överrepresenterat i delegationerna och en polarisering inom 

förvaltningen är tydlig (2015). 

 

Vad som också framkommer implicit av ovanstående är vad som tidigare inte är 

berört vilket är reglerna för aktörerna inom förvaltningen samt vilka som deltar, 

frivilligt eller tvingande. Detta syftar denna uppsats till att undersöka. I nästa kapitel 

presenteras studiens teoretiska ramverk, innan det metodologiska ramverket för hur 

syftet ska uppfyllas presenteras.  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
 

Uppsatsen ska besvara frågan: vilka är utfallen av den nya organiseringen av 

vargförvaltningen? Då viltförvaltningen och således även vargförvaltningen har 

genomgått förändringar som innebär involverande av flertalet aktörer och ett system 

som enligt planen ska vara adaptivt kommer denna uppsats att kartlägga hur beslut 

inom respektive system fattas, vem som har överklaganderätt samt vart överklagan 

sker, det vill säga till vilken instans. Uppsatsen ska också kartlägga huruvida 

domstolarnas och Naturvårdsverkets avgöranden är förenliga eller skiljer sig från 

länsstyrelsens och VFD:s beslut. Med avstamp i uppsatsens syfte och frågeställning 

kommer detta kapitel beröra de teorier som studien syftar att knyta an till. Utifrån 

detta utmejslas i nästa kapitel uppsatsens analytiska ramverk och specificerade 

forskningsfrågor. 

3.1 Collective Action  
Individer är rationella i sin natur då det gynnar egenintresset, collective action 

problem uppstår delvis som en konsekvens av just rational choice-tänkandet (Olson 

1971, 1). Inom just collective action problem handlar det om så kallade public goods 

eller common-pool resources. För att exemplifiera lämpar sig fiskindustrin, i den 

kontexten kan collective action problem enkelt uppstå. Det finns ett visst antal fisk i 

ett vattendrag med en viss tillväxt. För att kunna bibehålla tillgången på varan måste 

den också förvaltas med aktsamhet, detta innebär flertalet problem. För det första 

måste varje fiskare endast ta upp en viss kvot fisk för att det långsiktigt ska kunna 

finnas till hands. Rädslan eller misstänksamheten om att övriga aktörer väljer att ta 

upp så mycket som möjligt av varan som möjligt gör att den som agerar under 

aktsamhet kommer att gå miste om en vinst som hade varit möjligt om den 

varsamme också fiskat upp så mycket denne kunde. I den beskrivna situationen är 

det svårt att exkludera någon från att fiska men samtidigt finns en rivalitet av varan 

då det finns en fisk mindre för övriga om jag fiskar upp en. För att lösa ovanstående 

problematik krävs således samarbete och förtroende.  
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Kollektiva problem som ovan berör kan ges uttryck i flera kontexter, inte bara genom 

att en situation handlar om en vara som har rivalitet utan det kan också handla om 

luft. I den situationen handlar det om att ett agerande hos en aktör påverkar andras. 

Exempelvis kommer ett företag som släpper ut miljögifter i vatten eller i luften 

påverka andras vatten-/ och luftkvalitet. Exemplet ovan samt det i föregående stycke 

är ett ytterst komplexa problem där tillit och samarbete krävs för att få till en lösning. 

Det finns ytterligare en infallsvinkel, att detta handlar om sociala dilemman. Det är 

också viktigt att skilja på individuell rationalitet och kollektiv rationalitet. Ett kollektiv 

söker inte efter gemensamma lösningar som gynnar det gemensammas intresse om 

den individuella rationaliteten inte skulle gynnas på sikt (Olson 1971, 2-11). 

3.2 Common pool resource (CPR) 
Föregående rubrik berörde kollektiva problem. Denna del kommer att beröra just 

kollektiva varor och således avgränsa de kollektiva dilemman som kan uppstå. En 

common pool resources (CPR) är en vara som i den ovanstående frågan 

exemplifierades med fiske som Ostrom också tillämpar i förklaringen till CPR 

(Ostrom, 2005, 24). Detta är en vara som är svår att exkludera andra från att 

använda samtidigt som varan är rivaliserad. Med rivaliserad menas att det finns ett 

visst antal av en viss vara eller plats, en sandstrand kan endast besökas av ett visst 

antal människor och det finns som tidigare nämnt endast en viss andel fisk att tillgå. 

Allmänningens tragedi är således väl applicerbart gällande CPR. Om tio bönder har 

alla använder samma betesmark till sina kor innebär det att marken kan förvaltas på 

ett långsiktigt hållbart sätt precis som med fiskexemplet. Om någon eller några av 

bönderna skaffar fler kor som betar på marken blir konsekvensen att det till sist inte 

finns någon betesmark kvar att tillgå, allmänningens tragedi är därmed ett faktum.  

För att undvika detta utfall krävs institutioner, det vill säga regler som utgör en ram för 

ett önskvärt agerande. Genom att applicera institutioner på ett problem kan det lösas 

(Ostrom 2005, 118-120). 

3.3 Institutioners roll i collective action problem 
Hur kan kollektiva problem rörande en CPR som föregående berörde lösas? 

Institutionella arrangemang enligt Ostrom (2005, 121) kan både möjliggöra och 

förvärra kollektivt agerande (collective action). Människan är komplex och så är även 
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de system som människan bygger upp. Institutioner kan klassas som såväl lagar och 

regler som icke-skrivna sådana; normer i samhället. Däremot är inte normer på egen 

hand tillräckliga för att uppnå kollektivt agerande, de måste ha formella institutioner i 

ryggen.  

 

Institutioner formar och påverkar agerande, således kan institutioner också 

möjliggöra kollektivt handlande såväl i positiv som negativ bemärkelse (om dessa 

inte är väl utformade).  Institutioner möjliggör att skapandet av incitament till ett annat 

beteende som är godtyckligt för ett kollektivt agerande. Incitamenten kan vara allt 

från belönande till bestraffande vilket gäller både de formella och informella 

institutionerna. De formella institutionerna kan handla om bestraffning i form av böter 

eller subventioner medan de informella bestraffande institutionerna kan utmynna i 

social utfrysning och i positiv bemärkelse, del i en gemenskap.  

 

Gällande CPR:s är kollektivt agerande ytterst applicerbart. Istället för att privatisera 

eller statligt äga och reglera varan kan kollektivet som har ett intresse i varan styra 

förvaltningen. Dessa kollektiv kan således styra och reglera en kollektiv vara genom 

ett institutionellt arrangemang som består av båda formella och informella regler för 

hur förvaltningen ska ske (Ostrom 2005, 121). 

 

Polski och Ostrom beskriver institutioner som ramar för hur människan ska agera i 

olika sammanhang. Tillit och förhållandet till andra individer i samhället är grunden för 

agerandet och kan handla om viljan att betala skatt eller beteende i en matkö. Det är 

som Polski och Ostrom beskriver inte endast de informella institutionerna som 

normer och sociala sammanhang samt rykte och anseende som spelar in i beteende 

och agerande. De formella institutionerna styrks av de informella (1999, 25-27). 

Gällande kollektiva varor och offentliga varor är det svårare för individen att agera då 

det innefattar sociala dilemman som den enskilde måste beakta. Ostrom lyfter fram 

att institutioner kan hjälpa individer i aktionen i de dessa sociala dilemman, däremot 

som tidigare beskrivet är det inte säkert att institutioner alltid ger det utfall som är 

önskvärt utan hur utformandet av institutionerna är också relevant och ger inverkan 

på utfall. Trovärdiga incitament krävs för att kunna ändra beteende i en collective-
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action situation. Självmant samarbete är inte tillräckligt och går inte att upprätthållas 

över tid (Ostrom 2005, 23) som påvisar att det i de situationerna inte finns någon 

garanti för den enskilde att andra handlar i likhet med individen då de individuella 

incitamenten att agera för kollektivet saknas. Då bestraffning för icke-önskvärt 

beteende saknas i kollektiva, frivilliga samarbeten saknas kommer dessa lösas upp 

efter tidens gång om straff eller andra repressalier är möjliga att utdela när någon i 

kollektivet ”fuskar” (Ostrom 2005, 20 ff).  Således behövs institutioner som backar 

upp de informella normerna och värderingarna, institutioner som möjliggör 

bestraffning ökar incitamenten till att agera enligt kollektivets bästa, följaktligen blir 

det rationellt för den enskilde att agera på det sättet. 

3.4 IAD 
Ellinor Ostroms Institutional Analysis and Development framework (IAD-ramverket) 

ger en god bild av komplexiteten i flernivåsystem. Ramverket består av tre 

huvudkomponenter med mindre beståndsdelar i varje, handlingsarenan (action 

arena), externa variabler samt interaktionsmönster och dess utfall. En viktig aspekt 

som ramverket behandlar och som är vitalt är vilken typ av vara som den så kallade 

aktörsarenan behandlar. Ostrom kategoriserar in varorna i fyra kategorier: privata 

varor (t.ex. en individs bil), klubbvaror (kabel-tv), kollektiva varor (fiskar i ett 

vattendrag) och offentliga varor (luft). Vad som gör att varorna ifråga klassas in som 

de gör handlar i ramverket om rivalitet och exkluderbarhet (Ostrom 2005, 20-25). 

Gällande det här fallet är ”varan” som behandlas i Inledningen och som utredningen 

syftar att undersöka en kollektiv vara, en common pool resource. Det finns en viss 

mängd vargar, således råder det rivalitet om varorna ifråga men det är desto svårare 

att exkludera användandet av varorna då detta kräver bland annat ett väletablerat 

regelsystem och tillsyn samt legitimitet (acceptans) för regelverket.  Inställningen till 

varg är också ytterst polariserad då en sida förespråkar en mindre mängd varg med 

argument för skadorna på egendom som kan uppstå med för många vargar, den 

andra sidan värderar biologisk mångfald högre och verkar för vargens varande.  

 

Ramverket innefattar flertalet komponenter såsom Handlingsarenan, Externa variabler 

och Interaktionsmönster. Den förstnämnda omfattar deltagarna som är involverade i 

berörd fråga och som innehar beslutanderätt. Varje handlingsarena är uppbyggd på 



 14 

olika sätt beroende på vilken fråga som berörs och således finns det inte en ”ideal-

arena”. Rollerna aktörerna emellan, kontrollmöjligheten och handlingsalternativ är 

bara några få faktorer som påverkar handlingsarenan (Polski & Ostrom 1999, 20). 

Gällande externa	 variabler består dessa av tre huvudsakliga faktorer, biofysiska 

materiella omständigheter, gruppens särdrag och regler. Gruppens särdrag handlar 

om hur gruppens sammansättning ser ut och hur väl gruppen delar värderingar. 

Gruppens särdrag innefattar också hur stort antal aktörer som är involverade i 

beslutsfattandet och huruvida de delar preferenser eller har förståelse för varandra 

samt för handlingsarenan som sådan (Ostrom, 2005). Reglerna som berörs inom 

IAD-ramverket är indelade i sju kategorier som följer nedan.  

Position rules: specificerar uppsättningen av positioner eller roller som deltagarna 

innehar i handlingsarenan.  

Boundary rules: Behandlar inträdes- och utträdesregler. Dessa omfattar vilka 

deltagare som kan lämna eller inträda i ärendet och hur detta går till.  

Choice rules: Anger åtgärderna som deltagarna kan använda.  

Scope rules: Dessa omfattar hur beslutsfattandet går till i en handlingssituation. 

Scope rules: Hur resultatet ska användas och om det är ett slutgiltigt beslut eller om 

det kan förändras.  

Information rules: Hur mycket och vilken typ av information som är tillgänglig för 

deltagarna i handlingsarenan. 

Payoff rules: hur kostnader och förmåner utmäts i handlingsarenan (Polski & Ostrom, 

1999, 14-17).  

 

Interaktionsmönster inom IAD-ramverket avser deltagarnas interaktioner med 

varandra. Det är inte genom att aktörerna eller deltagarna existerar i själva 

handlingsarenan som ger resultat. Genom att agera med eller mot varandra 

utkommer också resultat. Det är interaktion som skapar diverse utfall i olika 

kontexter, såväl på marknaden som i EU, oavsett om det är frivilligt eller påtvingat. 

Ett seminarium på universitet där grupper under examinationen slumpas fram skapar 

en påtvingad situation där deltagarna i varje grupp måste interagera med varandra 

för att skapa exempelvis en presentation, det vill säga ett resultat. Utfallen är 

kortfattat resultatet av aktörernas interagerande i aktörsarenan och 
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värderingskriterierna kan vara kostnadseffektivitet eller möjlighet att vara adaptiva 

mot förändringar (Polski & Ostrom, 1999,  19-20).  

Interaktionsmönstret påverkas av både externa faktorer som av handlingsarenans 

egenskaper. Reglerna är en faktor som således är avgörande för interaktionen, 

detsamma gäller gruppens särdrag och sammansättning.  

 

Figur nr 1: IAD-ramverket (Ostrom 2005, 15). 

 

Ovanstående ger en överblick av IAD-ramverken och dess komplexitet. Det är 

flertalet komponenter och faktorer som påverkar skapandet av policy. I och med att 

nya aktörer fått makt genom en omtolkning av HFD gentemot art- och 

habitatdirektivet där miljöorganisationer nu har överklaganderätt har spelreglerna för 

viltförvaltningen i Sverige förändrats. Genom att använda IAD-ramverket kan det som 

ska studeras brytas ned i mindre beståndsdelar för att säkerställa att rätt frågor ställs 

utifrån uppsatsens syfte. Ramverket lämpar sig väl i denna uppsats då de 

institutionella förändringar som tidigare är ostuderat rör reglerna inom 

förvaltningsområdet.  IAD-ramverket anses vara passande för att åskådliggöra, samt 

kartlägga de institutionella förändringar som ägt rum. Med avstamp i de teoretiska 

ramverk som här presenterats, läggs uppsatsens analytiska och metodologiska 

ramverk fram i nästa kapitel. 
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Figur nr 2: inzoomat IAD-ramverk för regler (Ostrom 2005, 189). 

 

Figur 1 och Figur 2 belyser komplexiteten i IAD-ramverket och att det är flertalet 

komponenter som påverkar skapandet av policy. Som tidigare berördes fokuserar 

denna studie på att undersöka hur reglerna påverkar utfallen i svensk vargförvaltning. 

Detta motiveras med att ett tydligt hål har påvisats i tidigare forskning där detta inte 

undersökts. Reglerna är det som ligger i grund för, och styr, aktörers möjliga 

agerande. Därmed antas att dessa spelar roll för utfallen i form av vilka beslut som 

fattas i VFD.  

 

 

	 	



 17 

4. METOD 
 

I det föregående kapitlet har uppsatsens teoretiska bakgrund presenterats. I detta 

kapitel kopplas den teoretiska bakgrunden ihop med ett metodologiskt resonemang 

kring såväl metod, urval och material. Uppsatsen tillämpar en textanalytisk metod 

med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag.  

4.1 Vilka regler påverkar viltförvaltningen? 
Kvalitativ textanalys tillämpas här i syfte att åskådliggöra reglerna som påverkar 

aktörsarenan i IAD-ramverket. Huvudsakligen undersöks position rules, boundary 

rules samt choice rules då det är inom dessa som de väsentliga förändringarna ägt 

rum. På detta sätt ges också möjlighet att lyfta fram motiven till utfallen i 

sakprövningarna och således belysa motiven bakom det utfall som utfallit av 

domarna. Med en öppen variant av kvalitativ textanalys kan det väsentliga, det 

explicita innehållet av relevans lyftas fram för att kunna besvara de ovanstående 

frågorna. Denna metod lägger ett stort ansvar på forskaren och frågorna måste vara 

genomtänka och vara teoretiskt anknutna för att upprätthålla det vetenskapliga i 

studien (Bergström & Boréus 2009, 45). Med avstamp i IAD-ramverket motiveras 

valet av frågor till texten.  

 

4.1.1 Analytiskt ramverk (kvalitativ textanalys) 

Med utgångspunkt i IAD-ramverket utformas uppsatsens ramverk för den kvalitativa 

textanalysen. Nedan åskådliggörs vilka delar av IAD-ramverket som används i 

uppsatsen och hur (Figur nr 3).  
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Figur nr 3: uppsatsens analytiska ramverk. 

 

Ovanstående Figur 3 visar uppsatsens analytiska ramverk. De tre reglerna för 

aktörsarenan, boundary rules, positiion rules och choice rules är de faktorer som 

studien utgår ifrån. Dessa påverkar handlingsarenan i bemärkelsen vilka som har 

möjlighet att delta, vilka positioner respektive aktör innehar samt vilka aktioner som 

är möjliga i beslutsfattandet. Detta leder i sin tur till ett beslut och genom 

regelförändringar bör också besluten också förändras. Det vill säga, när något i den 

vänstra kolumnen förändras kommer också mittenkolumnen förändras vilket också 

ligger till grund för just besluten som fattas. Då nya aktörer fått makt genom en 

omtolkning av HFD gentemot art- och habitatdirektivet där miljöorganisationer nu har 

överklaganderätt har spelreglerna för viltförvaltningen i Sverige förändrats. Detta ska 

undersökas genom att använda IAD-ramverket genom att granska Boundary rules, 

Position rules samt Choice rules. Förutom detta kommer aktörsarenans utformande 

och de förändringar som ägt rum visualiseras. 

4.1.2 Position rules 

Ostrom belyser att positionerna i handlingsarenan som egen beståndsdel är relativt 

ointressanta. Däremot behandlas inom denna rubrik antalet aktörer samt vilka 

positioner dessa har. Samtidigt finns ett samband mellan positionerna i aktörsarenan 

Deltagande 

Positioner 

Aktioner 

Korrelerar 

Korrelerar 

Choice rules 
Möjliga åtgärder hos 

respektive aktör 

Position rules 
Vilka positioner som 

finns 

Boundary rules 
Inträde/Utträde ur 

arenan 

Beslut 
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och respektive aktörs agerande (Ostrom 2005, 193). Reglerna som berör aktörers 

positioner har också bestämmelser gällande antalet deltagare, detta oavsett om det 

finns ett maxtak i antal deltagare som Ostrom exemplifierar med en fotbollsmatch där 

det är bestämt att elva spelare från varje lag får delta på den ”aktörsarenan”. 

Detsamma gäller i politiska aktörsarenor, samtidigt kan det vara så att ingen gräns 

för antalet deltagare som råder, detta är också i sammanhanget en regel för arenan. 

Istället för att ha ett maxtak kan också fallet vara att ett minimumtak gälla då ingen 

högre gräns finns men att aktörsarenan kräver en gräns för det minsta antalet 

deltagare.  

 

Således ställs frågan: Vilka är aktörerna inom svensk vargförvaltning före, samt efter 

reformen 2016?	

4.1.3 Boundary rules 

Dessa regler definierar vilka aktörer som har inträdesrätt i aktörsarenan. Det samma 

gäller vilka regler som finns för att en aktör har rätten att lämna sitt ämbete i 

handlingsarenan. Ostrom exemplifierar dessa regler i vilka som har rättigheten att 

vara medlem av kongressen där en åldersgräns på minst 25 år är ett av kraven 

samtidigt att amerikanskt medborgarskap om minst sju år är avgörande (Ostrom 

2005, 196). 
 

Således ställs frågan: Hur har inträdes-, och utträdesreglerna inom förvaltningen sett 

ut före, samt efter reformen 2016?	

4.1.4 Choice rules 

Choice rules bestämmer vilka åtaganden vederbörande aktörer har att använda sig 

av i agerandet i aktörsarenan. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara identiska för 

samtliga aktörer i en och samma handlingsarena. Reglerna kring detta bestämmer 

vem som får göra vad och inte minst vad som inte är tillåtet (Ostrom 2005, 190). 

 

Således ställs frågan: Vilka regler har gällt för respektive aktör gällande möjliga 

åtaganden före, samt efter reformen 2016? 
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4.2 Utfall och motiv bakom beslut 
Den kvantitativa delen av textanalysen består i att på ett överskådligt sätt visa 

utfallen av överklagandena av besluten. Nedanstående modell visar hur 

kvantifieringen metodologiskt utförs.  

 

Prövande 
instans 

Avslag/Avvisning Ändring av 
beslut 

Vargjakt Ej vargjakt 

     

     

     

     

     

     
Tabell 1 

 

Tabell 1 och dess utformning ger en transparent och överskådlig kvantitativ analys 

som syftar att lyfta fram hur respektive instans beslutat i ifrågakommande fall. I 

ovanstående tabell finns fem kolumner. I den vänstra som gäller prövande instans 

avser endera Naturvårdsverket eller allmän domstol som har handlagt överklaganden 

från VFD. Avslag/avvisning avser att överklagan antingen avslås vilket innebär att 

prövande instans anser att det ursprungliga beslutet är riktigt, avvisning innebär att 

en icke-berörd part har överklagat vilket innebär att överklagan är ogiltig. Ändring av 

beslut betyder att prövande instans anser att länsstyrelsens (VFD:s) beslut är oriktigt 

och därmed ändras beslutet. De två sista kolumnerna som avser vargjakt eller ej 

vargjakt beskriver vilket utfall respektive beslut har. Det vill säga om vargjakt tillåts 

eller inte. Därmed kan fallet vara att VFD beslutat om vargjakt, beslutet överklagats 

och avslagits och därmed sätts ett kryss i kolumnen avslag/avvisning samt i 

kolumnen för vargjakt. Således kommer två kryss sättas för varje överklagan.  

 

Framställningen av ovanstående klassificering, eller kodning som Bergström & 

Boréus uttrycker det syftar till att transparent och lättöverskådligt visa hur instanserna 

dömt, med tabellens hjälp är kvantitativ analys möjlig (2009, 49). Tolkningen förefaller 
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enkel och utredningen utgår från att utfallet går att klassas in i fyra kategorier. En 

överklagan kan enligt utredningen fyra utfall:  

• Avslag/Avvisning: Överklagan avslås eller avvisas.  

• Ändring av beslut: Domen skiljer sig från länsstyrelsens och VFD:s beslut. 

• Vargjakt: Prövande instans har beslutat att vargjakt ska genomföras. 

• Ej vargjakt: Prövande instans har beslutat att vargjakt ej ska ske. 

 

Vad som ej framkommer i kodschemat är om beslutande instans skiljer sig från det 

ursprungliga beslutet eller inte. Detta kommer att beröras i den kvalitativa analysen 

där även motiven till utfallet i prövningarna åskådliggörs (se kvalitativ analys). Med 

hjälp av en innehållsanalys ges möjligheten att göra en jämförande studie, då denna 

uppsats syftar till att över tid jämföra ett fenomen i ett före/efter-perspektiv anses 

metoden väl motiverad. Innehållsanalysen är systematisk framför en kritisk 

granskning då det främst är domar och offentlig skrift som granskningen består av 

(se mer i Material) (Esaiasson et al 2012, 210-211). Detta för att analysmetoden 

syftar till att lyfta fram det väsentliga i texterna vilket är motiven bakom det beslut 

som vederbörande instans fattat, motiven i dessa fall avgränsas till de lagrum som 

använts för att motivera domen samt hur respektive instans har handskats med 

HFD:s dom.  

 

Med ovanstående kan två empiriska frågor utmejslas: 

• Vilka är utfallen från respektive prövandeinstans? 

• Vilka är motiven bakom besluten? 

4.3 Material och urval 
Eftersom att samtliga prövningar gällande rovdjur (varg inkluderat) ägt rum i Luleå 

från och med 2016 inkluderas samtliga domar från Luleå i studien, i den bemärkelsen 

är det ett totalurval. Samtliga prövningar som FVD gjort i Värmland ingår också i 

urvalet. Motivet till detta är att en avgränsning är nödvändig i materialet med tanke på 

tidsramen uppsatsskrivandet är avgränsad till. Värmland är en geografisk plats där 

en stor del av Sveriges vargar uppehåller sig och därmed anses valet av Värmland 

motiverat. Gällande tiden innan förvaltningsdomstolarna tog över överklagade beslut, 
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från och med 2014 och framåt innefattas samtliga överklagandeärenden som 

Naturvårdsverket behandlat i studien. Med ovanstående framfört är studien 

kompromisslös gällande materialinsamling och inga vidare resonemang kring urval 

torde vara erforderliga då det ej är möjligt att få tillgång till mer material än vid ett 

totalurval.  

	

Gällande den första delen, den kvalitativa studien, är det dokument från myndigheter 

som används, exempelvis promemorior från regeringen, yttranden och beslut från 

länsstyrelser samt domar från domstolsväsendet. Då det som ovan berör främst 

handlar om dokument från svenska myndigheter anses tillförlitligheten i dessa vara 

hög, förutom detta är det förstahandskällor. Dokumenten ifråga är ytterst 

transparenta gällande motiv och resonemang kring hur respektive instans har 

beslutat samt de lagar och regler som gäller för processen.  

 

Gällande lagtext utgår studien främst från förordningen som berör just VFD: SFS 

2009:1474 om viltförvaltningsdelegationer. Förutom detta berörs även 

Förvaltningslagen (SFS1986:223).  

 

Som tidigare nämndes kommer EU:s påverkan på svensk politik att beröras. 

Detsamma gäller tidigare forskning och empirisk fakta. Uppsatsen tar avstamp i detta 

och kommer att belysa nya infallsvinklar kopplat till IAD-ramverket och tidigare 

forskning. 
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5. VEM TALAR FÖR DEN SVENSKA VARGEN? 
I detta kapitel besvaras syftet i studien. I den här, första delen besvaras 

forskningsfråga 1-3 genom att lyfta fram viktiga dokument som lagtext och viktiga 

beståndsdelar i dessa.  

5.1 Vilka är aktörerna inom svensk vargförvaltning före, samt efter 

reformen 2016? 

Före reformen 2016 

Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer uttrycker tydligt vilka aktörer 

som varit delaktiga i viltförvaltningsdelegationen och således utgjort aktörsarenan 

innan 2016 (SFS 2009:1474). Varje läns landshövding är ordförande i respektive läns 

VFD. Före 2016 har VFD bestått av följande: 

 
Utöver ordföranden, av 
1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som 
utses efter förslag av landstinget, 
2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om 
trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag 
av Polismyndigheten, 
3. en ledamot som representerar jakt- och 
viltvårdsintresset, 
4. en ledamot som representerar naturvårdsintresset, 
5. en ledamot som representerar friluftsintresset, 
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av 
jordbruksmark, 
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och 
turism, och 
8. en ledamot som representerar skogsnäringen. 
Ledamöterna i första stycket 3-8 ska utses efter förslag av 
den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. 
I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska 
företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med 
Sametinget (SFS 2009:1474 § 6).  
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Förutom det som framgår i § 6 ska det i enlighet med § 7 ska en 
delegation i ett län med: 

1. yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket, 
2. fäbodbruk ha en ledamot som representerar 
fäbodbruket, 
3. rennäringsdelegation ha en ledamot som representerar 
rennäringen, och 
4. rennäring ha en ledamot som utses efter samråd med 
Sametinget.  
Ledamöterna i första stycket 1-3 ska utses efter förslag av 
den eller de berörda intresseorganisationerna i länet (SFS 
2009:1474).  

Om delegationen är oense om ett beslut ska votering avgöra ärendet ifråga. Vid lika 

utslag i en omröstning har ordförande utslagsröst (SFS 2009:1474 § 12). Även 

Naturvårdsverket har varit en aktör i arenan, dock inte som deltagare i VFD men som 

överklagandeinstans och har således haft makten att avgöra beslut som överklagats 

(Hollberg Malm 2016). Naturvårdsverkets beslut i överklagade ärenden har efter 

prövningen inte varit möjliga att överklaga ytterligare.  

Efter reformen 2016 

Reformen 2016 innebar flertalet förändringar. I en promemoria 2015 föreslog 

regeringen att Naturvårdsverket inte längre ska vara överklagandeinstans utan att 

beslut som överklagas istället ska prövas i allmän domstol (förvaltningsrätten) 

(Promemoria N2016/02157/RS). Kort därefter kom även en dom från HFD där 

domstolen påvisar att EU:s art- och habitatdirektiv står i konflikt med svensk 

lagstiftning och följden av detta blev att Naturvårdsverket inte längre är 

överklagandeinstans gällande viltfrågor och således inte heller för vargförvaltningen. 

HFD:s dom ger fler följder, efter domen och lagändringen som genomfördes 1 april 

2016 har även miljöorganisationer överklaganderätt och således har fler aktörer 

involverats i handlingsarenan. Då Naturvårdsverket inte längre är prövandeinstans 

har myndigheten exkluderats och ersatts av allmän domstol som numera prövar 

överklaganden. 
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Den 1 april 2017 trädde en ny lag ikraft vilket ersatte den tidigare § 6 i Förordning 

(SFS 2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Denna åskådliggörs nedan. 

 

6 §/Träder i kraft I:2017-04-01/ En viltförvaltningsdelegation 
består, utöver ordföranden, av 
1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses 
efter förslag av landstinget, 
2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om 
trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av 
Polismyndigheten, 
3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset, 
4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset, 
5. en ledamot som representerar friluftsintresset, 
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av 
jordbruksmark, 
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, 
8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och 
9. en ledamot som representerar natur- och 
ekoturismföretagen. 

Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av 
den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. 

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska 
företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med 
Sametinget (SFS 2009:1474, §6).  

 

Med ovanstående ändring innebär det att naturvårdsintresset fått ytterligare en 

deltagare i VFD samt att punkt 9 inkluderas vilket tidigare inte varit representerat, 

natur- och ekoturismföretagen. Således kan en tydlig diskrepans urskiljas mot den 

tidigare handlingsarenan. Fler aktörer är efter reformen delaktiga i vargförvaltningen i 

Sverige. 

5.2 Hur har inträdes-, och utträdesreglerna inom förvaltningen sett ut 

före, samt efter reformen 2016?  

Före reformen 2016 

Precis som ovan berör uttrycks det i lagtext vilka som har haft möjlighet att delta inom 

VFD och således vilka som är involverade i frågor som rör varg. Varje deltagare som 
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blivit utsedd som representant åt en organisation med stöd i lagtext kan frivilligt 

hoppa av sitt uppdrag inom VFD. Om detta sker ska en ny ledamot eller ersättare 

utses under återstående tid för vilken den avhoppade individen hade kvar på sitt 

uppdrag (SFS 2009:1474 §9). I övrigt fanns det inte någon annan möjlighet att 

involveras i vargförvaltningen i Sverige före 2016. Den möjlighet som fanns var 

således att engagera sig i en organisation som var representant i VFD och driva de 

frågor som ansågs vara viktiga inom förvaltningsområdet och eventuellt ha 

möjligheten att individuellt representera organisationen ifråga inom VFD. För att vara 

en deltagare inom en viss VFD krävdes också att personen ifråga var folkbokförd 

inom det län som vederbörande VFD förvaltade. Gällande rennäringens deltagande 

krävdes att personen ifråga var medlem i en sameby som var registrerad hos 

Sametinget (SFS 2009:1474 §9).  

Efter reformen 2016 

Gällande deltagandet inom VFD gäller desamma reglerna för såväl överklagande 

som fattandet av beslut. Om en ledamot eller organisation väljer att avsluta sitt 

deltagande ersätts individen eller organisationen under återstående mandatperiod. 

Inträdet samt utträdet i VFD är frivilligt förutom för landshövdingen som i lagtext 

uttrycks vara ordförande förutom när denne har förhinder. Som ovan beskrev kan en 

organisation eller person lämna uppdraget i VFD och således ersättas.  

 

I och med att miljöorganisationer efter HFD:s dom och lagändringen 1 april 2016 har 

överklaganderätt har inträdesreglerna förändrats givet att de med överklaganderätt 

också kan klassas in i aktörsarenan i bemärkelsen att de har möjlighet att påverka 

det slutgiltiga beslutet. Inträdet för miljöorganisationerna är också det frivilligt då inget 

krav på deras deltagande uttrycks, endast att de har möjlighet att överklaga.  

5.3 Vilka regler har gällt för respektive aktör gällande möjligt agerande 

före, samt efter reformen 2016? 

Före reformen 2016 

Varje deltagare i aktörsarenan (VFD) har haft möjligheten till att delta i samtal och 

förhandlingar gällande vargförvaltningen. När avvikande åsikter uppstått och 

delegationen varit oense har besluten fattats med hjälp av votering. Det är i dessa fall 
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som ordförande i VFD visat sin vilja och i och med detta också fällt avgörandet. Om 

någon part vill göra en ytterligare prövning hos Naturvårdsverket överklagas beslutet 

i enlighet med Förvaltningslagen (SFS 1986:223 19 §). Endast den som varit part i 

frågan har möjlighet att överklaga, för att vara part krävs att saken angår denne. 

Enskilda och organisationer som ej är deltagare i VFD har således inte haft 

överklaganderätt utan reglerna för möjligt agerande är avgränsade till de som fått 

möjligheten att delta i VFD. Om en aktör är missnöjd med arbetet inom VFD har 

denne möjlighet att närsomhelst lämna sitt uppdrag vilket belystes i föregående 

fråga, i en sådan situation ersättes aktören. Samtliga deltagare inom VFD, vilka som 

också är deltagarna i aktörsarenan råder under samma regler. Undantaget som 

ovanstående berörde är ordföranden (landshövdingen) som har utslagsröst och 

således har en tyngre röst än övriga deltagare. Landshövdingens röst läggs endast 

vid lika utfall vid votering och detta innebär att ordföranden i VFD råder under andra 

regler än övriga aktörer.   

Efter reformen 2016  

För deltagarna inom VFD gäller samtliga regler som tidigare med beslutanderätt, 

votering och ordförandes utslagsröst vid ett jämnt utfall vid omröstning. Skillnaden är 

att deltagarna i VFD överklagar till en annan instans än tidigare, förvaltningsrätten i 

Luleå efter 1 juni 2016. Miljöorganisationer som efter reformen 2016 fått möjlighet att 

överklaga VFD:s beslut råder under dessa regler. De har ingen möjlighet, om 

organisationen ifråga inte är representerad i VFD att delta i samtalet och 

förhandlingarna kring vargförvaltningen utan möjligheten att påverka inträffar efter att 

besluten fattats då möjligheten till överklagan tar vid.  

 

När Naturvårdsverket var överklagandeinstans var myndighetens beslut i överklagan 

slutgiltigt och förbud mot Naturvårdsverkets beslut rådde. Till skillnad från tidigare 

regelverk kan förvaltningsrättens dom överklagas till nästa instans. Således har 

regelverket förändrats markant och en omtolkning om vem som är part har gjorts i 

och med att organisationer som trots att de inte deltar i VFD anses vara parter och att 

saken angår dessa också vilket är grunden till att överklagandemöjlighet givits dem.  
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5.4 Utfall och motiv för domarna före och efter reformen 2016 
I denna del tar både den kvantitativa och den kvalitativa analysen vid. Först 

åskådliggörs Tabell 2 för att ge svar på ”Vilka är utfallen från respektive 

prövandeinstans?” för att därefter ge svar på frågan: ” Vilka är motiven bakom 

besluten?”. 

  

Prövande instans Avslag/ 
Avvisning 

Ändring av 
beslut Vargjakt Ej 

vargjakt 
Naturvårdsverket (1) x  x  
Naturvårdsverket (2)  x /  
Naturvårdsverket (3)  x /  
Naturvårdsverket (4)  x x*  
Naturvårdsverket (5)  x /  
Naturvårdsverket (6)  x x*  
Naturvårdsverket (7)  x /  
Naturvårdsverket (8)  x /  
Naturvårdsverket (9) x   x 

Naturvårdsverket (10)  x  x 
Naturvårdsverket (11)  x  x 
Naturvårdsverket (12) x  x  
Naturvårdsverket (13) x  x  
Naturvårdsverket (14) x  x  
Naturvårdsverket (15)  x  x 
Naturvårdsverket (16)  x x  
Naturvårdsverket (17) x  x  

FVD Karlstad (1)  x  x 
FVD Karlstad (2)* x  x  
FVD Karlstad (3)* x  x  
FVD Karlstad (4)* x  x  
FVD Karlstad (5)* x  x  
FVD Karlstad (6) x  x  
FVD Karlstad (7) x  x  

FVD Luleå (1) x   x 
FVD Luleå (2) x  x  
FVD Luleå (3) x  x  
FVD Luleå (4) x  x  
FVD Luleå (5)  x  x 
FVD Luleå (6) x  x  

Tabell 2 
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Tabell 2 åskådliggör samtliga prövningar Naturvårdsverket gjort under 2015 samt 

samtliga prövningar gjorda i Luleå FVD och Karlstad FVD 2016. De dokument som 

berört beslut som verkar innan det slutgiltiga beslutet fattats är exkluderade, dessa 

handlar om det ska råda inhibition eller inte under handläggningstiden. I kolumnen 

”Prövande instans” är fyra dokument markerade med en stjärna, FVD Karlstad (2-5). 

Dessa har avvisats då det varit privatpersoner som överklagat länsstyrelsens beslut. 

I kolumnen ”vargjakt” finns dels markeringen ”x*” samt ”/”. Markeringen ”x*” innebär 

att vargjakt tillåts men att tiden för spårning av varg ändrats. Markeringen ”/” citeras 

från Naturvårdsverkets beslut, densamma motiveringen gäller i samtliga beslut med 

denna markering i Tabell 2:  

 

Naturvårdsverket ändrar beslutet endast på så sätt att om det är 
sannolikt att en genetiskt viktig varg uppehåller sig i 
jaktområden som omfattas av beslutet kommer länsstyrelsen 
omedelbart att avlysa jakten i berört jaktområde samt avslår 
överklagandena i övrigt (Naturvårdsverket NV-08107-15). 
 

Tabell 2 ger en tydlig indikation på att Naturvårdsverket och FVD inte utgår från 

samma ståndpunkt i vargförvaltningen. Endast i ett fall i en prövning av allmän 

domstol har länsstyrelsens beslut ändrats och vargjakten upphävs. När 

Naturvårdsverket var överklagandeinstans visar Tabell 2 att i fler fall har utfallet att 

vargjakten upphävs än när allmän domstol gjort prövningar. Naturvårdsverket berör 

också parametern med genetiskt viktiga vargar och inkluderar i godkännandet av 

vargjakt att denna avlyses om en genetisk viktig varg uppehåller sig i området som 

visualiseras i ovan citat. 

 

Varför skiljer sig överprövningarnas utfall? Detta diskuteras här genom att granska 

motiven för besluten. Det är i Tabell 2 tydligt att Naturvårdsverket i fler fall beslutar att 

avlysa vargjakt än vad allmän domstol beslutar. Naturvårdsverket har dessutom i 

flertalet fall valt att tillåta vargjakt om det inte med säkerhet finns en genetisk viktigt 

varg i området, i dessa fall avlyses jakten omedelbart.  

 

Förvaltningsrätten i Karlstad beslutade 2016-02-12 att länsstyrelsens beslut om 
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licensjakt ska ogillas och att beslutet ska upphävas. Motiven för detta är att 

länsstyrelsen inte med tillräcklig styrka kan visa att licensjakten är ändamålsenlig (se 

bilaga 1). Domstolen motiverar vidare att det råder strängt skydd gällande den 

svenska vargpopulationen och att beslutet om licensjakt i detta fall inte varit 

proportionerligt med målen för rovdjursförvaltningen.   

Gällande FVD Karlstad (2-5) har dessa överklagningar avvisats då det är 

privatpersoner som överklagat. Dessa är icke parter gällande vargjakt och därmed 

har domstolen valt att inte pröva ärendet i sak. FVD Karlstad (6-7) har avslagits då 

den aktuella tiden för licensjakt löpt ut.  

Luleå förvaltningsrätt har behandlat sex mål som rört vargjakt, såväl licens- som 

skyddsjakt. I målet FVD Luleå (1) är det Jägarnas Riksförbund i Värmland som 

överklagat länsstyrelsens beslut om att inte bevilja skyddsjakt. Domstolen anser att 

skälen för att bevilja skyddsjakt ej är uppfyllda och därmed avslås överklagan. 

Prövande instans måste beakta art-och habitatdirektivet, undantagsreglerna för jakt i 

denna (artikel 16.1) och Bernkonventionen. Då domstolen finner att kriterierna för att 

bevilja skyddsjakt ej är uppfyllda avslås överklagan. För att bevilja skyddsjakt ska det 

inte finnas någon annan lämplig lösning och skyddsjakten får inte försvåra 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde.  

I målet FVD Luleå (2) avslås överklagan gällande skyddsjakt från Wolf Association 

Sweden med motiveringen att ingen annan lämplig lösning finns än att skjuta två 

vargar. Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen samt Svenska 

Rovdjursföreningen har i FVD Luleå (3) överklagat skyddsjakt på två vargar. 

Domstolen anser att samtliga kriterier är uppfyllda och att ingen annan lämplig 

lösning finnes än att avslå överklagan.  

 

Wolf Association Sweden, Föreningen Nordulv, Ångermanlands ornitologiska 

förening samt Västerbottens ornitologiska förening har i målet FVD Luleå (4) 

överklagat skyddsjakt på varg. Domstolen avvisar överklagan från de ornitologiska 

föreningarna och avslår överklagan från övriga två. Samtliga kriterier anses vara 

uppfyllda.  
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I målet FVD Luleå (5) har Wolf Association Sweden överklagat skyddsjakt på varg. 

Domstolen har bifallit överklagan och upphävd länsstyrelsens beslut om skyddsjakt 

efter två vargar. Domstolen betonar att samtliga kriterier är uppfyllda samt att 

länsstyrelsen ej beaktat den restriktiva bedömning som ska göras i ett mål av denna 

karaktär. Bevisbördan för att detta är den enda lämpliga lösning ligger hos 

länsstyrelsen vilken inte har kunnat framföra bevis för att styrka att samtliga kriterier 

uppfyllts. Samebyn som fått tillståndet att skyddsjaga två vargar har brustit i 

informationen gällande när samebyn ifråga har för avsikt att flytta renarna till det 

aktuella området. Det framgår inte heller huruvida vargarna bedöms vara kvar i 

området. Domstolen påvisar också att det är över en månad sedan den senaste 

observation av varg gjorts i området.  

 

Föreningen Nordulv överklagade skyddsjakt på varg i målet VFD Luleå (6). 

Domstolen avslog överklagandet med motiveringen att samtliga kriterier är uppfyllda.  

 

Tabell 2 på förstasidan i detta kapitel åskådliggör även Naturvårdsverkets prövningar 

kvantitativt i hur utfallen gällande om vargjakt tillåts eller inte. Som synes väljer 

Naturvårdsverket att ändra fler beslut och fler fall som först tillåten vargjakt upphävs. 

Då Naturvårdsverket överprövningar (1, 12, 13, 14 och 17) har sammanfallande utfall 

med identisk motivering. Undantaget är Naturvårdsverket (14) där även en 

privatperson hade överklagat med viljan att få använda hund i större utsträckning 

vilket också avslogs precis som överklagan gällande skyddsjakt. Överklagan som 

berörs i dokumentet Naturvårdsverket (1) avser licensjakt vilket de övriga 

ovanstående fallen inte gör då de rör skyddsjakt. I samtliga av ovan nämnda 

prövningar har Naturvårdsverket beslutat att överklagan ska avslås och att vargjakten 

är ändamålsenlig.  

 

Gällande Naturvårdsverket (2, 3, 5, 7 och 8) har Naturvårdsverket beslutat att avslå 

överklagan om vargjakt men med tillägget nedan:  
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Naturvårdsverket ändrar beslutet endast på så sätt att om det är 
sannolikt att en genetiskt viktig varg uppehåller sig i 
jaktområden som omfattas av beslutet kommer länsstyrelsen 
omedelbart att avlysa jakten i berört jaktområde samt avslår 
överklagandena i övrigt (Naturvårdsverket NV-08107-15). 

 

Således ändras beslutet endast om det är sannolikt att en genetisk viktig varg 

uppehåller sig i jaktområdet. Avslutningsvis betonar Naturvårdsverket i ovan fyra 

berörda fall om vikten att länsstyrelsen håller sig uppdaterad och informerad samt för 

god dialog med Naturvårdsverket om den nyligen upptäckta invandrade vargens 

rörelsemönster samt position. 

 

I ärendena Naturvårdsverket (4 och 6) har beslutat ändrats endast gällande tiden för 

spårning av varg. Naturvårdsverket avslår överklagan gällande vargjakt i övrigt i de 

två överklaganden.  

 

I ärendet Naturvårdsverket (9) har Hammarbackens älgskötselområde, Stadra-Nora 

älgskötselområde och Nora-Linde älgskötselområde överklagat länsstyrelsens beslut 

och yrkar på utökad tilldelning av varg vid licensjakten. Naturvårdsverket avslår 

överklagan och låter det ursprungliga beslutet gällande licensjakten från 

länsstyrelsen vara kvar. I fallet Naturvårdsverket (10) har Jägarnas Riksförbund 

distrikt Dalarna, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, 

Världsnaturfonden WWF och Wolf Association Sweden överklagat länsstyrelsens 

beslut gällande licensjakt efter varg inom renskötselområdet. Naturvårdsverket 

bifaller miljöorganisationernas överklagan och upphäver beslutet om licensjakt samt 

avslår Jägarnas Riksförbund distrikt Dalarnas överklagan. Naturvårdsverket bedömer 

att länsstyrelsen däremot inte visat att kriterierna om att det saknas annan lämplig 

lösning, att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras och 

begränsad mängd är uppfyllda. Det har inte heller visats att det finns ett acceptabelt 

syfte för länsstyrelsens beslut. Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga 

kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut. I 

ärendet Naturvårdsverket (11) har samma parter som i fallet Naturvårdsverket (10) 

överklagat licensjakt efter varg. Utfallet är identiskt med det ovanstående.  



 33 

 

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Djurens rätt i 

Gävle/Sandviken och Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborg har i ärendet 

Naturvårdsverket (15) överklagat länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter varg. 

Naturvårdsverket avvisar Djurens rätt i Gävle/Sandvikens och Svenska 

Rovdjursföreningen region Gävleborgs överklaganden. Naturvårdsverket bifaller 

däremot Svenska Rovdjursföreningens och Naturskyddsföreningen i Gävleborgs 

överklaganden och upphäver länsstyrelsens beslut. Naturvårdsverket påvisar att 

länsstyrelsen inte haft fog för sitt beslut då en genetisk viktig varg finns på den 

geografiska platsen.  

 

Wolf Association Sweden har i Naturvårdsverket (16) överklagat länsstyrelsens 

beslut om skyddsjakt efter varg. Naturvårdsverket har valt att pröva ärendet i sak 

trots att jakttiden för licensjakten löpt ut. Naturvårdsverket betonar att det funnits stor 

sannolikhet och risk för allvarlig skada vid den aktuella tidpunkten och att andra 

möjliga lösningar ej varit proportionerliga. Länsstyrelsen har därmed uppfyllt 

kriterierna för beslutandet om skyddsjakt och haft fog för sitt beslut.   
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Syftet med denna studie har varit att besvara frågan vilka är utfallen av 

vargförvaltningen i Sverige? Genom att lyfta fram tidigare forskning och rapporter har 

en lucka identifierats. Tidigare forskning och rapporter har berört konflikter och 

koalitionsbildningar men har inte undersökt huruvida regler för vargförvaltningen 

påverkar utfallet. Det är utifrån den problematiken den här uppsatsen har tagit vid. 

Det stora, komplexa IAD-ramverket visar på komplexiteten i att förvalta en kollektiv 

vara och kollektiva dilemman. En avgränsning av detta har gjorts i syfte att möjliggöra 

framlyftandet av regler och med hjälp av ramverket har teoretiskt relevanta frågor 

ställts till det motiverade materialet. Ramverket har således lagt grunden för vilka 

frågor och vad som undersökts. Flertalet förändringar har ägt rum under den senaste 

tiden. Efter ett mål i HFD genomfördes ett skifte inom förvaltningen vilket förändrade 

spelreglerna i flera aspekter. 

 

Den första forskningsfrågan: ”Vilka är aktörerna inom svensk vargförvaltning före, 

samt efter reformen 2016?” besvarades i föregående kapitel och förändringen är 

påtaglig. Aktörsarenan före reformen 2016 utgjordes av folkvalda politiker och 

organisationer som representerade flera intressen, både jaktintresset och 

naturintresset. Under denna tid hade endast de som var delaktiga i beslutsfattandet 

överklaganderätt. När det som uppsatsen definierat som skiftet 2016 tog vid 

involverades fler aktörer i avseendet att fler fick möjligheten att överklaga 

länsstyrelsens beslut. Innan uppsatsen granskade effekten av detta gavs 

indikationen av att miljöintresset och bevarandesidan hade stärkts i och med detta 

eftersom de organisationer som efter 2016 har fått överklaganderätt är 

miljöorganisationer.  Dessa har endast fått möjlighet att yttra sina ståndpunkter i 

överklaganden och har därmed inget inflytande i själva beslutsfattandet givits. 

Naturvårdsverket var tidigare överklagandeinstans och hade då också det sista ordet 

i ärendena eftersom myndighetens avgörande ej var överklagbart. Naturvårdsverket 

befriades från uppdraget och den nya överklagandeinstansen utgörs numera av 

allmän domstol. Först var det förvaltningsdomstolen i respektive län som gjorde 

prövningar. Nu prövas samtliga mål av en och samma förvaltningsdomstol, FVD i 
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Luleå. En ytterligare skillnad är att FVD:s domar kan överklagas till nästa instans. 

Den 1 april 2017 trädde en ny paragraf i kraft i förordningen om 

viltförvaltningsdelegationer vilket innebär att delegationerna utökas med en ledamot 

till hos naturvårdsintresset samt att en ledamot som representerar natur- och 

ekoturismföretagen numera är med i delegationerna. Således torde naturintresset 

stärkts i och med att intresset tillhandahållit två nya poster i VFD, den nya § 6 

ersätter den gamla § 6 (SFS 2009:1474). 

 

Ovanstående stycke berör aktörsarenans utformande och vilka som får delta i 

processen. Den andra forskningsfrågan: ”Hur har inträdes-, och utträdesreglerna 

inom förvaltningen sett ut före, samt efter reformen 2016?” som ställdes länkas här 

samman med den föregående saken. Dessa skiljer sig också åt före, och efter skiftet 

2016. Innan reformen trädde i kraft utgjordes aktörsarenan av de intressen som 

uttrycktes i lagtext, det vill säga deltagarna i VFD samt Naturvårdsverket som 

överklagandeinstans. Deltagandet var frivilligt för samtliga med undantag för 

landshövdingen som ordförande, den posten var och är tvingande. Efter att 

förändringen trädde ikraft är inträdesreglerna inte desamma. Uppsatsen har 

definierat den nya aktörsarenan på så vis att alla deltagare med någon form av 

inflytande involveras. I och med detta inkluderas även de som har överklaganderätt, 

såväl deltagarna i VFD som miljöorganisationerna. De sistnämnda väljer självmant 

om de väljer att utnyttja sina befogenheter eller inte. Samtliga aktörer som valt att 

överklaga kan också ta tillbaka sina överklaganden. Naturvårdsintresset har således 

formellt fått mer inflytande genom överklaganderätten och som i föregående stycke 

berördes fått fler deltagare i VFD. De respektive överklagandeinstanserna som haft 

makten att avgöra länsstyrelsens beslut har tidigare varit och har fortfarande 

tvingande roller där såväl inträdet som utträdet som prövande instans är ofrivilligt.  

 

Den tredje forskningsfrågan: ”Vilka regler har gällt för respektive aktör gällande 

möjliga åtaganden före, samt efter reformen 2016?” berör möjligheterna respektive 

aktör har i förvaltningen och även där skiljer det sig åt före och efter reformen 2016. 

Som ovan påvisade hade organisationer som inte inkluderats i VFD före reformen 

inga möjligheter till inflytande. Det var endast den utvalda gruppen som hade 
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möjlighet att genom samtal, förhandla och ta frågan vidare genom överklagan till 

Naturvårdsverket. Efter att reformen trädde ikraft har möjligheten för fler att yttra sig 

givits. Samtidigt är det fortfarande de som är valda som representanter i VFD som 

har den största makten då de har möjlighet att utforma förslag och beslut. 

Miljöorganisationerna har endast möjlighet att visa sina ståndpunkter i ett eventuellt 

överklagande. Landshövdingen har en alltjämt den avgörande rösten vid votering och 

innehar en fortsatt påtvingad position. Samtliga aktörer med överklaganderätt, såväl 

miljöorganisationer som deltagarna i VFD har möjlighet att överklaga till nästa instans 

efter att FVD avgjort ett mål vilket inte var möjligt tidigare när Naturvårdsverket fällde 

avgörandena.   

 

Uppsatsen har undersökt svensk vargförvaltning och utgått från det skifte som ägde 

rum 2016 där allmän domstol övertog ansvaret för överklagande i beslut som rör 

licens- och skyddsjakt av varg. Studien har genomfört en undersökning över tid för att 

kunna göra en jämförande analys. Vad kan då sägas om resultatet i enlighet med 

den fjärde forskningsfrågan vilka utfall har kommit till stånd av respektive 

prövandeinstans? Först och främst vilket visas i Tabell 2 beslutar Naturvårdsverket i 

fler fall att vargjakten är oriktig än vad allmän domstol gör. Förutom detta visas också 

markeringar i Tabell 2 att Naturvårdsverket ändrar flertalet beslut där kraven på 

vargjakten ökar då en identifiering av genetiskt viktig varg innebär att jakten avlyses 

omedelbart och att god dialog mellan länsstyrelsen ifråga och Naturvårdsverket 

fordras. Genom att endast läsa vilka förutsättningar och riktlinjer respektive instans 

haft inför sina prövningar är detta ett resultat som ej är förenligt då HFD:s dom 

betonar vikten av art- och habitatdirektivet. Direktivets tyngd var inte åskådliggjort på 

samma sätt när Naturvårdsverket gjorde överprövningar som fallet är i dagsläget.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen påvisade slutsatsen i sin dom att svensk lagstiftning 

står i strid med EU-lagstiftning. Då EU:s legislatur står över svensk lagstiftning 

innebar detta att den tidigare instansordningen luckrades upp och art- och 

habitatdirektivet fick större slagkraft. I direktivet uttrycks tydligt att bevarandet av 

vargstammarna är en viktig del i den biologiska mångfalden och genom att direktivet 

tillämpades på ett nytt sätt i Sverige fick även miljöorganisationer överklaganderätt.  
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På förhand är det då rimligt att anta att intresset av bevarandet av varg stärks genom 

HFD:s dom men utfallet visar på något annat. Allmän domstol dömer trots art- och 

habitatdirektivets betoning i större utsträckning till jaktintressets fördel än för 

bevarandesidans i jämförelse med Naturvårdsverkets bedömning. Domstolen berör 

inte heller parametern med genetiskt viktiga vargar som Naturvårdsverket har gjort i 

sina tidigare prövningar utan har en mindre nyanserad bild i sina beslut.  

 

Den kvalitativa analysen undersöker just motiven till domarna vilket också styrker 

ovanstående. Detta leder därmed in på den femte och sista forskningsfrågan: ”Vilka 

är motiven bakom besluten?”. I FVD Karlstad (1) betonas just det viktiga i att bevara 

vargstammen i Sverige och att jakten ej uppfyller kraven för att bifalla jakt på varg. I 

andra fall, exempelvis VFD Luleå (6) anser domstolen att kraven är uppfyllda och att 

”ingen annan lämplig lösning är möjlig”. Just den motiveringen ger domstolsväsendet 

stort tolkningsutrymme och explicit uttrycks inte i lagtext vad som menas just ”annan 

lämplig lösning”. Naturvårdsverket har i sina prövningar ställt högre krav på jaktsidan 

gällande bevisning för detta än vad som kan urskiljas i domarna som beslutats av 

allmän domstol. Ett exempel på detta är i Naturvårdsverket (10) där myndigheten 

anser att länsstyrelsen inte bevisat att ”annan lämplig lösning” är möjlig vilket också 

styrker att stort tolkningsutrymme finnes i detta. Diskrepansen mellan de båda 

prövande organen är således tydlig. Trots att Naturvårdsverket mycket riktigt också 

yrkar bifall för vargjakt läggs det ofta in krav på undersökandet gällande parametern 

om genetisk viktig varg uppehåller sig i området eller ej. Spårningstiden ändras också 

i vissa fall där tidsramen blir mer knapp vilket torde försvåra möjligheten till vargjakt. 

Domstolsväsendet väljer trots omtolkningen av lag och betoningen i art- och 

habitatdirektivet av bevarandet av varg att bifalla vargjakt utan restriktioner. 

Naturvårdsverket är således mer nyanserad i sin bedömning än vad allmän domstol 

tycks vara.  

 

Inledningsvis åskådliggjordes syftet med VFD där Naturvårdsverket betonar att 

delegationerna genom samtal ska leda till samförstånd och ökad legitimitet i 

besluten. Decentraliseringen är tänkt att skapa förståelse sidorna emellan och genom 
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att besluten fattas närmre den geografiska plats där vargen finns ska leda till beslut 

som samtliga parter åtminstone accepterar. Samtidigt som Naturvårdsverket yttrat 

ovanstående visar tidigare forskning och rapporter på att detta långt ifrån uppnås. 

Beslut överklagas, deltagare i olika delegation väljer att entlediga sig från sina 

uppdrag och förvaltningsområdet är fortfarande ytterst konfliktfyllt. Tidigare 

forskningsresultat visar också att jaktintresset är överrepresenterat och trots att fler 

bevarandeintressen av varg inkluderats i förvaltningen är utfallet efter reformerna att 

vargjakten anses vara ändamålsenlig i ännu fler fall än tidigare. En fråga kan därmed 

ställas till framtida forskning, vad är syftet med VFD om besluten ändå överklagas till 

domstolsväsendet? Det bör varken vara särskilt effektivt eller legitimitetsskapande. 

Trots att miljöintresset har stärkts med fler platser i VFD och att allmän domstol enligt 

HFD:s dom ska beakta art- och habitatdirektivet tyngre har fler domar bedömt att den 

överklagade vargjakten är ändamålsenlig än vad som gjordes när Naturvårdsverket 

gjort prövningar. Med detta sagt är det vid en första anblick, innan utfallen är 

granskade är det lätt att tro att allmän domstol skulle vara hårdare i sin bedömning än 

Naturvårdsverket för att tillåta vargjakt. Hur kommer det sig då att utfallet pekar åt det 

helt motsatta hållet?  

 

Ur ovanstående fråga väckts en ytterligare fråga som också lämnas till framtida 

forskning, nämligen hur intressena inom domstolsväsendet ser ut. Det skulle vara av 

intresse att undersöka huruvida exempelvis nämndemän och domare har individuella 

intressen i vargfrågan. Uppsatsen har tidigare berört att domstolsväsendet trots 

kraven på att uppmärksamma art- och habitatdirektivet i större utsträckning beslutar 

att vargjakten är lämplig än vad Naturvårdsverket inom tidigare ramverk gjorde. När 

ett samtal med ett intresse på bevarandesidan fördes i dokumentinsamlingsfasen 

framkom det att organisationen ifråga uppfattade domstolarna som partiska. Detta är 

en indikation på tesen som ovan fördes har substans. En djupare studie med 

intervjuer och granskningar av domstolarna är således av intresse till framtiden. Då 

tidigare forskning visat att de folkvalda politikerna i VFD har ett jaktintresse är det inte 

heller orimligt att detsamma gäller nämndemännen som både verkar i tingsrätten 

som förvaltningsrätten. Dessa är nominerade och tillsatta av politiska partier och 

genom detta nås inflytande i domstolsväsendet. Trots den mindre population som bor 
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i Norrbotten är länet på tredje plats i antal jaktkort i Sverige (Hitta jakt 2014). Därmed 

kan slutsatsen dras att jaktintresset är stort i Norrbotten och detta bör således 

innebära att fler nämndemän innehar jaktintresset vid sidan av politiken vilket också 

innebär att intresset också mycket väl kan vara representerat i domstol. Då 

förvaltningsrätten i Luleå prövar samtliga beslut i Sverige är det just nämndemän från 

Luleå som involveras i beslutsfattandet. Det är således något som framtida forskning 

bör undersöka i syfte att studera huruvida domstolsväsendets prövningar är opartiska 

eller om särintressen influerar besluten som fattas.  

Vem talar för den svenska vargen idag? 

Uppsatsen avslutar med samma fråga som ställdes inledningsvis och som också 

varit aktuell hos Oneidaindianerna, vem talar för vargen? Sammanfattningsvis kan 

följande sägas om vem som talar för den svenska vargen idag. Vargen existerar 

formellt inom EU där organisationen understryker det viktiga i vargens varande, 

därmed talar art- och habitatdirektivet för vargen. I Sverige fördes vargens talan i 

större utsträckning när Naturvårdsverket var överklagandeinstans med egen 

beslutanderätt som inte gick att överklaga. Trots att det skriftligen i lagar och riktlinjer 

ges en bild av överprövningsprocessen som mer restriktiv idag än innan reformen, är 

utfallet ett annat. Vargens ställning har följaktligen försvagats i Sverige efter reformen 

2016. Samtidigt förefaller det som att konflikterna i vargfrågan kvarstår, vilket tyder 

på att legitimiteten i VFD och länsstyrelsens beslut är bristfällig. Framtida forskning 

bör därför undersöka huruvida målen med förvaltningen uppfylls eller ej.  

 

Resultaten av denna studie visar att den svenska vargen förvisso existerar och talan 

för den förs i institutionernas regelverk men i mindre utsträckning är närvarande i de 

faktiska besluten efter regelförändringen 2016. Vargen finns inom institutionernas 

formella vägnar men inte alls i samma utsträckning fysiskt i de svenska skogarna, 

skillnaden mellan riktlinjer och faktiska beslut är därmed ytterst påtaglig. En 

parameter som återigen ska lyftas och ej ska glömmas bort är att de som slutligen 

beslutar om vargens varande eller inte är människor med individuella föreställningar 

om vargen. Det är fullt möjligt att den egna övertygelsen är starkare än vad de 

skriftliga, formella institutionerna påvisar. Följande låttext av rockbandet Imperiet 

sätter fingret på den känsla som kan råda om just vargen: 
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Som en levande lavin kommer hungriga djur 
Över vidden hörs deras tjut 
Och vinden sjunger ett mollstämt du 
Människa, är du för eller mot till slut? (Imperiet 1986) 
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BILAGA 
 

Prövande instans Ärendenummer 

Naturvårdsverket (1) NV-00574-15, NV-00620-15 
Naturvårdsverket (2) NV-08107-15, NV-08228-15, NV-08593-15, NV-08699-15, NV-08679-15 
Naturvårdsverket (3) NV-07965-15, NV-08028-15, NV-08359-15, NV-08566-15, NV-08642-15 
Naturvårdsverket (4) NV-08307-14, NV-08398-14, NV-00018-15, NV-00026-15 
Naturvårdsverket (5) NV-08089-15, NV-08243-15, NV-08591-15, NV-08659-15 
Naturvårdsverket (6) NV-08303-14, NV-08696-14, NV-08705-14, NV-00019-15 
Naturvårdsverket (7) NV-08289-15, NV-08512-15, NV-08580-15, NV-08673-15 
Naturvårdsverket (8) NV-08220-15, NV-08235-15, NV-08669-15, NV-08654-15 
Naturvårdsverket (9) NV-01779-15 
Naturvårdsverket (10) NV-08397-14, NV-08716-14, NV-00068-15 
Naturvårdsverket (11) NV-08454-14, NV-08699-14, NV-00108-15 

Naturvårdsverket (12) NV-04944-15, NV-04948-15, NV-04949-15, NV-04950-15, NV-04963-15, 
NV-05007-15 

Naturvårdsverket (13) NV-06851-15 
Naturvårdsverket (14) NV-06851-15 
Naturvårdsverket (15) NV-00054-15, NV-00244-15 
Naturvårdsverket (16) NV-08718-15 
Naturvårdsverket (17) NV-05130-15, NV-05172-15, NV-05412-15 
FVD Karlstad (1) 5205–5206-15, 5208–5209- 15, 5214–5215-15, 5277– 5278-15 och 76–77-16 
FVD Karlstad (2) 5232-15 
FVD Karlstad (3) 5275-15, 5276-15 
FVD Karlstad (4) 5300-15, 5301-15 
FVD Karlstad (5) 5323-15, 5324-15 
FVD Karlstad (6) 71-15, 72-15 
FVD Karlstad (7) 89-15, 90-15 
FVD Luleå (1) 42-17 
FVD Luleå (2) 121-17 
FVD Luleå (3) 2505-16 
FVD Luleå (4) 2545-16 
FVD Luleå (5) 2677-16 
FVD Luleå (6) 2694-16 

	


