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Abstract 
 
There is a global crisis concerning the biological diversity on Earth, as species are going 

extinct in a pace never experienced before. This thesis discusses, the conformity of, the 

Swedish licensed hunting of wolves with the habitats directive and the precautionary 

principle; along with the current possibilities to appeal a public decision concerning licensed 

hunting in court. The loss of different species is almost exclusively due to human actions, 

such as hunting. The wolf has historically been close to extinction in Sweden, due to 

extensive hunting. Today the regulations of the protection of species identify the wolf as a 

species in strict need of protection. This means that it, with few exceptions, is prohibited to 

hunt and kill wolves. One of the rare exceptions is licensed hunting, which is allowed under 

these certain terms; there is no other alternative than hunting available; that the hunt does not 

hinder the maintenance of favourable conservation status of the species; that the hunt is 

suitable in relation to the wolf strain in terms of size or constellation; and that the licensed 

hunting is performed in a selective and strictly controlled conduct. The Swedish public 

authorities approved licensed hunting of wolves in Sweden in 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 

and in 2016, which has led to a large number of appeals and trials. The European Commission 

found that the Swedish licensed hunting is incompatible with the Habitats directive, and has 

initiated an infringement procedure against Sweden that ultimately may result in a procedure 

in the European Court of Justice. The precautionary principle has to be taken into 

consideration when deciding whether licensed hunting shall be allowed or not. It is possible to 

question the conformity of the Swedish decisions on allowing licensed hunting with the 

Habitats Directive and the precautionary principle. The topic of licensed hunting of wolves is 

controversial and is known for the many conflicting interests. The possibility to appeal a 

decision on licensed hunting has been limited by Swedish regulations. This might be a breach 

of international law and EU law, namely by misinterpretation of the Aarhus convention. 

Limiting the general publics’ possibility to appeal decisions on this subject diminishes 

environmental protection. The right to appeal a decision is also of vital importance in a 

democratic society. According to the current Swedish regulations, a decision on licensed 

hunting made by the Swedish authorities cannot be referred to/tried by the court of law. Due 

to this circumstance, the European Commission has initiated a second infringement procedure 

against Sweden. The Commission holds that the current regulations to be incompatible with 

the Aarhus Convention and EU-law.  
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1 Introduktion till ämnet 
 
1.1 Inledning 
”Det är en global kris för den biologiska mångfalden, med en pågående utrotning av arter som 

är den största i planetens historia.”1 Citatet framkommer i höstens budgetproposition och 

belyser den allvarliga situation som Sverige och världen befinner sig i. Biologisk mångfald är 

viktigt för att upprätthålla fungerande ekosystem och varaktigt liv på jorden.2 Livsnödvändiga 

värden går just nu tillfälligt förlorade eller försvinner för alltid, vilket bidrar till en 

oförutsägbar framtid eftersom ekosystemens funktioner, stabilitet och uthållighet förändras. 

Förlusten påverkas idag så gott som enbart av människan. När arter t.ex. utsätts för jakt, 

försämrade och förlorade livsmiljöer eller när nya arter tillförs faunan, kan det få negativa 

resultat för utvecklingen. 3  Bevarande av biologisk mångfald ingår som en del i det 

övergripande miljöpolitiska målet om en ”hållbar utveckling”, som finns stadgat i 

konventioner och lagar inom internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt. 4  Människans 

utnyttjande av naturen medför förvaltaransvar för att förhindra allvarliga förändringar i 

ekosystemen. Framtidens generationer måste tillförsäkras en oförstörd miljö och biologisk 

mångfald i strävan efter att nå en hållbar utveckling.5 En viktig utgångspunkt för den här 

uppsatsen är därför att biologisk mångfald ska bevaras, för att det övergripande målet om en 

hållbar utveckling ska kunna uppfyllas.  
 
Vargen är ett av Sveriges fem stora rovdjur och är följaktligen en del av den biologiska 

mångfalden och ekosystemet.6 Vargens existensfråga har genom tiderna varit kontroversiell, 

då den angripit tamdjur, konkurrerat om jaktbart vilt och skapat oro och rädsla. I flera år har 

den svenska debatten om vargens förekomst, utbredning och förvaltning präglats av delade 

åsikter. Starka motstående åsikter från olika intressegrupper kännetecknas av att vissa vill se 

fler vargar, medan andra vill se färre eller inga alls.7 De flesta vargarna dör av naturliga 

orsaker men trafikolyckor, illegal jakt och legal jakt som t.ex. licensjakt är mänskligt 

                                                
1 Prop. 2015/16:1, s. 96.  
2 Prop. 1993/94:30, s. 3.  
3 Se Christiernsson, 2008, s. 19–20. 
4 Se Christiernsson, 2011, s. 2–3; Christiernsson, 2008, s. 18. På internationell nivå finns t.ex. hållbar utveckling 

stadgat i princip 1 Rio-deklarationen om miljö och utveckling (Rio-deklarationen), och artikel 2 CBD. På 
EU-nivå i artikel 3.3 FEU och artikel 11 FEUF. På svensk nivå i 1 kap. 2 § st. 3 RF och 1 kap. 1 § MB.  

5 Prop. 1993/94:30, s. 3–4 och s. 6; Jfr Christiernsson, 2008, s. 18. 
6 De andra stora rovdjuren är björn, järv, lodjur och kungsörn. Se Naturvårdsverket, 2015b. 
7 Jfr Ericsson, Sandström, Kagervall, Johansson, 2013, s. 3 och s. 7; Naturvårdsverket, 2014, s. 57; 

Artdatabanken, artfaktablad. 
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agerande som påverkar vargens existens.8 Licensjakt efter varg genomfördes första gången år 

2010, därefter har besluten om licensjakt kommit att orsaka många överprövningar och turer i 

domstol, och i samhällsdebatten har den svenska licensjakten kommit att kallas för en 

”domstolscirkus”.9 Inte nog med det, licensjakten efter varg har också blivit föremål för 

granskning av Europeiska kommissionen (kommissionen) som inlett två överträdelseärenden 

gentemot Sverige; dels angående licensjaktens förenlighet med AHD 10 , och dels om 

allmänhetens möjlighet att överklaga beslut om licensjakt efter varg är förenlig med 

Århuskonventionen11.12 Att vargens vara eller icke vara väcker känslor och stridigheter får 

därmed anses bekräftat. 
 
Två grundläggande principer är viktiga när beslut om licensjakt efter varg ska fattas. För det 

första ska försiktighetsprincipen tillämpas om det finns en risk för att beslut om en åtgärd kan 

orsaka skada på arter som är av ekologiskt värde för ekosystemet och biologisk mångfald. Om 

vetenskapen är ofullständig och oklar gällande en åtgärd, kan därför försiktighetsprincipen 

innebära krav på att färre djur får jagas, eller att jakttiderna förkortas. På så vis kan arter 

långsiktigt säkerställas och bevaras. Ett försiktighetstänkande handlar därför om att förhindra 

skada när det inte går att förutse vilken skada som kommer uppstå. Försiktighetsprincipen är 

på så vis betydelsefull för att målet om hållbar utveckling och för att bevarande av biologisk 

mångfald ska uppnås.13 För det andra måste allmänheten kunna bevaka och lyfta sådana 

frågor som är till nytta för miljöskyddet, eftersom det kan motverka miljörisker som är 

negativa för den hållbara utvecklingen och biologisk mångfald. Principiellt viktigt är därför 

att allmänheten kan överklaga beslut som fattats av myndigheter till domstol, eftersom det i 

sin tur kan påverka utvecklingen och genomförandet av allmänna miljöintressen. Det är även 

viktigt ur en demokratisk aspekt.14 Frågan är då om den svenska licensjakten efter varg 

uppfyller de krav som Sverige förbundit sig att följa enligt internationell rätt och EU-rätt? 
 

                                                
8 Jfr Naturvårdsverket, 2014, s. 48; Christiernsson, 2008, s. 7.   
9 Se Darpö, 2014b, s. 6; Avsnitt 5.1 i uppsatsen.  
10 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

(AHD). 
11 Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 

prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). 
12 Se Avsnitt 5.2 i uppsatsen.  
13 Se Christiernsson, 2008, s. 75–77. 
14 Se Michanek, Zetterberg, 2012, s. 54–55; Ebbesson, 2000, s. 98. 
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera den svenska rättens förenlighet med 

AHD när det gäller licensjakt efter varg, samt att kritiskt granska om Sverige tillvaratar 

allmänhetens rätt att överklaga och bevaka miljöintressen som rör licensjakt efter varg. 
 
För att möjliggöra en granskning enligt det övergripande syftet har uppsatsen tre delsyften:  

1. Det första delsyftet avser en rättsutredning. Här redogörs för gällande rätt avseende 

licensjakt efter varg, samt för allmänhetens rätt att överklaga förvaltningsbeslut som 

rör licensjakt efter varg, med utgångspunkt i internationell rätt, EU-rätt och  

svensk rätt.  

2. Det andra delsyftet avser en redogörelse av de svenska besluten om licensjakt efter 

varg mellan åren 2010–2015, med beaktande av kommissionens kritik gentemot 

Sverige angående licensjakt efter varg.   

3. Det tredje delsyftet avser en kritisk granskning och analys av den svenska rättens 

förenlighet med AHD, med beaktande av försiktighetsprincipen. I delsyftet inkluderas 

även en kritisk granskning och analys om möjligheterna att överklaga beslut om 

licensjakt efter varg, med beaktande av Århuskonventionen. 

 
1.3 Metod, material och disposition 
I arbetet med uppsatsen har en rättsvetenskaplig metod använts, vilket innebär att kunskap 

från andra vetenskaper har inkluderats för att vidga förståelsen av rätten ytterligare. Detta har 

krävts särskilt för att förstå innebörden av olika juridiska begrepp som t.ex. ”gynnsam 

bevarandestatus” i relation till just vargen. Den traditionella rättskälleläran, som består av 

lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin, har därför tillsammans med myndighetsmaterial 

och litteratur från naturvetenskapen använts för att analysera rätten och fastställa gällande 

rätt. 15  I uppsatsen beaktas offentligt material från myndigheterna fram till och med  

8 december 2015. Flera komplexa problem blir aktuella i samband med licensjakt efter varg, 

däribland försämringen av biologisk mångfald, varpå uppsatsen har en problemorienterad 

ansats.16 
 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Efter det första inledande kapitlet ges i kapitel 2 en 

introduktion till grundläggande värden om biologisk mångfald, samt en redogörelse för 

vargstammens situation i Sverige. Detta är kunskap som läsaren behöver ha med sig, för att 

                                                
15 Jfr Sandgren, 2007, s. 36–37 och s. 39. 
16 Jfr Westberg, 1992, s. 436–444. 
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förstå vilka grundläggande faktorer det är som har betydelse vid beslut om licensjakt efter 

varg. Naturvetenskapen har alltså betydelse för rättstillämpningen eftersom insikter från 

naturvetenskapen måste återspeglas i lagstiftningen. För att uppnå mål som identifieras inom 

naturvetenskapen kan lagstiftningen användas som ett verktyg, eftersom rättsvetenskapen inte 

ensamt har förmåga att bedöma och uppskatta mål formulerade av naturvetenskapen.17 Detta 

synsätt stöds av professor Staffan Westerlund som menar att ett miljörättsligt arbete som 

enbart inkluderar juridik i benämningen lagar, blir otillräckligt och vetenskapligt ohållbart, då 

rättsordningen och naturens förutsättningar ständigt måste samspela och kopplas till 

varandra.18 Kapitel 2 är deskriptivt i sin karaktär, och materialet som använts är information 

från myndigheter, litteratur från det naturvetenskapliga området, samt förarbeten till den 

lagstiftning som finns på området. Denna del kopplar till alla delsyften i uppsatsen.  
 
Det första delsyftet i uppsatsen behandlas i kapitel 3 och 4, och avser en rättsutredning för att 

fastställa gällande rätt angående licensjakt efter varg samt möjligheten att överklaga beslut om 

licensjakt, utifrån internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt. De tre rättssystemen integrerar 

och interagerar ständigt med varandra, de utesluter inte varandra utan belyser snarare olika 

perspektiv på rättsordningen.19 Det huvudsakliga syftet med att fastställa gällande rätt är att 

belysa de rättsregler som styr förvaltningen av varg, och i synnerhet licensjakt efter varg. 

Rättsreglerna är gällande i den mening att de tillämpas och upprätthålls av staten, 

myndigheter och domstolar. Eftersom dessa rättsregler ingår i ett samhällssystem för att 

hantera förvaltningen av varg är det möjligt att vetenskapligt problematisera dem.20  
 
Den internationella rätten blir aktuell i frågan om licensjakt i och med att flera internationella 

konventioner på området har undertecknats och ratificerats av både Sverige och Europeiska 

Unionen (EU). De delar av CBD21, Bernkonventionen22, och Århuskonventionen som är 

aktuella för problematiken i uppsatsen behandlas därför, då de utgör grundläggande element 

för den internationella miljörättens reglering om biologisk mångfald, artskydd och 

allmänhetens överklaganderätt. Förarbeten och doktrin har använts för att förtydliga 

innebörden och betydelsen av de ratificerade konventionerna. 
 

                                                
17 Jfr Olsen Lundh, 2010, s. 288. 
18 Jfr Westerlund, 2003, s. 367–368. 
19 Se Olsen Lundh, 2010, s. 163. 
20 Jfr Westberg, 1992, s. 430.  
21 Konventionen om biologisk mångfald (CBD). 
22 Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen). 
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EU-rätten har också betydelse för Sverige, då den är en del av det svenska rättssystemet, och 

överordnad svensk rätt.23 I AHD regleras EU:s skydd för arter, och för att tydliggöra 

innebörden av artiklarna har kommissionens riktlinjer använts, då dessa fyller en viktig 

funktion för hur medlemsstaterna bör tolka bestämmelserna i AHD.24 Domar från Europeiska 

Unionens domstol (EU-domstolen) och Tribunalen utgör också en viktig grund för hur 

Sverige ska tolka de EU-rättsliga bestämmelserna.25 Urvalet av domarna har baserats på dess 

relevans i förhållande till licensjakt efter varg, samt dess relevans för möjligheten att 

överklaga förvaltningsbeslut. Analoga tolkningar har även gjorts till rättsfall som berör 

artskydd i fågeldirektivet26, istället för AHD, då lydelserna och syftena i de båda direktivens 

artiklar är snarlika i frågor som berör artskydd. Även doktrin som beskriver och analyserar 

EU-rättens inverkan på artskydd har använts.  
 
I svensk rätt styrs miljörättsliga utgångspunkter av målsättningsstadganden i regeringsformen 

(RF) och miljöbalken (MB), bl.a. att biologisk mångfald ska bevaras. Även miljöpolitiska mål 

har betydelse för hur den svenska rätten ska tolkas. De nationella vargpolitiska mål som den 

svenska regeringen har beslutat om går därför inte att utesluta från uppsatsen, då de har stor 

betydelse för myndigheternas beslut om förvaltningen av vargen.27 En rättsutredning om 

artskydd för vargen och jaktlagstiftningen har gjorts för att återge under vilka förutsättningar 

som licensjakt kan beviljas. De rättsliga förutsättningarna för att överklaga förvaltningsbeslut 

som rör licensjakt efter varg utreds också, i syfte att belysa den kontroversiella begränsningen 

av överklagandemöjligheten som just nu råder i Sverige. Materialet är i huvudsak de svenska 

rättskällorna, men även myndighetsmaterial har använts. År 2014 kom även ett viktigt rättsfall 

som är vägledande för Århuskonventionens rättsliga tillämpning i svensk rätt. 
 
Det andra delsyftet i uppsatsen behandlas i kapitel 5, där en sammanfattad redogörelse 

återges över de svenska myndighetsbesluten, samt domstolsturerna kring licensjakten efter 

varg. I kapitlet beaktas det första beslutet om licensjakt från och med år 2010 till och med  

år 2015. Materialet i denna del av uppsatsen består huvudsakligen av beslut från 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen, samt av beslut, protokoll och domar från 

Förvaltningsrätten (FR), Kammarrätten (KamR) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Material från de lägre rättsinstanserna tas upp då frågan om licensjakt efter varg inte prövats 

                                                
23 Se Slutakt (2007/C 306/02), förklaring nr. 17; Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 100; Olsen Lundh, 2010, s. 163. 
24 Jfr Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 58. 
25 Se Reichel, 2013, s. 116. 
26 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet). 
27 Westerlund, 1997, s. 164–165. 
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av HFD ännu. Besluten och domarna visar den rättsliga komplexitet som omgärdar frågan om 

licensjakt efter varg, samt möjligheten till att överklaga förvaltningsbeslut om licensjakt efter 

varg. Kommissionens kritik av Sveriges hantering av licensjaktsfrågan återges för att belysa 

de olika synsätt som Sverige, respektive kommissionen, har på tolkningen av AHD. För att 

klarlägga skillnaderna, har kommissionens yttranden till Sverige och Sveriges svar till 

kommissionen använts. Avsikten är framförallt att lyfta fram skillnaderna i synsätten på 

tillämpningen av AHD vid licensjakt efter varg.  
 
I kapitel 6 finns uppsatsens avslutande analys. Det tredje delsyftet återfinns i avsnitt 6.1, där 

den svenska rätten och besluten gällande licensjakt efter varg, kritiskt granskas och analyseras 

med beaktande av försiktighetsprincipen, och i avsnitt 6.2 där överklagande av beslut om 

licensjakt efter varg kritiskt granskas med beaktande av Århuskonventionen. I avsnitt 6.3 

lämnas en kortfattad prognos avseende licensjakten efter varg för år 2016. I avsnitt 6.4 

redogörs för slutsatser och möjliga lösningar presenteras, och avsnitt 6.5 avrundar uppsatsen. 
 
I kapitel 7 finns ett tillägg i uppsatsen i form av ett post scriptum. Detta med anledning av det 

beslut som HFD meddelade den 18 december 2015, angående överklaganderegleringen i 58 § 

p. 1 jaktförordningen (1987:905) (JF) och dess förenlighet med internationell rätt och EU-rätt. 

Vid min senaste kontakt med HFD den 8 december 2015 var det omöjligt för dem att ge 

besked om när detta beslut skulle komma. Det är inte optimalt för uppsatsen att ett så viktigt 

avgörande meddelas av HFD kort tid innan inlämning, men ur en miljöskyddsaspekt är det 

ovärderligt.28 Detta beslut går inte att bortse ifrån då det är centralt för syftet. Även om 

uppsatsen har avgränsats till att enbart behandla material fram till och med den 8 december 

2015, presenteras i kapitel 7 ett referat av beslutet där de centrala delarna lyfts fram. Därefter 

diskuteras kortfattat beslutets inverkan på rättsläget som behandlas i uppsatsen.   

 
2 Värdet av biologisk mångfald  
 
2.1 Vad är biologisk mångfald? 
Utmärkande för den biologiska mångfalden är den variationsrikedom som finns för alla 

levande organismer, och som utgör grunden för ekosystemets långsiktiga funktioner.29 Den 

biologiska mångfalden kan mycket förenklat delas in i tre övergripande nivåer. Den första 

nivån grupperar växter och djur i arter, där organismerna inom varje art är så genetiskt lika att 

                                                
28 Beslut som förändrar ett arbetes aktualitet tycks dock kunna drabba den bäste, se t.ex. professor Wiweka 

Warnling-Nerep i artikeln ”JO som ett värn för den enskildes rätt till personlig integritet”, 2009, s. 321.    
29 Bernes, 2011, s. 9; Christiernsson, 2008, s. 18; Eriksson, Hedlund, 1993, s. 8. 
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de kan avla fortplantningsduglig avkomma. Den andra nivån handlar om den genetiska 

variation som möjliggör utveckling av arten. Genom att minska antalet individer så minskas 

även den genetiska variationen inom arten, vilket i sin tur kan orsaka svårigheter för arten att 

anpassa sig till nya miljöförhållanden. Den tredje nivån utgörs av olika ekosystem, där 

mångfalden av ekosystem bidrar till artrikedom och genetiska variationer i stort, men även till 

olika kretsloppssystem.30 Ständiga förändringar med upp- och nedgångar i tillväxten präglar 

därför den biologiska mångfalden.31 
 
Den biologiska mångfalden har inte bara ett värde för naturen som sådan, utan även ett värde 

för människan. Mänskliga näringar drar nytta av den biologiska mångfalden på flera olika 

sätt; dels som nyttodjur och råvarukälla, men även dess estetiska värden som främjar turism 

och kulturell inspiration. Att utbilda allmänheten om naturen har också ett värde, då det ytterst 

kan påverka miljöpolitiken.32 Det finns även en etisk aspekt i att bevara den biologiska 

mångfalden, då varje livsform är unik och har ett egenvärde oavsett om den är till nytta eller 

skada. Människan har ur den aspekten inte rätt att utrota andra arter.33 Vilka arter eller 

naturmiljöer som är nyttiga eller användbara i framtiden går inte att förutse, däremot förlorar 

vi för alltid möjligheten att få tillbaka en variationsrikedom om en art eller naturmiljö 

försvinner ifrån den biologiska mångfalden. Det finns således en gräns för hur långt faunan 

kan utarmas innan ogynnsamma och livshotande miljöförändringar kan uppstå. Ett ekosystem 

som är uppbyggt på alltför få arter är känsligt, och det kan räcka med att en art försvinner för 

att hela ekosystemet ska hamna i obalans. En biologisk mångfald är därför nödvändig för att 

ekosystemet ska stå emot yttre påverkan, samtidigt som det måste kunna återhämta sig efter 

yttre rubbningar och vara tillräckligt flexibelt för att anpassas efter nya villkor. Biologisk 

mångfald kan därför liknas vid en försäkring, ju fler arter ekosystemet rymmer desto större är 

möjligheten att arterna kan överta varandras funktion i ekosystemet om någon av dem skulle 

försvinna, eller att de kan fylla nya funktioner om ekosystemet sätts i obalans.34 
 
Förlusten av djurarter är en av de allvarligaste orsakerna till varför den biologiska mångfalden 

håller på att försämras. Flera olika orsaker bidrar till förlusten, men jaktexploatering är en 

faktor. Artbestånden tillhör t.ex. de förnyelsebara resurser, som kommer att ta slut om de 

ständigt utsätts för jaktexploatering. Det innebär att arterna inte bör utsättas för jakt om deras 

                                                
30 Bernes, 2011, s. 9–10; Jfr Eriksson, Hedlund, 1993, s. 8 och s. 20–22; Prop. 1993/94:30, s. 4. 
31 Christiernsson, 2008, s. 17. 
32 Molander, 2008, s. 10; Jfr Bernes, 2011, s. 10–11.   
33 Eriksson, Hedlund, 1993, s. 23–24.  
34 Bernes, 2011, s. 10–11. 
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populationsnivå hamnat under miniminivån för fortplantning. För att biologisk mångfald ska 

bevaras måste jaktuttagen vara reglerade, så att de inte försätter arten i en icke hållbar 

situation. Historiskt sett har jakt bidragit till att vissa arter har försvunnit eller nästintill 

utrotats. De stora rovdjuren är hotade eller klassade som sårbara till följd av att de har varit, 

och är utsatta för jakt. Framförallt är det arter som orsakar konflikter till följd av motstående 

intressen som utsätts för denna jakt. Genetiska försämringar hos arter kan också uppstå till 

följd av jakt och motståndskraften mot sjukdomar kan försämras. Slutligen kan jakt efter en 

art också orsaka skador på andra arter och påverka hela ekosystemet. Detta var fallet i 

samband med utrotningen av vargen i nationalparken Yellowstone. När vargen försvann, fick 

ekosystemet en märkbart negativ påverkan, då älg och hjortbestånden blev alltför stora. 

Jaktens påverkan på den biologiska mångfalden är komplex och föränderlig, men allt mer 

forskning talar för att interaktionen mellan arter, ekosystem och jakt påverkar den biologiska 

mångfalden. Utrotning av arter i ekosystemet kan få katastrofala konsekvenser. Att plantera in 

exemplar av de hotade arterna är problematiskt och kan göra det svårare att få ett välmående 

ekosystem. Rätten måste därför utformas på ett sätt som tar hänsyn till denna komplexitet.35 

 
2.2 Vargstammen i Sverige 
I avsnitt 2.2 görs en historisk tillbakablick om hur vargstammens situation har sett ut i Sverige 

sedan 1800-talet och fram till nutid.  

 
2.2.1 En historisk tillbakablick 
Vargen är en naturligt förekommande art i den svenska faunan, som under långa perioder 

varit utsatt för omfattande jakt och förföljelse.36 I början av 1800-talet var vargen spridd över 

hela Sverige, och på 1850-talet förekom vargen i alla svenska landskap, förutom på Gotland 

och Öland.37 Från 1860-talet och framåt minskade antalet vargar succesivt, och periodvis har 

det funnits så få vargar att de nästintill varit utrotade från den svenska faunan. På 1930-talet 

och 1940-talet fanns enbart 20–40 vargar kvar i Sverige.38 Fram tills att vargen fridlystes år 

1966 i Sverige var den helt fredlös, och vid tiden för vargens fridlysning fanns det färre än tio 

vargar kvar i Skandinavien. Därefter var vargen så gott som utplånad under en tioårsperiod.39 

Till följd av fridlysningen och därmed en begränsad jakt så har vargen därefter åter ökat i 

                                                
35 Christiernsson, 2011, s. 5–6. 
36 Prop. 2000/01:57, s. 10.  
37 Artdatabanken, artfaktablad. 
38 Artdatabanken, artfaktablad; Jfr Prop. 2000/01:57, s. 10; Naturvårdsverket, 2014, s. 46.  
39 Prop. 2012/13:191, s. 16; Naturvårdsverket, 2014, s. 46; Artdatabanken, artfaktablad. 
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antal.40 Under vintern år 1978–1979 återfanns varg i Norrbottens län, samtidigt som det kunde 

konstateras att flera vargar invandrat från Ryssland. Efter att en vargkull upptäcktes i 

Värmland år 1983 har därefter årliga föryngringskullar i mellersta Skandinavien varit ett 

faktum, med undantag för år 1986.41  

 
2.2.2 Vargstammen i nutid 
Den nuvarande skandinaviska vargpopulationen beräknades under vintern år 2014–2015 

omfatta 460 vargar, och av dessa finns 415 stycken i Sverige. Beräkningsmetoden medger 

dock en viss felmarginal som kan beräknas till cirka 100 vargar uppåt eller nedåt. De 

beräkningar som har genomförts baseras på siffor för hela vintern, där också döda vargar 

inkluderats.42 Mellan perioden 1 april 2014–30 maj 2015 dokumenterades 77 döda vargar, 

varav 44 sköts under licensjakten i januari år 2015, resterande dödades i samband med 

skyddsjakt, trafikolyckor och ett fåtal dog av andra orsaker.43 De vargar som är bofasta i 

Sverige återfinns framförallt i Mellansverige.44 De nuvarande skandinaviska vargarna utgör 

en gren av en ursprungligt sammanhängande vargstam i Europa och Asien. Idag sker dock 

utbytet av vargarna i Skandinavien framförallt med enstaka invandrade vargar från Finland 

men också från Ryssland.45 I samband med parningstiden i februari–mars brukar delar av 

flocken splittras, eftersom de unga vargarna oftast lämnar flocken innan de blir könsmogna. 

En vandrande varg söker sedan efter ett eget revir och partner. Ofta kan de vandrande 

vargarna tvingas iväg på långa förflyttningar innan de etablerar sig i ett område, då ett 

vargrevir kan uppgå till cirka 10 kvadratmil.46 Under åren 1998–2014 var dödsorsaken bland 

vargarna i 51 procent av fallen trafikolyckor, legal jakt och naturliga orsaker som t.ex. 

sjukdomar, revirstrider och olyckor. Resterande vargar bedömdes ha fallit offer för illegal 

jakt.47 Bristande acceptans hos den svenska befolkningen kan orsaka illegal jakt, vilket är ett 

påtagligt hot gentemot vargstammen.48 
 
Ett av de allvarligaste hoten gentemot vargstammen idag är de inavelseffekter som uppstått 

till följd av att den skandinaviska vargen härstammar från enbart sju individer.49 Vissa kända 

                                                
40 Prop. 2000/01:57, s. 10.  
41 Artdatabanken, artfaktablad. 
42 Se Rovdata, Viltskadecenter, SLU, 2015, s. 15. 
43 Rovdata, Viltskadecenter, SLU, 2015, s. 20.  
44 Artdatabanken, 2015a, s. 13 och s. 80. 
45 Prop. 2012/13:191, s. 16. 
46 Artdatabanken, artfaktablad; Naturvårdsverket, 2014, s. 50. 
47 Jfr Naturvårdsverket, 2014, s. 48.   
48 Se Artdatabanken, artfaktablad; Naturvårdsverket, 2014, s. 48–49; SOU 2012:22, s. 133 och s. 135.  
49 Artdatabanken, artfaktablad; Prop. 2012/13:191, s. 17; Naturvårdsverket, 2014, s. 51. 
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inavelseffekter är medfödda missbildningar i inre organ, ryggrad och testiklar, likaså är 

antalet valpar per kull mindre om de båda föräldrarna är närbesläktade.50 Att vargen uppvisar 

inavelsdefekter kan innebära att den inte är långsiktigt säkrad, trots en ökad vargstam.51 Fram 

till år 2007 ökade inavelskoefficienten ständigt, därefter invandrade två stycken rysk-finska 

vargar som reproducerade sig år 2008. Det har bidragit till att inavelskoefficienten därefter 

succesivt minskat.52 På grund av att den svenska vargstammen är förhållandevis liten och 

isolerad från andra vargpopulationer, så är genetisk invandring viktigt för att vargens 

genetiska status ska förbättras.53  
 
Vargen är upptagen på den svenska rödlistan över hotade arter. Rödlistan är en redovisning av 

tillståndet för Sveriges flora och fauna som syftar till att kategorisera arters utdöenderisk 

utifrån ett kriteriesystem. 54  Enligt rödlistan är det idag framförallt två stora hot som 

förekommer gentemot vargen, dels dålig genetisk status till följd av inavel, och dels illegal 

jakt. Den legala jakten, dvs. licensjakten riskerar också att låsa fast vargens populationsstorlek 

vid en nivå motsvarande starkt hotad.55 Vargen bedöms enligt rödlistan från år 2015 som 

sårbar, vilket är en förbättring från rödlistan år 2010 då arten bedömdes som starkt hotad.56  

 
2.3 Sammanfattning – värdet av biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden måste bevaras, då det inte går att förutse vilka arter eller 

livsmiljöer som är nyttiga eller användbara i framtiden. Däremot är det helt klart att om en art 

försvinner från faunan så kommer den inte tillbaka. Ekosystemet är känsligt och i princip 

räcker det med att en art försvinner för att det ska hamna i obalans. Förlust av arter är således 

en bidragande orsak till att den biologiska mångfalden försämras, och jakt kan i sin tur bidra 

till att arter försvinner. Vargen har både historiskt sett och i nutid varit utsatt för jakt, vilket 

bidragit till att vargen under perioder varit nästintill utrotad. Den stora problematiken gällande 

vargen berör idag dennes genetiska anlag, då inavelseffekter har uppstått till följd av att 

vargstammen enbart härstammar från sju vargar, vilket är ett resultat av att omfattande jakt 

riktats mot vargen. En annan problematik gällande vargen rör illegal jakt, och de konflikter 

som uppkommer bland människor till följd av vargens existens. Vargen bedöms i rödlistan 

fortfarande som sårbar, vilket betyder att vargens status har förbättrats i jämförelse med den 
                                                
50 Prop. 2012/13:191, s. 17; Jfr Naturvårdsverket, 2014, s. 52. 
51 Prop. 2008/09:210, s. 19.   
52 Prop. 2012/13:191, s. 17; Se Naturvårdsverket, 2014, s. 52. 
53 Prop. 2008/09:210, s. 19; Naturvårdsverket, 2014, s. 51; Jfr Naturvårdsverket, 2014, s. 26.  
54 Se Artdatabanken, 2015a, s. 3 och s. 8. 
55 Se Artdatabanken, 2015b. 
56 Se Artdatabanken, 2015a, s. 11 och s. 80; Artdatabanken, 2010, s. 168 och s. 305. 
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tidigare rödlistan från år 2010 då vargen bedömdes som starkt hotat. I detta avseende fyller 

rätten en viktig funktion i regleringen om jaktuttag och i strävan efter att bibehålla  

biologisk mångfald.  

 
3 Ur ett globalt perspektiv 
 
3.1 Den internationella ramen för vargjakt 
Miljöfrågor behandlades internationellt för första gången på ett samlat sätt år 1972 under den 

internationella FN-konferensen i Stockholm57. Konferensen fick en stor betydelse för den 

globala miljöpolitiken, då det fastslogs att en god miljö är ett lika viktigt mål för 

mänskligheten som fred och utveckling.58 Många miljöpolitiska konferenser har därefter 

hållits, och flera av dem har utmynnat i politiska styrdokument och rättsligt bindande 

internationella konventioner.59 En del av de internationella åtaganden som antagits av Sverige 

utgör bl.a. den yttersta ramen för de skyddsåtgärder som vidtas för bevarande av arter och 

förvaltningen av rovdjuren inom Sverige.60 De internationella åtaganden som Sverige har 

ratificerat gäller som huvudregel inom svensk jurisdiktion, dvs. inom det svenska territoriet. I 

samband med att en internationell konvention ratificeras av regeringen och att denna träder i 

kraft, blir Sverige folkrättsligt skyldig att uppfylla de åtaganden som den internationella 

konventionen stipulerar, dvs. konventionen blir juridiskt bindande för staten. Om nationell rätt 

inte är förenlig med åtagandena i en internationell konvention, måste den nationella lagen 

förändras eller kompletteras.61 Skyddsåtagandena i de internationella konventionerna som 

berör rovdjuren är minimiåtaganden som en konventionsstat måste leva upp till, dvs. det 

föreligger inte något hinder att vidta strängare åtgärder.62 I den resterade delen av avsnitt 3.1 

redogörs för de internationella åtaganden som har betydelse för den svenska licensjakten efter 

varg. 

 
3.1.1 Konventionen om biologisk mångfald 
CBD ratificerades av Sverige år 1993, och även EU är part i konventionen sedan år 1993 

vilket innebär att konventionen är en del av EU-rätten.63 Försiktighetsprincipen kommer till 

uttryck i ingressen till CBD vilket innebär att principen är av betydelse för bevarande av 

                                                
57 The UN Conference on the Human Environment. 
58 Svenska FN-förbundet. 
59 Se Svenska FN-förbundet; Christiernsson, 2008, s. 66. 
60 Se Prop. 1994/95:117, s. 24; Prop. 2008/09:210, s. 12.  
61 Se Prop. 1994/95:117, s. 32. 
62 Se Prop. 1994/95:117, s. 24. 
63 SÖ 1993:77; Rådets beslut 93/626/EEG; Se Prop. 2008/09:210, s. 16. 
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biologisk mångfald.64 I CBD fastställs värdet av biologisk mångfald som en del av det 

övergripande målet om en hållbar utveckling.65  Den rättsliga definitionen av biologisk 

mångfald återfinns i artikel 2 CBD, där den definieras som: 
 

 ”…variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung, [inklusive 
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem] och de ekologiska komplex i 
vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter 
och av ekosystem.”  

 

Tre övergripande mål är reglerade i artikel 1 CBD; det första avser bevarande av biologisk 

mångfald, det andra avser ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfaldens komponenter, 

och det tredje avser en rättvis fördelning av den nytta som uppkommer till följd av 

utnyttjandet av den biologiska mångfaldens komponenter.66 Begreppet ”hållbart nyttjande” 

innebär bl.a. att de komponenter som ingår i den biologiska mångfalden ska utnyttjas och 

användas på ett sätt som inte medför att biologisk mångfald minskar långsiktigt, i syfte att 

säkerställa nuvarande och kommande generationers behov och förväntningar, artikel 2 CBD. 

Jakt efter vilda djur innebär ett uttag av förnyelsebara resurser, och ur ett vidare perspektiv 

påverkar det den biologiska mångfalden; dels genom uttaget av den aktuella arten, och dels 

genom att andra beståndsdelar i ekosystemet påverkas. Jakt bör därför enbart ske inom 

långsiktigt hållbara gränser, då det medför påverkan på arten som omfattas av jakten, på andra 

arter samt på funktionen och strukturen av arternas ekosystem. I samband med förvaltning av 

naturresurser måste därför både ett försiktighetstänkande och ekosystemperspektiv tillämpas 

för att skador på den biologiska mångfalden ska undvikas.67 

 
3.1.2 Bernkonventionen 
Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa som Sverige ratificerade år 

1983.68 EU är även part i konventionen sedan år 1981, vilket innebär att Bernkonventionen är 

en del av EU-rätten.69 Det övergripande syftet med konventionen är bl.a. att skydda vilt 

levande djur, deras biotoper och naturliga livsmiljöer, men särskilt de arter som klassas som 

utrotningshotade eller sårbara.70 Målsättningen med Bernkonventionen är att nödvändiga 

åtgärder ska vidtas för att bevara beståndet av vilda djur på en nivå som motsvarar ekologiska, 

vetenskapliga och kulturella krav, där hänsyn även måste tas till ekonomiska och rekreativa 
                                                
64 SÖ 1993:77, ingressen stycke 10; Se Jóhannsdóttir, 2009, s. 256. 
65 Christiernsson, 2011, s. 2–3. 
66 Christiernsson, 2011, s. 121. 
67 Se Christiernsson, 2008, s. 71–72.   
68 SÖ 1983:30; Prop. 2008/09:210, s. 16.  
69 Rådets beslut 82/72/EEG. 
70 Se Prop. 1994/95:117, s. 24. 
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krav, artikel 2 Bernkonventionen. Vargen finns upptagen i bilaga 2 till Bernkonventionen, där 

den klassificeras som en strängt skyddad art. 71  De stater som anslutit sig till 

Bernkonventionen ska vidta lämpliga och nödvändiga lagstiftande och administrativa åtgärder 

för de strängt skyddade arterna, i syfte att säkerställa ett skydd för de berörda arterna och 

miljöerna, artikel 4.1 Bernkonventionen. Huvudregeln är också att all avsiktlig störning, 

fångst och dödande av strängt skyddade arter är förbjudet, artikel 6.1(a–c) Bernkonventionen. 

De anslutande staterna kan dock göra undantag från huvudregeln förutsatt att det inte finns 

någon annan tillfredsställande lösning, samt att artens populationsbestånd inte påverkas på ett 

ogynnsamt sätt till följd av åtgärden som grundas på undantaget, artikel 9.1 

Bernkonventionen. Undantag kan bl.a. accepteras för att under sträng övervakning och 

urskiljning, samt i begränsad omfattning, tillåta fångst eller annat varsamt utnyttjande av ett 

mindre antal djur, artikel 9.1 femte strecksatsen Bernkonventionen.72 I samband med att 

Bernkonventionen ratificerades, tycks Sverige ha varit av uppfattningen att den svenska 

lagstiftningen överensstämde med konventionen, då Naturvårdsverket enbart skulle utfärda de 

riktlinjer som krävdes för att uppfylla konventionens stadganden.73 Frågan om den svenska 

rättens överrensstämmelse med Bernkonventionen verkar däremot ha kommit upp i samband 

med Sveriges inträde i EU, då det förefaller ha blivit viktigare att Sverige uppfyllde sina 

internationella åtaganden.74 Detta kan ha att göra med att EU är part i Bernkonventionen och 

att denna således är en del av EU-rätten som Sverige skulle uppfylla i och med inträdet i EU.  

 
3.1.3 Århuskonventionen 
Århuskonventionen syftar till att säkerställa ett effektivt miljöskydd samt att skydda 

nuvarande och kommande generationers rätt till att leva i en miljö som är förenlig med var 

och ens hälsa. Varje konventionsansluten stat ska därför garantera allmänheten rätt att få 

tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser samt få tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor, artiklarna 1 och 2.1 Århuskonventionen. Enligt artikel 9.3 Århuskonventionen 

ges allmänheten rätt att få handlingar och underlåtelser av myndigheter som strider mot den 

nationella miljölagstiftningen prövade av domstol eller i administrativ ordning. Med 

begreppet ”allmänheten” avses en eller flera fysiska eller juridiska personer. Föreningar, 

organisationer och grupper som består av fysiska eller juridiska personer kan också ges rätt 

                                                
71 Se SÖ 1983:30, bilaga 2, under rubriken ”Däggdjur” och ”Carnivora” återfinns vargen med dess latinska 

benämning Canis lupus. 
72 Se Prop. 2008/09:210, s. 16–17. 
73 Se SÖ 1983:30, s. 1.  
74 Se Prop. 1994/95:117, s. 1, s. 25 och s. 32. 
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till domstolsprövningar i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, artikel 2.4 

Århuskonventionen.75 Tillräckliga och effektiva rättsmedel ska därför kunna erbjudas, med 

möjlighet att inhibera76 beslut.77 Därtill måste dessa prövningar vara objektiva, rättvisa, 

snabba och inte alltför kostsamma, artikel 9.4 Århuskonventionen. Detta leder sannolikt till en 

bättre miljö eftersom det med hjälp av processuella medel går att uppmärksamma viktiga 

frågor som har betydelse för miljön. Att sträva efter att skydda, bevara och förbättra tillståndet 

i miljön och att säkerställa hållbar utveckling är också ett grundläggande syfte med 

Århuskonvention, samtidigt som den också förstärker demokratiska värderingar i 

miljöfrågor.78 

 
3.2 Den EU-rättsliga ramen för vargjakt  
Sverige blev medlem i EU den 1 januari år 1995.79 Det svenska medlemskapet i EU har 

kommit att förändra förutsättningarna för den svenska miljölagstiftningen, både vad gäller 

tillvägagångssätt och innehåll.80 Det övergripande målet för EU:s miljöpolitik är bl.a. att 

bevara, skydda och förbättra miljön. Naturresurser ska utnyttjas varsamt och rationellt, därtill 

ska åtgärder på internationell nivå främjas i syfte att lösa regionala och globala  

miljöproblem, artikel 191.1 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).81 

Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna är huvudsakligen delad på 

miljöområdet, artikel 4.2(e) FEUF. Det innebär att så länge som miljöområdet inte har  

EU-harmoniserats fullt ut så har medlemsstaterna inom EU ett visst utrymme för nationella 

regleringar, förutsatt att dessa inte står i strid med EU-rätten.82  
 
De allra flesta EU-rättsliga regler på miljöområdet återfinns i form av direktiv eller andra 

rättsakter så som förordningar och beslut, vilka tillhör EU:s sekundärrätt.83 Sekundärrätten 

bygger på EU:s primärrätt och ska därför tolkas i överensstämmelse med de grundläggande 

fördragen.84 Direktiven riktar sig till medlemsstater och är bindande i förhållande till det 

resultat som ska uppnås inom ramen för den nationella rättsordningen. EU överlåter dock till 

medlemsstaterna att själva besluta om formen för genomförandet dvs. hur medlemsstaten vill 

                                                
75 Se Michanek, Zetterberg, 2015, supplement. 
76 Inhibition betyder att verkställigheten av ett beslut ska skjutas upp i avvaktan på omprövning av beslutet. 
77 Darpö, 2014a, s. 1. 
78 Se Århuskonventionen, ingressens femte stycke; Ebbesson, 2000, s. 98; Darpö, 2014a, s. 1. 
79 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 19. 
80 Se Olsen Lundh, 2014, s. 97. 
81 Se Sadeleer, 2014, s. 34.  
82 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 268; Jfr Sadeleer, 2014, s. 42–43 och s. 97. 
83 Se Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 194; Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 54; Olsen Lundh, 2014, s. 97 och s.100. 
84 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 55. 
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att direktiven ska införlivas eller implementeras i den nationella rättsordningen.85 EU:s 

medlemsstater är därmed skyldiga att vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är 

nödvändiga för att genomföra EU:s rättsligt bindande akter, artikel 291.1 FEUF. Sverige har 

således en skyldighet att vidta samtliga lämpliga åtgärder för att säkerställa att den svenska 

rättsordningen uppfyller fördragens och direktivens bestämmelser, jfr artikel 4.3 Fördraget om 

Europeiska unionen (FEU) och artikel 2.2 FEUF. I händelse av att en nationell rättsregel står i 

konflikt med en EU-rättslig bestämmelse så har EU-rätten företräde framför den nationella 

rättsregeln, dvs. EU-rätten är överordnad medlemsstaternas nationella rättssystem.86 I den 

fortsatta delen av avsnitt 3.2 redogörs för den EU-rättsliga ramen om licensjakt efter varg. 

 
3.2.1 Grundläggande bestämmelser för skydd av arter och livsmiljöer 
Internationella konventioner som EU har undertecknat är bindande för EU och därmed även 

för dess medlemsstater, 216.2 FEUF. Därför ska EU-rätten tolkas mot bakgrund av den 

internationella rätten, däribland CBD och Bernkonventionen i och med att EU är part i  

dessa konventioner. 87  AHD är EU:s legala genomförande av Bernkonventionen, men 

bestämmelserna i AHD understödjer även det skydd av arter som framkommer i CBD.88 Ett 

av motiven till att direktivet antogs av EU år 1992 var att det pågick en försämring av 

livsmiljöerna och att antalet vilda arter som är allvarligt hotade ökade. De hotade 

livsmiljöerna och arterna bedömdes vara en del av EU:s naturliga arv som återfanns inom 

medlemsstaternas territorium, och hoten mot dessa miljöer och djur bedömdes ofta vara av 

gränsöverskridande karaktär.89 Det övergripande syftet med direktivet är att bidra till att 

säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer, vilda djur och växter. 

De åtgärder som vidtas i enlighet med AHD ska därför bidra till att bibehålla eller att 

återbygga en ”gynnsam bevarandestatus” av bl.a. de vilda djur som är av intresse för 

medlemsstaterna. Hänsyn måste även tas till ekonomiska, sociala och kulturella behov, liksom 

till olika regionala och lokala särdrag, artikel 2 AHD.90 
 
I bilagorna till AHD listas de arter och livsmiljöer som ska bibehålla eller uppnå gynnsam 

bevarandestatus.91 Vargen finns upptagen i både bilaga 2 och bilaga 4 till AHD.92 I bilaga 2 

                                                
85 Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 56; Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 195. 
86 Slutakt (2007/C 306/02), förklaring nr. 17; Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 100; Jfr Sadeleer, 2014, s. 43–44. 
87 Se Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 255. 
88 Europarådet; Prop. 1994/95:117, s. 25; SOU 2013:60, s. 38; Environment Directorate-General of the European 

Commission, 2007, s. 7. 
89 Rådets direktiv 92/43/EEG, ingressens fjärde stycke; Langlet, Mahmoudi, 2011, s. 361.  
90 Se Sadeleer, 2014, s. 36. 
91 Se Rådets direktiv 92/43/EEG, bilaga 1–5; Prop. 2008/09:210, s. 13.  
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återfinns de arter vars situation kräver att särskilda bevarandeområden är utsedda.93 Dessa 

bevarandeområden kallas för Natura 2000-områden och är ett sammanhängande europeiskt 

ekologiskt nät av bevarandeområden. Syftet är att göra det möjligt att bibehålla eller återställa 

en gynnsam bevarandestatus av utsatta arter, däribland vargen, artikel 3.1 AHD. Natura 2000-

områden syftar alltså till att värna om olika arter och livsmiljöer som är av intresse för 

medlemsstaterna i EU.94 I bilaga 4 återfinns de arter som kräver ett strikt skydd, vilket bl.a. 

innebär att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt 

skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för arterna, artikel 12.1 AHD.95 Att dessa 

arter behöver ett ytterligare skydd kan bero på att arten är specifikt hotad eller att dennes 

geografiska fördelning är utspridd. 96  Vargen omfattas således av två olika slags 

skyddssystem, dels skydd inom Natura 2000-nätverket med skyddade områden, och dels av 

ett strikt skydd för arter. Båda systemen kompletterar varandra och syftar till att säkerställa 

gynnsam bevarandestatus. Åtgärderna bör genomföras på ett samordnat sätt och avgöras för 

varje enskild art och dess specifika behov.97 När medlemsstaterna vidtar åtgärder enligt AHD 

bör de alltid vara proportionerliga i förhållande till syftet med åtgärden.98 
 
Var sjätte år ska varje medlemsstat rapportera till kommissionen om de åtgärder som vidtagits 

till följd av AHD, artikel 17.1 AHD. Kommissionens uppgift är att säkerställa att 

medlemsstaterna följer sina förpliktelser enligt fördragen och andra rättsakter, samt att påtala 

överträdelser av dessa, artikel 17.1 FEU. Anser kommissionen att en medlemsstat inte 

uppfyller en skyldighet enligt fördragen ska kommissionen avge ett motiverat yttrande. Skulle 

inte medlemsstaten rätta sig efter det motiverade yttrandet kan kommissionen i sista hand föra 

talan mot medlemsstaten i EU-domstolen och där påtala överträdelsen, artikel 258 FEUF.99 

Rapporteringsskyldigheten är således ett sätt för kommissionen att övervaka att vargen har 

gynnsam bevarandestatus, se artikel 17.1 AHD, jfr artikel 11 och artikel 2.2 AHD. 
 
En arbetsgrupp inom nätverket ”Large Carnivore Initiative for Europe” har också på 

kommissionens begäran tagit fram riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på 

populationsnivå. Syftet är att verka vägledande för medlemsstaterna i deras förvaltning av 

                                                                                                                                                   
92 Se Rådets direktiv 92/43/EEG, bilaga 2 och bilaga 4, under rubriken ”Däggdjur” och ”Carnivora” återfinns 

vargen med dess latinska benämning Canis lupus. 
93 Se Rådets direktiv 92/43/EEG, bilaga 2; Naturvårdsverket, 2014, s. 53. 
94 Se Prop. 2008/09:210, s. 12–13. 
95 Se Rådets direktiv 92/43/EEG, bilaga 2; Prop. 2008/09:210, s. 13; Naturvårdsverket, 2014, s. 53. 
96 Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 14. 
97 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 13–17. 
98 Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 21. 
99 Se Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 74. 
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bl.a. vargen.100 Riktlinjerna medger att rovdjurspopulationer under vissa omständigheter kan 

jagas. Det förutsätter dock att storleken på populationen är noggrant kontrollerad, att jakten på 

inget sätt riskerar att utsätta arten för utrotning, och skälen för jakt måste vara motiverade och 

stämma överens med artikel 16 AHD.101 Riktlinjer från kommissionen har en viktig betydelse 

för medlemsstaterna då de bl.a. tar upp förvaltningsåtgärder, bedömningen av gynnsam 

bevarandestatus, samt hur medlemsstaterna bör tolka AHD. Riktlinjerna saknar således inte 

juridisk betydelse för hur medlemsstaterna ska uppfylla de krav som AHD föreskriver.102 

 
3.2.2 Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” 
Medlemsstaterna är skyldiga att se till att de vilda djurarter som faller inom AHD:s 

tillämpningsområde ska bibehålla eller uppnå ”gynnsam bevarandestatus” i strävan efter att 

säkerställa den biologiska mångfalden som är det övergripande målet, artikel 2.1–2 AHD.103 

Definitionen av gynnsam bevarandestatus har därför också en vägledande funktion vid 

tolkning och tillämpning av de andra artiklarna i AHD. I artikel 1(i) AHD preciseras 

”gynnsam bevarandestatus” som:  
 

”En arts bevarandestatus: är summan av de faktorer som påverkar den berörda 
arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen hos dess 
populationer inom det territorium som anges i artikel 2. 
 
Bevarandestatusen anses ”gynnsam” när  
- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång 

sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och 
- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer 

minska inom en överskådlig framtid, och 
- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta finnas, en tillräckligt stor 

livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.”  
 
(Författarens kursivering) 

 

Vargens bevarandestatus är för det första således gynnsam när dennes populationsutveckling 

visar att vargen på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av dess livsmiljö. För det 

andra när vargens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt inte kommer 

att minska inom en överskådlig framtid, och för det tredje när det finns eller sannolikt 

kommer att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att vargens populationsutveckling ska 

bibehållas på lång sikt.104 Medlemsstaternas skyldigheter sträcker sig inte enbart till att 

undvika utrotning av arter, då begreppet ”gynnsam bevarandestatus” även inbegriper andra 

                                                
100 Linnell, Salvatori, Boitani, 2008, s. 5–6.  
101 Se Linnell, Salvatori, Boitani, 2008, s. 27–31. 
102 Se SOU 2011:37, s. 26–27; Bernitz, Kjellgren, 2014, s. 58. 
103 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 9–10. 
104 Se Prop. 2008/09:210, s. 13. 
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situationer. En art ska även ha möjlighet att klara sig tillräckligt bra i fråga om kvalitet och 

kvantitet, samt ha goda förutsättningar för att också fortsätta göra så i framtiden. Detta 

innebär inte att en art som inte är direkt utsatt för utrotning per automatik har gynnsam 

bevarandestatus. AHD:s mål är definierade i positiva ordalag, att en ”gynnsam” situation ska 

uppnås och bibehållas, i det inbegrips också att bästa vetenskapliga kunskap ska användas vid 

åtgärder som vidtas i enlighet med AHD. Vid bedömningen av bevarandestatusen ska en 

framtidsprognos ingå av kända yttre faktorer som kan vara såväl specifika, generella, positiva 

och negativa. Viktigt är dock att bedömningen inte enbart utgår från en diagnos av de rådande 

förhållandena just idag, utan att även framtida förhållanden beaktas.105  

 
3.2.3 Licensjakt efter strikt skyddade arter 
Vargen omfattas som huvudregel av ett strikt skydd enligt AHD, vilket tidigare nämndes i 

avsnitt 3.2.1. Medlemsstaterna är därmed skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för införande 

av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för vargen, artikel 12.1 AHD. I 

artikeln räknas det också upp tre olika förbud som vargen omfattas av: 
 

1. Det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda varg i alla dennes levnadsstadier och 

oavsett hur detta skulle göras, artikel 12.1(a) och artikel 12.3 AHD. 

2. Det är förbjudet att avsiktligt störa vargen, särskilt under dess parnings- och 

uppfödningsperioder, under alla levnadsstadier, artikel 12.1(b) och artikel 12.3 AHD. 

3. Det är förbjudet att skada eller förstöra vargens parnings- och rastplatser, artikel 

12.1(d) AHD.  
 
Förbuden är således tydligt definierade, men det framkommer inte i artikelns formulering 

vilka de ”nödvändiga” åtgärderna är för att upprätthålla förbuden och för att fastställa ett 

”system” för strikt skydd av vargen. Tolkningen av artikel 12 AHD ska återkoppla till det 

övergripande syftet med AHD, nämligen att säkerställa den biologiska mångfalden och 

bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus. Enligt kommissionen måste det finnas ett 

samstämmigt juridiskt ramverk i medlemsstaterna, där specifika lagar, förordningar och 

administrativa rutiner är fastställda, för att artikel 12 AHD ska kunna tillämpas fullt ut. Detta 

för att trygga skyddet för arter. Därtill krävs det att åtgärder vidtas i syfte att driva igenom 

tillämpningen av bestämmelserna, och att dessa på ett effektivt sätt upprätthåller förbuden.106 

Sammanfattningsvis fyller de strikta bestämmelserna i artikel 12 AHD en viktig funktion för 

                                                
105 Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 9–10. 
106 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 26–27. 
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att uppnå huvudsyftet med AHD, och därför måste bestämmelsen införlivas i 

medlemsstaternas nationella lagstiftningar på ett fullständigt, klart och precist sätt.107 
 
Det strikta skyddet i artikel 12 AHD kan under vissa förutsättningar åsidosättas, men endast 

om något av undantagen i artikel 16 AHD är uppfyllda. För att något av undantagen ska 

kunna tillämpas krävs det ”…att det inte finns någon annan lämplig lösning och att 

undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos de berörda 

arterna [dvs. vargen] i deras naturliga utbredningsområde…”, artikel 16.1 AHD. Tre 

kumulativa villkor måste följaktligen vara uppfyllda för att ett undantag från vargens strikta 

skydd ska kunna beviljas: 
 

1. Ett eller flera av skälen i artikel 16.1(a–e) AHD måste föreligga. 

2. Andra tillfredställande alternativ saknas. 

3. Det måste vara säkerställt att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus för vargens population. 
 
Det första villkoret förutsätter att det föreligger ett specifikt problem eller en situation som 

måste lösas. Undantag som inte kan rättfärdigas enligt något av skälen i artikel 16.1(a–e) 

AHD strider därför mot det övergripande syftet med AHD och den ovan nämnda ordalydelsen 

i artikel 16.1 AHD. En behörig nationell myndighet ska bevilja undantagen och det krävs att 

myndigheten kan påvisa beslutets förenlighet med artikel 16.1(a–e) AHD, samt att 

myndigheten kan kontrollera att de specifika omständigheterna föreligger. 108  Den 

undantagsbestämmelse som licensjakt efter varg vanligtvis grundas på är artikel 16.1(e) AHD, 

vilken är en restbestämmelse med följande lydelse:109 
 

”För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad 
omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns 
förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de behöriga 
nationella myndigheterna.” 
 
(Författarens kursivering) 

 

Skälet i artikel 16.1(e) AHD inbegriper flera rekvisit som alla måste uppfyllas för att ett 

undantag ska beviljas. Det första rekvisitet som ska prövas är ”begränsad mängd”. Uppfylls 

inte detta rekvisit finns det ingen anledning att pröva de övriga rekvisiten i artikel 16.1(e) 

AHD. ”Begränsad mängd” innebär att en kvotavvägning måste genomföras av vargens 

                                                
107 Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 9 och s. 25. 
108 Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 54. 
109 Darpö, 2014b, s. 2. 
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populationsnivå, där bedömningen är kopplad till vargens bevarandestatus. Undantag bör inte 

beviljas om det kan få en betydande negativ inverkan på vargens population. De nationella 

myndigheterna måste i förhållande till detta ha fastställt ett nationellt gränsvärde för antalet 

vargar, och detta gränsvärde får inte understigas. Således måste storleken på jaktuttaget vara 

väl avvägt i förhållande till artbeståndet. Det andra och det tredje rekvisitet, ”under strängt 

kontrollerande förhållanden” och ”i begränsad omfattning”, innebär att beslut som fattats till 

följd av bestämmelsen måste vara tydligt avgränsat; bl.a. vad gäller geografiskt område, tid 

för jakten, samt vilka jaktmetoder som får användas. Likaså ska en effektiv process säkerställa 

att villkoren uppfylls. Det fjärde rekvisitet, ”selektivitet”, innebär att verksamheten måste 

vara specifik och enbart riktas mot en art. Metoden för den jakt som ska bedrivas måste även 

uppfylla vissa tekniska aspekter som i sig kan medföra selektivitet, och krav kan därför ställas 

på jägarnas erfarenhet och skicklighet.110 
 
Det andra villkoret som måste vara uppfyllt, för att bevilja undantag från det strikta skyddet 

av varg, innebär att det inte får finnas något annat tillfredställande alternativ om ett undantag 

ska beviljas. Enligt subsidiaritetsprincipen, artikel 5.3 FEU, är det den behöriga nationella 

myndigheten som ska ansvara för att nödvändiga avvägningar och alternativa lösningar 

utreds. För att villkoret ska aktualiseras måste det föreligga ett specifikt problem eller 

situation som behöver åtgärdas. Myndighetens uppdrag är då kopplat till att lösa problemet 

eller situationen, genom att utse det alternativ som är lämpligast i förhållande till 

skyddsaspekten av arten, samtidigt som det föreliggande problemet ska åtgärdas. Således 

måste de aktuella alternativen analyseras i förhållande till förbuden i artikel 12 AHD. Oavsett 

vad myndigheten kommer fram till, ska undantag enligt artikel 16.1 AHD vara det sista 

alternativet. Det är de nationella domstolarna som ytterst får avgöra vilka faktorer som ska 

vägas in i bedömningen av alternativa lösningar, men de ska baseras på objektiva och 

verifierbara faktorer som t.ex. vetenskapliga eller tekniska analyser. En alternativ lösning eller 

ett annat tillvägagångssätt behöver dock inte bedömas som otillfredsställande, trots att det 

kanske orsakar ytterligare besvär.111 
 
Det tredje och sista villkoret syftar till att säkerställa att ett undantag inte försvårar 

upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus för artens population. Bedömningen måste 

delas upp i två delar. Den första bedömningen avser bevarandestatusen för artens population i 

dess naturliga utbredningsområden, vilken måste genomföras med beaktade av artikel 1(i) 
                                                
110 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 56–57. 
111 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 58–59. 
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AHD, se avsnitt 3.2.2. Artens bevarandestatus kan variera mellan den lokala populationen 

inom ett visst geografiskt område och för hela populationen inom artens totala 

utbredningsområde. Båda situationerna bör därför beaktas vid beslutsfattande. Den andra 

bedömningen avser effekten av undantaget på den berörda arten. Om ett undantag kan 

förväntas få en betydande negativ effekt på den berörda artens population, framtidsutsikter 

eller geografiska utbredning, bör den ansvariga myndigheten inte bevilja undantaget. Vilket 

innebär att ju längre ifrån gynnsam bevarandestatus arten är, desto mindre är sannolikheten att 

undantaget kan rättfärdigas och beviljas. Ett proportionerligt synsätt måste därmed iakttas, där 

utrymmet för undantag enbart är möjligt inom ett klart och utvecklat ramverk för åtgärder i 

syfte att bevara arter.112 

 
3.2.4 EU-domstolen och strikt skydd av arter 
EU-domstolen har gjort få uttalanden angående undantagen från arters strikta skydd i AHD, 

men några vägledande principer går ändå att urskilja i rättspraxis. I målet om den finska 

vargen C-342/05, prövades om Finland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 

artikel 12.1 AHD och artikel 16.1 AHD. Det aktuella undantaget som berördes avsåg 

skyddsjakt efter varg i syfte att undvika allvarlig skada enligt artikel 16.1(b) AHD.113 Således 

berör domen ett annat skäl, än det skäl som normalt aktualiseras vid licensjakt efter varg i 

Sverige. EU-domstolen gjorde dock några generella uttalanden som berör alla undantag från 

det strikta skyddet för arter, och bl.a. konstaterades att undantagen i artikel 16.1(a–e) AHD 

kan tillämpas trots att arten inte uppnått gynnsam bevarandestatus. Detta förutsatt att artens 

bevarandestatus inte försämras.114 Undantagen ska också tolkas restriktivt, vilket tidigare hade 

bekräftats i mål C-6/04.115 Det konstaterades också att myndigheterna måste bevisa att det 

föreligger sådana omständigheter att ett undantag kan beviljas, och det ska vara klart att inga 

alternativa lösningar är möjliga istället för undantaget. Om ett beslut inte uppfyller dessa krav, 

strider beslutet mot artikel 16.1 AHD.116 Den slutliga bedömningen i målet var att Finland 

hade åsidosatt sina skyldigheter enligt AHD genom att tillåta skyddsjakt utan att de hade visat 

att skyddsjakten skulle förhindra så allvarliga skador som avses i artikel 16.1(b) AHD.117 I ett 

annat mål, C-76/08, som förvisso berörde fågeldirektivet, gjordes det allmängiltiga uttalandet 

                                                
112 Se Environment Directorate-General of the European Commission, 2007, s. 60–63. 
113 Se Mål C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 1 och p. 47. 
114 Mål C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 29. 
115 Mål C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 24–25; Mål C-6/04, Kommissionen mot Storbritannien m.fl., p. 

111.  
116 Se Mål C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 30–31. 
117 Mål C-342/05, Kommissionen mot Finland, p. 47.  
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om att ett undantag måste vara ändamålsenligt och proportionerligt i förhållande till sitt syfte 

för att vara godtagbart.118 I mål C-182/02 som också berörde fågeldirektivet, konstaterade 

EU-domstolen att vid prövning av om ett undantag är giltigt, så måste också en bedömning 

göras för att se om det angivna syftet med undantaget är unionsrättsligt tillåtet. Saknas det 

garantier för att artens population bibehålls på en tillfredställande nivå, kan inte ett 

godkännande av ett sådant beslut vara varken förnuftigt eller tillåtet enligt unionsrätten.119 

Sådana faktorer som omnämns i artikel 2.3 AHD, dvs. ekonomiska, sociala och kulturella 

behov, har också av prövats av EU-domstolen i mål 247/85 men under motsvarande 

bestämmelse i fågeldirektivet. Dessa faktorer kan enbart vägas i en bedömning i ett enskilt 

fall och kan inte självständigt utgöra en grund från det strikta skyddet av arter, dvs. det är 

först när ett undantag kan beviljas enligt artikel 16.1(e) AHD som det är möjligt väga in de 

tidigare nämnda faktorerna.120  

 
3.2.5 Försiktighetsprincipen 
EU:s miljöpolitik bygger på den internationellt vedertagna försiktighetsprincipen, för att 

bevara en hög skyddsnivå av alla de olikartade miljöer som finns inom EU:s olika regioner, 

artikel 191.2 FEUF.121 Försiktighetsprincipen innebär att risken för miljöskada ska beaktas 

och att beslut som riskerar att medföra miljöskador inte får fattas på bristande vetenskapligt 

underlag.122 EU-domstolen har i mål C-127/02 förtydligat att AHD ska tolkas mot bakgrund 

av försiktighetsprincipen, vilket gör att principen är särskilt betydelsefull vid bedömningen av 

huruvida licensjakt efter varg ska tillåtas eller inte tillåtas. EU-domstolen konstaterade 

nämligen att ”när det på grundval av objektiva kriterier inte kan uteslutas” att en plan/projekt 

kan medföra betydande konsekvenser på det berörda området så ska försiktighetsprincipen 

tillämpas.123 Försiktighetsprincipen har accepterats som en politisk strategi för att kunna 

hantera risker, och utgör en strukturerad riskanalys som omfattar riskbedömning, 

riskhantering och riskmeddelande. Oftast kan åtgärder som möjliggör en hög skyddsnivå 

beslutas på en godtagbar vetenskaplig grund, men om det finns tecken på potentiella risker 

eller oro för att djurs hälsa kan komma att påverkas så ska försiktighetsprincipen användas.124 

                                                
118 Se Mål C-76/08, Kommissionen mot Malta, p. 57; Darpö, 2014b, s. 4. 
119 Se Mål C-182/02, Ligue pour la protection, p. 17; Darpö, 2014b, s. 5. 
120 Jfr Mål 247/85, Kommissionen mot Belgien, p. 8; Darpö, 2014b, s. 17; Environment Directorate-General of 

the European Commission, 2007, s. 9. 
121 Se Rio-deklarationen, princip 15; Langlet, Mahmoudi, 2011, s. 74; Sands, Peel, Fabra, MacKenzie, 2012, s. 

222 och s. 228.  
122 Se Michanek, Zetterberg, 2012, s. 33; Sands, Peel, Fabra, MacKenzie, 2012, s. 222. 
123 Se Mål C-127/02, Waddenzee, p. 44; Jfr Sadeleer, 2014, s. 70. 
124 Se Kommissionen, meddelande, s. 8 och s. 12; Jfr Sadeleer, 2014, s. 72–73 och s. 87–89. 
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Tribunalen har i mål T-229/04 uttalat att försiktighetsprincipen syftar till att förebygga 

potentiella risker. Risker som bygger på antaganden från vetenskapliga hypoteser och som 

därmed medför att risken inte helt kan visas eller fastställas med tillräckligt vetenskapligt 

stöd, ska därför inte godtas i enlighet med försiktighetsprincipen.125 I samband med att 

beslutsfattare blir medvetna om en risk för miljön eller djurs hälsa, som kan få allvarliga 

följder om inga lämpliga skyddsåtgärder vidtas, bör därför beslutsfattaren få en så fullständig 

vetenskaplig bedömning som möjligt för att kunna välja den lämpligaste skyddsåtgärden.126 

De åtgärder som eventuellt kan bli aktuella ska dock vara proportionella i förhållande till den 

eftersträvade skyddsnivån, jämförbara situationer ska inte behandlas på olika sätt, i enlighet 

med principen om icke-diskriminering, och åtgärderna bör stämma överens med liknande 

åtgärder som vidtagits i liknande situationer. Bedömningen bör också inkludera en analys av 

fördelar och nackdelar, liksom en värdering av de kostnader som är förknippade med insatsen 

eller avsaknaden av insatsen, samt vara föremål för granskning mot bakgrund av nya 

vetenskapliga uppgifter.127 

 
3.2.6 EU och Århuskonventionen 
EU anslöt sig till Århuskonventionen år 2005, vilket har fått till följd att rättsliga prövningar 

angående miljöfrågor styrs av Århuskonventionens bestämmelser, både inom EU och för 

EU:s medlemsstater.128 Århuskonventionen är således en del av EU-rätten. EU-domstolen har 

också uttalat i mål C-240/09 att när det handlar om en art som skyddas av EU-rätten och bl.a. 

AHD, så är de nationella domstolarna skyldiga att, i den utsträckning det är möjligt, tolka den 

processuella rätten så att villkoren för en domstolsprövning eller en administrativ prövning 

uppfylls. Den nationella rätten måste därmed överensstämma med artikel 9.3 

Århuskonventionen samt de unionsrättsliga reglerna, för att ett effektivt domstolsskydd ska 

säkerställas. I det aktuella målet innebar det att en miljöorganisation gavs möjlighet att väcka 

talan vid en domstol mot ett beslut som fattats efter ett myndighetsförfarande som kunde 

strida mot EU:s miljölagstiftning.129 Likaså har EU-domstolen i mål C-127/02 konstaterat att, 

för att ge AHD ändamålsenlig verkan, måste direktivet kunna åberopas av enskilda inför 

nationell domstol. Samtidigt ges då möjlighet att kontrollera konformiteten av 

                                                
125 Se Mål T-229/04, Sverige mot Kommissionen, p. 161. 
126 Se Kommissionen, meddelande, s. 15. 
127 Se Kommissionen, meddelande, s. 17–20; Jfr Sadeleer, 2014, s. 72–73. 
128 Rådets beslut 2005/370/EG; Se Langlet, Mahmoudi, 2011, s. 208. 
129 Mål C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK, p. 50–52; Se Langlet, Mahmoudi, 2011, s. 213; Darpö, 

2014b, s. 3; Jfr Sadeleer, 2014, s. 98–101.  
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medlemsstatens implementering av direktivet mot EU-rätten och direktivets avsedda 

ändamål.130 

 
3.3 Sammanfattning – ett globalt perspektiv 
Sverige har antagit flera internationella konventioner som berör miljöområdet. CBD och 

Bernkonventionen utgör den yttersta ramen för de åtgärder som vidtas i syfte att bevara 

biologisk mångfald, samt för att ge hotade arter ett rättsligt skydd. Försiktighetsprincipen ska 

därför beaktas vid förvaltningen av vargen. EU-rätten är en del av den svenska 

miljölagstiftningen, då EU och Sverige har delad kompetens inom miljöområdet. AHD utgör 

ett centralt EU-rättsligt ramverk när det gäller licensjakt efter varg, eftersom vargen har 

tillerkänts ett rättsligt skydd i AHD. Vargen ska uppnå och behålla en gynnsam 

bevarandestatus, vilket tydligt framkommer i AHD, EU-domstolens praxis och i 

kommissionens riktlinjer. Vid bedömningen av gynnsam bevarandestatus ska flera olika 

faktorer ingå, bl.a. ska artens population vara livskraftig, artens naturliga utbredningsområde 

får inte minska, och det ska finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att arten ska behållas på 

lång sikt. Vargen tillskrivs i AHD både skydd inom så kallade Natura 2000-områden och ett 

strikt skydd. Det strikta skyddet innebär att det som huvudregel är förbjudet att bl.a. fånga, 

döda och störa vargen, artikel 12.1 AHD. Undantag kan dock beviljas för licensjakt efter varg, 

om förutsättningarna i artikel 16.1 AHD är uppfyllda. EU-domstolen har i sina avgöranden 

uttalat att undantagen ska tolkas restriktivt, och de ska vara ändamålsenliga och 

proportionerliga i förhållande till syftet med AHD, dvs. att bevara den biologiska mångfalden 

och säkra en gynnsam bevarandestatus. AHD ska också tolkas mot bakgrund av 

försiktighetsprincipen, vilket innebär att den beslutande myndigheten ska iaktta försiktighet 

om det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för de tilltänkta besluten. Medlemsstaterna i 

EU är därtill skyldiga att var sjätte år rapportera till kommissionen angående de åtgärder som 

vidtagits till följd av AHD. Kommissionen kan på så vis kontrollera att medlemsstaterna 

uppfyller de förpliktelser som det EU-rättsliga samarbetet stipulerar. 
 
Århuskonventionen beaktar processuella intressen, som är viktiga för att allmänheten ska 

kunna bevaka olika miljöintressen. Exempelvis har allmänheten rätt att få handlingar, 

underlåtelser och beslut av myndigheter prövade av domstol eller i administrativ ordning, om 

de strider mot svensk miljölagstiftning. Den svenska rättsordningen måste därtill bl.a. erbjuda 

effektiva rättsmedel som är objektiva och rättvisa. Då även EU antagit Århuskonventionen 

                                                
130 Se Mål C-127/02, Waddenzee, p. 66. 
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måste den svenska rätten anpassas efter dess regler, i syfte att säkerställa ett effektivt 

domstolsskydd. 

 
4  Ur ett svenskt perspektiv 
 
4.1 Miljörättsliga utgångspunkter 
Vikten av att främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 

kommande generationer åläggs det allmänna i grundlag, 1 kap. 2 § st. 3 RF. Begreppet 

”hållbar utveckling” har en central funktion inom den svenska miljörätten, och 

grundlagsbestämmelsen är ett målsättningsstadgande vars främsta funktion är att se till att det 

allmänna positivt verkar för att målsättningen så långt det är möjligt förverkligas. Den 

svenska miljörätten förenas med den internationella miljörätten och EU:s miljörätt genom 

begreppet ”hållbar utveckling”.131 Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är 

att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten om att 

naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar att förvalta den väl, 1 kap. 1 § st. 1 MB. En hållbar utveckling måste därför 

säkerställas för att en långsiktig utveckling av samhället ska tryggas. Ekologiska, sociala och 

samhällsekonomiska intressen måste vägas mot varandra för att en långsiktig hushållning av 

naturresurserna ska tillgodoses på ett tillfredsställande vis. Bestämmelserna i MB ska därför 

tillämpas så att bl.a. värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska 

mångfalden bevaras, 1 kap. 1 § st. 2 p. 2–3 MB. Naturen har ett skyddsvärde då det är en 

livsmiljö för både människa, växter och djur.132 Likaså ska försiktighetsprincipen beaktas så 

fort det går att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada för miljön, 2 kap. 3 §  

st. 2 MB. När det gäller vargen innebär försiktighetsprincipen att särskild varsamhet måste 

iakttas i förvaltningen till dess att vargens population uppnår och bibehåller gynnsam 

bevarandestatus. 133  I den resterande delen av avsnitt 4.1 redogörs för de svenska 

miljöpolitiska aspekterna som påverkar beslut om licensjakt efter varg. 

 
4.1.1 Miljöpolitiska aspekter 
För att en hållbar utveckling ska uppnås finns miljömålssystemet som ger samhället en 

långsiktig indikation om vad riksdag och regering vill uppnå med miljöpolitiken. Miljömålen 

                                                
131 Se Prop. 2001/02:72, s. 23–24 och s. 55. 
132 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 6–7. 
133 Se Prop. 2012/13:191, s. 15.  
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ska tolkas in vid rättsliga bedömningar om hållbar utveckling, och fyller därför en  

viktig funktion inom rätten. 134  Det övergripande målet för miljöpolitiken styrs genom 

generationsmålet, vars grundläggande tanke är att nästa generation ska få ta del av ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet anger således inriktningen 

för den omställning som behöver ske inom en generation i samhället.135 För att uppnå 

generationsmålet har riksdagen antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, vars syfte är att på ett 

mer konkretiserat vis bl.a. värna om den biologiska mångfalden och naturen, bevara 

ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga, samt trygga en god hushållning med naturens 

resurser. Miljökvalitetsmålen beskriver de egenskaper som den svenska naturen måste ha för 

att ambitionen med miljöarbetet ska uppnås, dvs. att kvalitén på miljön uppfyller kraven på en 

hållbar utveckling.136 Det miljökvalitetsmål som i första hand berör vargen är Ett rikt växt- 

och djurliv, och riksdagens lydelse av miljökvalitetsmålet har följande lydelse:  
 

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.”137  
 
(Författarens kursivering) 

 

Regeringen har därtill utfärdat olika preciseringar, vars syfte är att tydliggöra innebörden av 

miljökvalitetsmålen. 138  I en av preciseringarna framkommer att bevarandestatusen ska 

förbättras så att den är gynnsam för naturligt förekommande arter i Sverige. För hotade arter 

ska bevarandestatusen förbättras och den genetiska variationen inom och mellan arter  

ska vara tillräcklig och bibehållas hos populationerna. 139  Utöver generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen finns även etappmål som anger den samhällsomställning som krävs för 

att nå de mer övergripande målen. I etappmålen kan bl.a. miljömål som beslutats genom 

internationella överenskommelser och av EU införlivas. 140  Etappmålet om hotade arter 

innebär bl.a. att åtgärdsprogram ska tillämpas för att uppnå gynnsam bevarandestatus för 

hotade arter, vilket Sverige är bunden att göra enligt internationella överenskommelser och 

                                                
134 Se Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 8; Regeringskansliet, 2015. 
135 Regeringskansliet, 2015; Se Ds 2012:23, s. 12. 
136 Se Prop. 2008/09:210, s. 17–18; Rubensson, 2008, s. 26–27. 
137 Prop. 2004/05:150, s. 203.  
138 Ds 2012:23, s. 14. 
139 Se Ds 2012:23, s. 111; Naturvårdsverket, 2013a. 
140 Regeringskansliet, 2015; Ds 2012:23, s. 14.    
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EU-direktiv.141 De internationella åtagandena som Sverige ingått utgör därför ramen för de 

åtgärder som genomförs i Sverige för att bevara hotade arter och för förvaltningen av de stora 

rovdjuren, däribland vargen.142 
 
I december år 2013 antog regeringen de nuvarande aktuella rovdjurspolitiska målen, vars 

övergripande och långsiktiga syfte är att rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam 

bevarandestatus i enlighet med AHD. Samtidigt ska inte tamdjurshållningen påtagligt 

försvåras och hänsyn måste tas till socioekonomiska aspekter.143 Regeringen gjorde också 

bedömningen att vargen hade uppnått gynnsam bevarandestatus i Sverige.144 Detta mot 

bakgrund av att vargen hade uppnått ett referensvärde på 170–270 vargar, vilket utgör det 

lägsta antalet vargar som ska förekomma i Sverige. Referensvärdet får inte understigas och 

det måste finnas en marginal till referensvärdet för att inte vargen ska förlora gynnsam 

bevarandestatus.145 När regeringen fastslog att vargen uppnått en gynnsam bevarandestatus 

beaktade de vargens utbredningsområde, den starka populationsutvecklingen, den förbättrade 

genetiken hos vargen med minskad inavelsgrad och ökad genetisk variation, samt den 

tillräckliga invandringen av vargar från Ryssland och Finland.146 Regeringen konstaterade 

också att vargen förvisso spridit sig över hela Sverige men att den var koncentrerad i 

framförallt Värmlands- och Dalarnas län. För att begränsa socioekonomiska konsekvenser, 

samt för att ge förbättrade möjligheter till att hålla tamdjur skulle därför vargstammen behöva 

minskas där den är som tätast. Likaså har rennäringen svårt att hantera vargen, då den dödar 

renar men också splittrar renhjordar. 147  Förvaltningen av rovdjuren behövde också ta 

ytterligare steg mot en regional förvaltning vilket resulterat i att beslutsfattande om licensjakt 

efter varg kan delegeras till länsstyrelsen under vissa förutsättningar.148 Förvaltningen ska 

vara adaptiv, vilket innebär att den ska utformas så att hänsyn kan tas till nya eller förändrade 

förhållanden i takt med att kunskapen om vargen och dess kringliggande problematik 

utvecklas.149 Därtill skulle också politisk samverkan fördjupas mellan Sverige, Norge, Finland 

och Ryssland för att på sikt utveckla ytterligare strategier angående förvaltningen av 

vargstammen.150 

                                                
141 Ds 2012:23, s. 164–165.  
142 Se Prop. 2012/13:191, s. 28. 
143 Prop. 2012/13:191, s. 26; Se Naturvårdsverket, 2014, s. 4; Riksdagens protokoll 2013/14:43.  
144 Prop. 2012/13:191, s. 40.  
145 Prop. 2012/13:191, s. 38; Se Naturvårdsverket, 2013b.  
146 Prop. 2012/13:191, s. 40. 
147 Prop. 2012/13:191, s. 38–39. 
148 Prop. 2012/13:191, s. 1. 
149 Prop. 2012/13:191, s. 15. 
150 Se Prop. 2012/13:191, s. 1 och s. 71–72. 
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4.1.2 Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vargstammen 
Med anledning av regeringens rovdjurspolitiska mål upprättade Naturvårdsverket en ny 

förvaltningsplan för vargen, med fyra olika delmål som bör uppnås under den aktuella 

förvaltningsperioden mellan åren 2014–2019. Förvaltningsplanen omfattar bl.a. hur vargen 

ska förvaltas på både nationell och regional nivå.151 Det första delmålet fokuserar på att 

upprätthålla vargens gynnsamma bevarandestatus. Antalet vargar i Sverige ska enligt 

Naturvårdsverket vara minst 270 stycken, vilket motsvarar det fastställda referensvärdet som 

angavs i regeringens rovdjurspolitiska mål. Om vargpopulationen uppgår till cirka 270 vargar, 

så krävs det även att minst 2,5 vargar emigrerar från östligt ursprung och reproducerar sig vart 

femte år. Vargens utbredningsområde ska också utgöra hela Sverige förutom Gotlands län och 

den alpina regionen.152 Det andra delmålet avser minskade skador på ren, angrepp på får och 

hundar. I första hand ska det minskas genom förebyggande åtgärder, och i andra hand ska 

ersättning för skador betalas ut.153 Det tredje delmålet syftar till att skapa ett ökat förtroende 

för vargförvaltningen hos befolkningen. En trovärdig och legitim förvaltning måste bl.a. vara 

handlingskraftig och begriplig för allmänheten, myndigheter och intressegrupper. För att 

komma till rätta med och minska socioekonomiska konsekvenser till följd av vargens 

påverkan på mänskliga aktiviteter, så ansågs licensjakt vara en effektiv, kontrollerbar och 

hållbar förvaltning om den skedde i begränsad omfattning.154 Det fjärde och sista delmålet är 

att minska illegal jakt i Sverige.155 
 
I oktober år 2015 publicerades en ny forskningsrapport av Naturvårdsverket som avser att 

uppdatera den befintliga sårbarhetsanalysen för varg. Syftet med sårbarhetsanalysen är att 

kunna utreda vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige så som den stadgas i artikel 1(i) 

AHD. Två olika forskningsgrupper med internationell expertis i bevarandeekologi och 

vargekologi gjorde därför en bedömning av referensvärdet för vargens populationsstorlek i 

Sverige. Med stöd av de båda forskningsgruppernas resultat har Naturvårdsverket gjort 

följande bedömning: 
  

”Givet att de svenska och skandinaviska vargarna utgör en del av den 
nordeuropeiska vargpopulationen (genom immigration och emigration, och 
genflödet som är associerat med detta) bedömer Naturvårdsverket, liksom alla utom 
en av forskarna, att det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt att minst en ny 
immigrant från Finland eller Ryssland ska reproducera sig med de skandinaviska 

                                                
151 Naturvårdsverket, 2014, s. 4 och s. 10.  
152 Naturvårdsverket, 2014, s. 10 och s. 26. 
153 Se Naturvårdsverket, 2014, s. 11 och s. 29–30.  
154 Se Naturvårdsverket, 2014, s. 11 och s. 35–36. 
155 Se Naturvårdsverket, 2014, s. 11 och s. 43–44. 
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vargarna under naturliga förhållanden varje 5-årsperiod (varggeneration), för att 
vargen i Sverige ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.”156 

 

Naturvårdsverket gjorde också bedömningen att det finns tillräckligt med livsmiljö i Sverige 

för att kunna förvalta 300 vargar, samt för att bibehålla vargstammen på lång sikt. Eftersom 

vargpopulationen bedöms motsvara cirka 415 individer har därför vargstammen uppnått 

gynnsam bevarandestatus enligt Naturvårdsverket. En grundläggande förutsättning är dock att 

en naturlig invandring av vargar från öst sker, för att stärka den genetiska variationen av 

vargstammen. I annat fall måste den skandinaviska vargstammen bestå av minst 1700 vargar 

för att klara de genetiska bevarandekriterierna.157   

 
4.2 Artskydd i Sverige 
I 8 kap. MB finns det bestämmelser som syftar till att skydda djur- och växtarter.158 

Regeringen kan utfärda föreskrifter, eller bemyndiga en myndighet att göra detsamma, om det 

föreligger en risk för att en vilt levande djurart kan komma att försvinna, eller om det krävs 

för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden, 8 kap. 1 § st. 1 MB. Orsaken till risken för 

artens försvinnande behöver inte vara kopplad till mänsklig aktivitet eller vara av global 

karaktär, utan det är tillräckligt att faran finns inom Sverige eller inom en begränsad del av 

Sverige.159 Ur denna synpunkt spelar det således ingen roll om arten är hotad i Sverige eller 

globalt för att den ska åtnjuta rättsligt skydd.160 Genom artskyddsförordningen (2007:845) 

(ASF) och jaktlagstiftningen har en stor del av bestämmelserna i AHD införlivats i svensk 

lagstiftning.161 Av bestämmelsen i 8 kap. 1 § st. 1 MB framgår inte vilka arter som tillstyrks 

ett rättsligt artskydd, utan de fridlysta arterna listas i två bilagor till ASF.162 Syftet med att 

fridlysa en art är att förhindra att arten försvinner från faunan i framtiden.163 Vargen återfinns 

i bilaga 1 till ASF164 och är därför en fridlyst art, vilket innebär att det som huvudregel enligt 

4 § st. 1–2 ASF är förbjudet att:  
 

1. Avsiktligt fånga eller döda vargen under alla dess levandsstadier. 

                                                
156 Naturvårdsverket, NV-02945-15, s. 7. 
157 Se Naturvårdsverket, NV-02945-15, s. 7–8. 
158 Se Michanek, Zetterberg, 2012, s. 199. 
159 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 103. 
160 Se Michanek, Zetterberg, 2012, s. 229; Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 103; Jfr Prop. 1997/98:45, Del 1, s. 308–

309. 
161 Naturvårdsverket, 2009, s. 17. 
162 Se Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 103. 
163 Michanek, Zetterberg, 2012, s. 199. 
164 Se ASF (2007:845), bilaga 1, under rubriken ”Däggdjur” och ”Carnivora” återfinns vargen med dess latinska 

benämning Canis lupus. 
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2. Avsiktligt störa vargen under alla levnadsstadierna, och särskilt under dess parnings-, 

uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder. 

3. Skada eller förstöra vargens fortplantningsområden eller viloplatser under alla dess 

levnadsstadier.  
 
Av 8 kap. 1 § st. 2 MB framgår dock att särskilda bestämmelser är tillämpliga om det gäller 

att döda eller fånga vilt levande djur av en viss art när åtgärden går att hänföra till jakt.165 

Fridlysning enligt MB och ASF får därför en sekundär betydelse om arten kan komma att 

omfattas av jaktlagstiftningens bestämmelser, 4 § st. 3 ASF.166 Vid beslut som rör licensjakt 

efter varg är det därför jaktlagen (1987:259) (JL) och JF som ska tillämpas. I avsnitt 4.2 

redogörs härefter för de svenska bestämmelserna om rovdjursförvaltning och licensjakt. 

 
4.2.1 Den svenska rovdjursförvaltningen 
Sverige har tre rovdjursförvaltningsområden, det norra-, mellersta- och södra 

rovdjursförvaltningsområdena, 2 § förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, 

järv, lo och kungsörn (FOF). I varje område finns ett samverkansråd som arbetar för 

samverkan mellan olika länsstyrelser inom rovdjursförvaltningsområdet i frågor som rör 

förvaltningen av de stora rovdjuren, däribland varg, 3 § FOF. Länsstyrelsen ska till 

samverkansrådet lämna förslag på det minsta antalet föryngringar av vargar per år som 

förvaltningen ska upprätthålla, dvs. miniminivån för förekomst av varg i varje län. 

Samverkansrådet ska därefter med utgångspunkt i länsstyrelsens förslag, lämna förslag till 

Naturvårdsverket om miniminivåer för förekomsten av varg i rovdjursförvaltningsområdet, 

samt förekomsten av varg i var och ett av de län som ingår i samverkansrådet, 4 § FOF. Det är 

sedan Naturvårdsverket som fastställer vargens slutliga miniminivå i vardera 

rovdjursförvaltningsområde, samt i vardera län. Miniminivån ska fastställas inom ramen för 

de nationella målen för vargen och med beaktande av artens naturliga utbredningsområde, 5 § 

FOF. Förvaltningen av vargen syftar till att det ska finnas ett så stort antal vargar, att 

vargstammen långsiktigt kan fortleva i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga 

utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen 

mellan människor och vargen, samtidigt som skador och olägenheter ska förebyggas och 

begränsas, 1 § FOF. Enligt det nuvarande fastställda beslutet måste vargstammen omfatta 

minst 27 föryngringar, dvs. 270 vargar, då en föryngring beräknas motsvara tio vargar. 

Utgångspunkten för de fastställda miniminivåerna var att vargpopulationen skulle vara så 
                                                
165 Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 103. 
166 Michanek, Zetterberg, 2012, s. 229. 
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liten som möjligt, utan att den riskerade att äventyra vargens gynnsamma bevarandestatus. 

Miniminivån om 270 vargar får därefter inte understiga detta referensvärde eftersom vargens 

gynnsamma bevarandestatus då kan hotas.167 

 
4.2.2 Jaktlagstiftningen – allmänna utgångspunkter  
Huvudregeln i svensk rätt är att vilda djur och deras bon är fredade, vilket innebär att de inte 

får jagas eller på annat sätt skadas eller störas, 3 § st. 1 JL.168 Begreppet vilda djur, eller ”vilt” 

som det uttrycks i lagen inbegriper bl.a. vilda däggdjur och däribland vargen. Jakt är ett 

undantag till reglerna om fridlysta arter och innebär att vilda djur kan fångas eller dödas, men 

även ingrepp i viltets bon räknas som jakt, 2 § JL. Det är således enbart tillåtet med jakt om 

det följer av lagstiftning, föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen, 3 § st. 1 

JL. Jakt utgör även viltvård som måste bedrivas för att bevara viltbeståndet, samt främja en 

lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Det 

ingår också att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd, samt att 

anpassa jakten efter tillgången på viltet, 4 § JL. 

    
4.2.3 Licensjakt efter varg 
Licensjakt efter varg är ett undantag till de regler om artskydd och fridlysning som vargen 

enligt huvudregeln normalt omfattas av. Licensjakt är en form av jakt där genomförandet är 

begränsat till att omfatta ett visst antal vargar som får jagas under en viss jakttid.169 Licensjakt 

efter varg får bedrivas mellan den 2 januari och 15 februari, 3 § Naturvårdsverkets 

författningssamling (NFS) 2014:24. Det krävs dock att fyra olika förutsättningar är uppfyllda 

för att licensjakt ska beviljas, vilka regleras i 23 c § JF:  
 

1. Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. 

2. Jakten får inte försvåra upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus hos vargens 

bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

3. Jakten måste vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning. 

4. Jakten måste ske selektivt och under strängt kontrollerande förhållanden. 
 
Det är Naturvårdsverket som är behörig myndighet att fatta beslut om licensjakt efter varg, 23 

d § st. 1 JF. Om antalet vargföryngringar i ett rovdjursförvaltningsområde överstiger de 

fastställda miniminivåerna, kan Naturvårdsverket dock delegera till länsstyrelsen att de ska 
                                                
167 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 00552-14, s. 1–5. 
168 Se Bernes, 2011, s. 33. 
169 Wichmann, jaktlagen (1987:259) 29 § p. 2, lagkommentar not 45, (5 oktober 2015, Karnov Internet). 
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vara behörig beslutsfattande myndighet angående beslut om licensjakt efter varg, 24 a §  

st. 2 JF. När Naturvårdsverket har delegerat till länsstyrelsen att vara beslutsfattande 

myndighet, ska Naturvårdsverket fortlöpande göra bedömningar av om licensjakten försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde. Naturvårdsverket ska även göra bedömningar för att se så att 

länsstyrelsen inte utnyttjar möjligheten att besluta om licensjakt i allt för stor omfattning. 

Skulle Naturvårdsverket bedöma att så är fallet, kan de ändra eller återkalla ett sådant beslut, 

24 c § st. 2 JF. 
 
Licensjakten ska bedrivas på ett sådant sätt att vargen inte utsätts för onödigt lidande, och så 

att människor och egendom inte utsätts för fara, 27 § JL. Bestämmelsen är också 

straffsanktionerad enligt 45 § st. 1 p. 3 JL. Det är enbart sådana vapen och jaktmedel som 

uppfyller Naturvårdsverkets krav som får användas, 10 § st. 1 JF. Vissa jaktmedel och 

metoder är helt förbjudna att använda för fångst och dödande av varg, t.ex. får inte blinda 

eller lemlästade djur användas som levande lockbete. Likaså får inte medel eller metoder som 

inte är selektiva användas om de lokalt kan medföra att vargpopulationen försvinner eller 

utsätts för en allvarlig störning, 10 § st. 2 JF – bilaga 5 JF. Naturvårdsverket kan dock medge 

undantag från förbudet om att använda vissa jaktmetoder och medel, i enskilda fall eller i 

föreskrifter, 15 § st. 3 p. 1–2 JF. Det förutsätter emellertid att det inte finns någon annan 

lämplig lösning och upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus i vargens naturliga 

utbrednings får inte försvåras, 15 b § p. 1–2 JF.  
 
Det är den myndigheten som beslutar om licensjakt efter varg som också avgör hur de fällda 

vargarna ska hanteras, 24 d § st. 2 JF. Vid tillåten licensjakt efter varg ska den som fällt eller 

påskjutit varg också anmäla detta till länsstyrelsen utan dröjsmål och senast samma dag,  

5 b § JF, 7 § NFS 2014:24. I anmälan ska det framgå när och var djuret fälldes eller påsköts, 

vilket kön djuret hade, om det går att fastställa, samt kontaktuppgifter till den som har fällt 

eller påskjutit djuret, 5 c § p. 1–3 JF, 8 § NFS 2014:24. 

 
4.3 Överklagan av förvaltningsbeslut  
I avsnitt 4.3 redogörs för de svenska reglerna gällande möjligheterna att överklaga beslut om 

licensjakt efter varg, samt för Århuskonventionens inverkan på svensk rätt. 
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4.3.1 Överklagande av beslut om licensjakt i Sverige  
Huvudregeln i svensk rätt är att beslut som fattats av statliga myndigheter, t.ex. av 

Naturvårdsverket, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 22 a § förvaltningslagen 

(1986:223) (FL). Därefter kan FR beslut överklagas vidare till KamR och HFD, 33 § st. 1 

förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL). När beslut om licensjakt efter varg ska överklagas 

är ordningen dock en annan, i och med att Naturvårdsverket delegerat bort beslutanderätten 

om licensjakt efter varg till länsstyrelsen.170 Ett beslut som fattats av en länsstyrelse kan pga. 

specialbestämmelser om överklagande i JF enbart överklagas till Naturvårdsverket. Det 

innebär att Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende om licensjakt efter varg inte kan 

överklagas vidare till domstol, 58 § p. 1 och p. 3 JF. Med andra ord finns det enligt nuvarande 

lagstiftning ingen möjlighet att få länsstyrelsens beslut prövat av domstol. Om 

Naturvårdsverket däremot fattat det ”första” beslutet, dvs. om de inte delegerat bort 

beslutanderätten till länsstyrelsen, så kan deras beslut överklagas enligt huvudregeln.171 

 
4.3.2 Sverige och Århuskonventionen 
Sverige ratificerade Århuskonventionen år 2005, och är enligt EU-rätten skyldig att anpassa 

den svenska rätten så att den är förenlig med Århuskonventionens bestämmelser, 216.2 

FEUF.172 Artikel 9.3 i Århuskonventionen avser rätt att få handlingar och underlåtenheter som 

strider mot den nationella miljölagstiftningen prövade av domstol eller i administrativ 

ordning. Även beslut omfattas av artikelns tillämpningsområde enligt EU-domstolens dom i 

mål C-240/09.173 HFD har i en dom från år 2014 konstaterat att artikel 9.3 Århuskonventionen 

ska tillämpas på alla sorters bestämmelser som relaterar till miljön. Det räcker således med ett 

påstående om att en bestämmelse påverkar miljön för att frågan ska kunna prövas.174 Det 

innebär att Århuskonventionen ger talerätt i de ärenden som berör miljön, och det är individer, 

organisationer, föreningar eller grupper som består av fysiska eller juridiska personer som har 

talerätt i ärendena, artikel 2.4 Århuskonventionen. 

 
4.4 Sammanfattning – ett svenskt perspektiv  
De miljöpolitiska målen ska tolkas in vid tillämpningen av rätten, och begreppet ”hållbar 

utveckling” förenar det svenska miljörättsliga systemet med både internationell miljörätt och 

EU:s miljörätt. Miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och växtliv har en särskilt viktig funktion för 
                                                
170 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 06561-14, s. 1 och s. 4.     
171 Jfr Naturvårdsverket, 2014, s. 95. 
172 Se SÖ 2005:28; Avsnitt 3.1.3 samt avsnitt 3.2.6 i uppsatsen. 
173 Se Mål C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK, p. 50–52.  
174 Se HFD 2014 ref. 8, s. 7.  
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vargstammen. Målet ger skydd för den biologiska mångfalden, arters nuvarande och framtida 

generationer, samt för arters bestånd då de ska vara livskraftiga med tillräcklig genetisk 

variation. Detta mål har således en viktig funktion för skyddet av hotade arter, samt för att 

arter långsiktigt ska uppnå gynnsam bevarandestatus enligt AHD. Regeringen har också 

fastställt att vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus, i och med referensvärdet på 170–

270 vargar. Naturvårdsverket har i sin tur fastställt att gynnsam bevarandestatus ska motsvara 

270 vargar och att denna gräns inte får understigas. De nuvarande förvaltningsåtgärderna 

gällande vargen ska koncentreras till att upprätthålla vargens gynnsamma bevarandestatus. Ny 

forskning visar dock att vargstammen måste bestå av 300 individer för att ha gynnsam 

bevarandestatus, detta förutsatt att vargar med ett annat genetiskt ursprung invandrar till 

Sverige. I annat fall måste vargstammen bestå av minst 1700 vargar för att klara de genetiska 

bevarandekriterierna. Naturvårdsverket anser att licensjakt efter varg är ett effektivt medel för 

att upprätthålla en hållbar förvaltning av vargen i områden där den är som tätast. På så sätt 

kan förtroendet för vargförvaltningen öka samt minska socioekonomiska konsekvenser. 

Vargen är fridlyst i Sverige, vilket innebär att det som huvudregel är förbjudet att störa, fånga 

och döda vargar under alla dess levandsstadier. Undantag kan enbart accepteras om 

förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda i 23 c § JF. Enligt regeringens rovdjurspolitiska 

mål så ska förvaltningen av vargen regionaliseras. Naturvårdsverket har därför som ett led i 

att uppfylla de vargpolitiska målen delegerat bort beslutsfattandet om licensjakt efter varg till 

länsstyrelsen. En konsekvens till följd av delegeringen är att länsstyrelsens beslut enbart kan 

överklagas till Naturvårdsverket, vilket innebär att besluten om licensjakt inte kan underkastas 

domstolsprövning. 

 
5 Uppfyller Sverige internationella åtaganden? 
 
5.1 De svenska besluten om licensjakt efter varg 
I avsnitt 5.1 redogörs för de svenska myndigheternas beslut om licensjakt efter varg, samt för 

de prövningar som gjorts i domstolarna angående myndigheternas beslut. I avsnittet berörs 

licensjakten som varit aktuell från år 2010 till och med år 2015.  

 
5.1.1 Licensjakten år 2010, 2011 och 2012 
Det första beslutet om licensjakt efter varg fattades av Naturvårdsverket i december år 2009 

och avsåg den licensjakt som skulle bedrivas i januari–februari år 2010. Beslutet omfattade 27 
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vargar fördelat på fem län.175 Den rättsliga grunden för jakten var 23 c § JF som införlivar 

artikel 16.1(e) AHD, och motivet till licensjakten var att öka förståelsen och acceptansen för 

vargen hos boende i lokala rovdjurstrakter. Acceptans för vargstammen var en förutsättning 

för att vargen skulle uppnå gynnsam bevarandestatus, och åtgärder som samråd, information, 

bidrag och ersättningar för att uppnå lokal acceptans ansågs inte tillräckliga. För att vargen 

skulle uppnå gynnsam bevarandestatus var vargstammen dessutom tvungen att vara genetiskt 

frisk och livskraftig. Införlivningen av vargar från östligt ursprung skulle heller inte bli 

tillräckligt framgångsrik om inte licensjakt efter varg med hög inavelsgrad tilläts. 

Licensjakten skulle därför ge ett större utrymme för vargförvaltningen i syfte att förstärka 

vargens genetik. Enligt de dåvarande vargpolitiska målen, skulle inte vargstammen omfatta 

fler än 210 vargar.176 Flera miljöorganisationer och enskilda individer överklagade beslutet till 

FR, som avvisade samtliga eftersom de inte ansågs berörda av licensjakten enligt den 

dåvarande synen på 22 § FL.177 
 
Det andra beslutet om licensjakt efter varg fattades av Naturvårdsverket i december år 2010 

och avsåg den licensjakt som skulle bedrivas i januari–februari år 2011. Licensjakten skulle 

då omfatta totalt 20 vargar. I likhet med 2010 års beslut om licensjakt var den rättsliga 

grunden 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD, och Naturvårdsverkets motivering till 

beslutet var i stort sett identiskt med 2010 års beslut.178 Flera miljöorganisationer överklagade 

till FR och begärde att 2011 års licensjakt inte skulle tillåtas, samt efterfrågade inhibition av 

Naturvårdsverkets beslut. FR avvisade samtliga med samma motivering som året innan, de 

ansågs inte vara berörda av licensjakten.179 Den licensjakt som skulle bedrivits under år 2012 

ställdes in till följd av att kommissionen kritiserat den svenska licensjakten efter varg.180 

 
5.1.2 Licensjakten år 2013 
Naturvårdsverket tog den 30 januari 2013 ett tredje beslut om licensjakt efter varg. Beslutet 

omfattade 16 vargar och jakten skulle genomföras i 31 januari–17 februari år 2013. Därtill 

fastställdes att beslutet skulle gälla oavsett om beslutet överklagades. Den rättsliga grunden 

för beslutet var 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD, och beslutet motiverades med 

                                                
175 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 7484-09, s. 1–2. 
176 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 7484-09, s. 16 och s. 18–19; Prop. 2008/09:210 angående de dåvarande 

nationella vargpolitiska målen.   
177 Se FR i Stockholm, beslut, mål nr. 20556-10; Darpö, 2014b, s. 2.  
178 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 03454-10, s. 1–2, s. 19 och s. 21–23. 
179 Se FR i Stockholm, beslut, mål nr. 823-11. Även FR beslut överklagades till KamR i Stockholm som inte 

meddelade prövningstillstånd, se KamR i Stockholm, protokoll, mål nr. 2393-11.  
180 Se Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 79; Darpö, 2014b, s. 2. 
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att den enda åtgärden som på kort sikt kunde minska inavelsgraden var genetisk 

förstärkningsjakt. Vargens inavelsgrad skulle minska genom licensjakten och på längre sikt 

skulle vargstammens gynnsamma bevarandestatus förbättras. Någon annan lämplig lösning 

som på kort sikt kunde förstärka vargstammens genetik fanns inte.181 Tre miljöorganisationer 

överklagade beslutet till FR, som bl.a. begärde inhibition av Naturvårdsverkets beslut samt att 

det skulle upphävas. Begäran om inhibition avslogs av FR den 1 februari 2013. Men 

miljöorganisationerna överklagade vidare FR beslut till KamR, som i sin tur beslutade att 

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg inte fick verkställas förrän FR slutliga dom 

om 2013 års licensjakt hade meddelats.182 Den slutliga domen från FR kom i maj år 2013, och 

miljöorganisationerna tillerkändes då talerätt med stöd av artikel 9.3 Århuskonventionen och 

EU-domstolens dom C-240/09. Dessutom kom FR fram till att Naturvårdsverkets beslut om 

selektiv och riktad licensjakt efter varg skulle upphävas, då jakten inte levde upp till alla 

kraven i artikel 16.1(e) AHD.183 
 
Även FR dom överklagades till KamR som avskrev målet från vidare handläggning i 

november år 2014, eftersom tiden för Naturvårdsverkets beslut redan gått ut. KamR valde 

dock att pröva överklagandet eftersom det ansågs viktigt för framtida beslut om licensjakt 

efter varg.184 Sammanfattningsvis gjorde KamR bedömningen att varje beslut måste vara 

noggrant och tillräckligt motiverat och hänvisa till de skäl, villkor och krav som anges i 

artikel 16.1(e) AHD. Naturvårdsverkets angivna skäl för undantaget var att minska 

inavelsgraden i den svenska vargstammen, vilket KamR bedömde som acceptabelt i sig. Men 

för att ett undantag skulle godtas, var bevisen för att syftet med licensjakten skulle uppnås 

tvungna att vara av sådan styrka att de stod i proportion till undantagets omfattning. KamR 

uppfattning var att Naturvårdsverket inte visat i tillräcklig grad att deras beslut om licensjakt 

skulle uppnå syftet, dvs. att minska inavelsgraden i vargstammen och att undantaget var 

ändamålsenligt. KamR menade att det av ordalydelsen i Naturvårdsverkets beslut fanns ett 

relativt svagt stöd för att den eftersträvade effekten skulle uppnås. Naturvårdsverkets beslut 

innehöll heller inte några beräkningar av effekterna av licensjakten, eller att det fanns ett 

behov av att minska inavelsnivån på kort sikt. Ett jaktuttag om 16 vargar ansågs vara relativt 

omfattande, och i kombination med det svaga stödet för att syftet med licensjakten skulle 

uppnås, samt att undantagsmöjligheterna i artikel 16.1(e) AHD ska tolkas restriktivt, så var 

                                                
181 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 01007-13, s. 1–2 och s. 12–13.  
182 Se FR i Stockholm, protokoll, mål nr. 2428-13; KamR i Stockholm, beslut, mål nr. 746-13.  
183 Se FR i Stockholm, dom, mål nr. 2428-13, s. 1, s. 5–7 och s. 35.  
184 Se KamR i Stockholm, dom, mål nr. 3273-13, s. 1 och s. 5. 
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inte Naturvårdsverkets beslut proportionerligt. Av den anledningen skulle därför 

Naturvårdsverkets beslut ha upphävts.185 

 
5.1.3 Licensjakten år 2014 
I december år 2013 fattade Naturvårdsverket det fjärde beslutet om licensjakt efter varg, som 

skulle genomföras i februari år 2014. Beslutet omfattade 30 vargar från tre olika län, och 

grundades rättsligt på 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD.186 Den här gången var 

motivet med licensjakten att minska risken för olägenheter och socioekonomiska 

konsekvenser i områden där förekomsten av varg var som tätast. En minskad förekomst av 

varg i dessa områden, menade Naturvårdsverket kunde bidra till att konflikten mellan 

människa och varg minskade och att toleransen för varg därmed skulle öka. Syftet med jakten 

var således att begränsa de negativa konsekvenserna från rovdjuren för tamdjursägare och 

mänskliga näringar. Naturvårdsverkets beslut var en del av en förvaltningsstrategi som bidrog 

till att uppfylla de fastslagna politiska målen för rovdjursförvaltningen.187 Jaktuttaget på 

vargar motiverades med att vargstammen haft en kontinuerligt stark tillväxt under de senaste 

15 åren. I förhållande till det nu aktuella referensvärdet om 270 vargar, ansågs därför 30 

vargar uppfylla kriteriet på ”begränsad omfattning och mängd”.188 Regeringen hade fastställt 

att vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus, och licensjakten skulle därför inte riskera 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus enligt Naturvårdsverket.189 
 
Tre miljöorganisationer överklagade till FR, och yrkade bl.a. på inhibition samt att 

Naturvårdsverkets beslut skulle upphävas. I januari år 2014 beslutade FR att inhibera 

Naturvårdsverkets beslut, och att det inte fick verkställas förrän FR meddelat sin slutliga dom 

i ärendet.190 I december år 2014 meddelades beslutet från FR, där de avskrev målet från vidare 

handläggning eftersom giltighetstiden för Naturvårdsverkets beslut hade löpt ut. De uttalade 

sig dock i sakfrågan och det konstaterades att Naturvårdsverkets beslut om att bevilja 

licensjakt saknade tillräckligt underlag. Det var inte tillräckligt bevisat att de 

socioekonomiska konsekvenserna skulle minskas till följd av licensjakt, dvs. undantaget var 

inte ändamålsenligt. Ett jaktuttag om 30 vargar ansågs också relativt omfattande. 

Naturvårdsverkets beslut var därför inte proportionerligt, och licensjakten skulle inte ha 

                                                
185 Se KamR i Stockholm, dom, mål nr. 3273-13, s. 16–19. 
186 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08512-13, s. 1, s. 3 och s. 9–10.  
187 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08512-13, s. 11–12.  
188 Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08512-13, s. 14. 
189 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08512-13, s. 16–17. 
190 FR i Stockholm, beslut (a), mål nr. 30966-13 och 598-14, s. 1. 
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beviljats.191 FR beslut överklagades till KamR som i domen från slutet av oktober år 2015 

avvisade ärendet från vidare handläggning. KamR menade bl.a. att FR beslutsmotivering inte 

hade självständiga rättsverkningar och att frågan om licensjakten därför inte kunde prövas.192  

 
5.1.4 Licensjakten år 2015 
I oktober år 2014 fattade Naturvårdsverket beslut om att delegera bort beslutanderätten om 

licensjakt efter varg till åtta länsstyrelser (Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, 

Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro) som ett led i att uppfylla regeringens 

rovdjurspolitik, om en fördjupad regionalisering av förvaltningen av rovdjuren. Delegeringen 

avsåg perioden oktober år 2014–februari år 2017, vilket således innebär att tre jaktsäsonger 

omfattas av beslutet om delegering.193 Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland och Västra 

Götaland meddelande att det inte fanns förutsättningar för att genomdriva licensjakt efter varg 

år 2015.194 Länsstyrelsen i Värmland och Örebro meddelade sina beslut angående licensjakt 

efter varg i november år 2014, vilka omfattade 24, respektive 12 vargar.195 De båda besluten 

grundades rättsligt på 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD, och motivet var att 

koncentrationen av varg skulle minskas där vargstammen var som tätast.196 Länsstyrelsen i 

Dalarna meddelade två olika beslut, ett avseende renskötselområdet i Dalarnas län som 

omfattade fyra vargar, och ett beslut som avsåg ett område utanför renskötselområdet och som 

även det omfattade fyra vargar.197 Dessa beslut grundades dock på andra rättsliga grunder än 

de andra två länsstyrelsernas beslut. I beslutet för renskötselområdet grundades beslutet på 

artikel 16.1(b) AHD och 23 c § JF, dvs. licensjakt för att undvika allvarlig skada.198 I det 

andra beslutet om licensjakt utanför renskötselområdet var den rättsliga grunden artikel 

16.1(c) AHD och 23 c § JF, dvs. licensjakt med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.199 I 

båda beslutet angavs det slutligen att licensjakt var den lämpligaste lösningen då alternativ 

                                                
191 Se FR i Stockholm, beslut (b), mål nr. 30966-13 och 598-14, s. 6 och s. 15–16. 
192 Se KamR i Stockholm, dom, mål nr. 140-15 och 141-15. 
193 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 06561-14, s. 1.  
194 Se Länsstyrelsen i Gävleborg, 2014; Länsstyrelsen i Västmanland, 2014; Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

2014.  
195 Se Länsstyrelsen i Värmland, beslut, ref. 218-8140-2014, s. 1 och s. 12; Länsstyrelsen i Örebro, beslut, dnr. 

218-6634-2014, s. 1.  
196 Se Länsstyrelsen i Värmland, beslut, ref. 218-8140-2014, s. 8–10; Länsstyrelsen i Örebro, beslut, dnr. 218-

6634-2014, s. 7–9; Darpö, 2014b, s. 9. 
197 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-13034-2014, s. 1; Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-

13035-2014, s. 1.      
198 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-13034-2014, s. 7. 
199 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-13035-2014, s. 7. 
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som förflyttning av vargar skulle medföra orimliga kostnader.200 Sammantaget innebar det att 

besluten för licensjakten år 2015 omfattade totalt 44 vargar.201  
 
Samtliga beslut överklagades till Naturvårdsverket, av miljöorganisationer som begärde 

inhibition av besluten. Inhibition av länsstyrelsernas beslut i Värmland och Örebro avslogs av 

Naturvårdsverket.202 Men när det gällde de båda besluten som länsstyrelsen i Dalarna fattat 

bedömde Naturvårdsverket dock saken annorlunda, och beslutade om inhibition i båda 

fallen.203 Naturvårdsverkets två beslut angående den överklagade licensjakten i Värmland och 

Örebro län meddelades i januari år 2015. I de båda besluten konstaterade Naturvårdsverket att 

samtliga kriterier i 23 c § JF och artikel 16.1(e) AHD måste vara uppfyllda, samt att ett syfte 

med jakten är angivet i beslutet, eftersom licensjakten är ett undantag från vargens strikta 

skydd. De båda länsstyrelserna hade angivit att syftet med jakten var att minska 

koncentrationen av varg där den är som tätast.204 Naturvårdsverkets slutliga bedömning var att 

risken för olägenheter och socioekonomiska konsekvenser ökar i vargtäta områden. En 

minskad koncentration av varg i dessa områden kunde därför bidra till att konflikten mellan 

människa och varg minskade, och att toleransen för varg skulle öka. Ändamålet med 

licensjakten ansågs därför uppfyllt i och med att jakten skulle inriktas mot hela familjegrupper 

i ett revir. Andra förvaltningsstrategier med flytt och steriliseringar var heller inte realistiska 

alternativ.205 Ett uttag av 24 respektive 12 stycken vargar ansågs också lämpligt i förhållande 

till vargstammens storlek och sammansättning, och uppfyllde därmed kravet på ”begränsad 

omfattning”. Likaså ansågs kravet för ”selektiv” jakt vara uppfyllt, i och med att de aktuella 

vargreviren inte hade någon genetiskt viktig varg, och att licensjakten skulle avbrytas om det 

framkom att någon genetisk viktig varg uppehöll sig i något av jaktområdena.206 Båda 

länsstyrelserna hade därför haft fog för sina beslut och visat att nödvändiga förutsättningar 

förelåg för att ett undantag från vargens strikta skydd skulle beviljas, dvs. undantaget ansågs 

                                                
200 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-13034-2014, s. 7; Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-

13035-2014, s. 7.      
201 Darpö, 2014b, s. 10. 
202 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08705-14, s. 1; Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08398-14, s. 1.   
203 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08716-14, s. 1; Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08699-14, s. 1.  
204 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08303-14, 08696-14, 08705-14, 00019-15, s. 10–11; Naturvårdsverket, 

beslut, NV dnr. 08307-14, 08398-14, 00018-15, 00026-15, s. 10–11.    
205 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08303-14, 08696-14, 08705-14, 00019-15, s. 10–12; Naturvårdsverket, 

beslut, NV dnr. 08307-14, 08398-14, 00018-15, 00026-15, s. 11–13. 
206 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08303-14, 08696-14, 08705-14, 00019-15, s. 14–15; Naturvårdsverket, 

beslut, NV dnr. 08307-14, 08398-14, 00018-15, 00026-15, s. 15–16. 
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proportionerligt i förhållande till licensjaktens syfte. Inte heller skulle licensjakten försvåra 

upprätthållande av vargens gynnsamma bevarandestatus.207 
 
Trots att det uttryckligen framgår av 58 § JF, att Naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas 

till domstol, så överklagade en miljöorganisation Naturvårdsverkets beslut till FR. 

Miljöorganisationen yrkade bl.a. på inhibition av beslutet, samt att den begränsade 

möjligheten till domstolsprövning talade för att den svenska ordningen för överprövning av 

jaktbeslut inte lever upp till kraven i artikel 9.3 och 9.4 Århuskonventionen, då 

Naturvårdsverket inte går att se som en ”domstol” så som avses i artikel 267 FEUF. FR kom 

fram till att beslut inte kan överklagas enligt 58 § JF, men att det var tveksamt om 

överklagandeförbudet i JF är förenligt med EU-rätten. Om överklagandeförbudet inte var 

förenligt med EU-rätten, så hade FR en skyldighet att åsidosätta 58 § JF, och därför var 

länsstyrelsens beslut överklagbara enligt 22 § FL. Yrkandet om inhibition kunde därmed 

beviljas.208 FR beslut överklagades till KamR, som undanröjde beslutet. KamR menade att det 

inte fanns något utrymme för att tolka överklagandeförbudet i 58 § JF på annat sätt än att 

Naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas när beslutet avser en prövning av länsstyrelsens 

beslut. Av artikel 9.3 Århuskonventionen framgår heller inte att den rättsliga prövningen 

måste ske i domstol utan att den också kan ske genom administrativ ordning. Enligt KamR 

skulle då FR ha avvisat överklagandet eftersom Naturvårdsverkets beslut inte var 

överklagbart. 209  Även KamR dom har överklagats till HFD som har meddelat 

prövningstillstånd.210 HFD kunde inte lämna något närmare besked om när målet ska tas upp 

till prövning vid min senaste kontakt med dem den 8 december 2015.  
 
De två besluten som länsstyrelsen i Dalarna hade fattat, upphävdes av Naturvårdsverket som 

även betonade att skyddsjakt och licensjakt är två skilda instrument inom den svenska 

viltförvaltningen och som tar sikte på olika situationer. Länsstyrelsen hade, enligt 

Naturvårdsverkets bedömning, därför inte visat att kriterierna i artikel 16.1(e) AHD och 23 c 

§ JF var uppfyllda.211 Länsstyrelsen i Dalarna valde då att fatta ett nytt beslut angående 

licensjakt efter varg som omfattade totalt sju vargar.212 Denna gång var den rättsliga grunden 

                                                
207 Se Naturvårdsverket, beslut, NV dnr. 08303-14, 08696-14, 08705-14, 00019-15, s. 17; Naturvårdsverket, 

beslut, NV dnr. 08307-14, 08398-14, 00018-15, 00026-15, s. 17–18. 
208 Se FR i Karlstad, beslut, mål nr. 71-15, s. 1–3; FR i Karlstad, mål nr. 72-15, s. 1–3.  
209 Se KamR i Göteborg, dom, mål nr. 129-15, s. 1–4; KamR i Göteborg, dom, mål nr. 130-15, s. 1–4.   
210 Se HFD, protokoll, mål nr. 312-15. 
211 Se Naturvårdsverket, NV dnr. 08397-14, 08716-14, 00068-15, s. 1 och s. 13; Naturvårdsverket, NV dnr. 

08454-14, 08699-14, 00108-15, s. 1 och s. 13.  
212 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-685-2015, s. 1.  
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23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD, och motivet var likt de andra länsstyrelsernas 

beslut; att minska vargkoncentrationen där den är som tätast.213 Flera miljöorganisationer 

överklagade beslutet och begärde inhibition av länsstyrelsens beslut, vilket Naturvårdsverket 

avslog.214 I slutet av januari år 2015 utökade länsstyrelsen i Dalarna tilldelningen med 

ytterligare en varg, dvs. det totala jaktuttaget ändrades från sju till åtta vargar.215 I mars 

meddelade Naturvårdsverket sitt slutliga beslut, där de menade att länsstyrelsens beslut 

uppfyllde de nödvändiga förutsättningarna som krävdes för att ett undantag från vargens 

strikta skydd ska beviljas.216   

 
5.2 Europeiska kommissionens kritik gentemot Sverige 
Kommissionen har inlett två överträdelseärenden gentemot Sverige, som båda relaterar till 

licensjakten efter varg. I avsnitt 5.2 redogörs för kommissionens kritik gentemot Sverige, 

samt för den svenska regeringens inställning till kritiken. 

 
5.2.1 Överträdelse 1 
Kommissionen är kritisk till att de svenska myndigheterna har beslutat om licensjakt efter 

varg för åren 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, och att licensjakten i praktiken har 

genomförts under tre av åren. Den huvudsakliga grunden för kritiken är att vargen åtnjuter ett 

strikt artskydd enligt AHD och att vargen inte uppnått gynnsam bevarandestatus i Sverige. 

Villkoren i artiklarna 12 och 16.1 AHD har därför inte varit uppfyllda för att kunna bevilja 

licensjakt.217 Under åren 2010 och 2011 grundade de svenska myndigheterna sina beslut på att 

social acceptans skulle uppnås bland befolkningen i rovdjurstäta områden. Kommissionen 

ansåg att det inte var en acceptabel grund enligt artikel 16.1 AHD, och Sverige hade inte 

heller visat att licensjakten skulle öka den sociala acceptansen. I förlängningen behövdes 

istället nya sätt för att öka den lokala acceptansen och viltvårdsdelegationer föreslogs som 

alternativ. 218  Den vargpolitik som antagits i Sverige bedömdes påverka vargens redan 

ogynnsamma bevarandestatus i framtiden och förhindra återställandet av den gynnsamma 

bevarandestatusen. Flera omständigheter låg till grund för kommissionens bedömning; 

vargstammen hade begränsats till att maximalt omfatta 210 individer, ingen förvaltningsplan 

hade utarbetats, inga långsiktiga mål och nödvändiga åtgärder för att stärka vargens genetiska 

                                                
213 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-685-2015, s. 8–9 och s. 14.  
214 Se Naturvårdsverket, beslut (c), NV dnr. 00574-15, 00620-15, s. 1. 
215 Se Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-1064-2015, s. 1.  
216 Se Naturvårdsverket, beslut (d), NV dnr. 00574-15, 00620-15, s. 15–16.  
217 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3 och p. 5.  
218 Se Europeiska kommissionen, motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 1.3, p. 3.12 och p. 3.19. 
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tillväxt hade vidtagits, och vargens naturliga utbredningsområde hade begränsats till 

Mellansverige eftersom vargen inte tilläts på renskötselns åretruntmarker i norra delen av 

Sverige.219 Licensjakten hade inte varit inriktad på att nå målet om gynnsam bevarandestatus, 

och hade därför inte uppfyllt kravet på selektivitet.220 Jaktuttaget för år 2010 och år 2011 var 

12,9–14,2 procent respektive 9,6–10,5 procent av den totala vargpopulationen. Att döda en 

betydande del av en strikt skyddad och hotad art kunde enligt kommissionen inte uppfylla 

kravet på begränsad mängd och omfattning.221 Kommissionen uttryckte också en oro för att 

Sverige även i framtiden skulle tolka och genomföra artikel 16.1(e) AHD på ett felaktigt sätt. 

De poängterade också att den licensjakt som får bedrivas enligt artikel 16.1(e) AHD är 

mycket strikt och att EU:s miljöpolitik bygger på försiktighetsprincipen.222 
 
Kommissionens kritik är i princip densamma angående besluten om licensjakt för åren 2013, 

2014 och 2015, men denna gång kritiserades inte skälen som Sverige angivit för att bevilja 

licensjakt enligt artikel 16.1(e) AHD. Licensjaktens syfte var dessa år att förstärka vargens 

genetiska status, samt att minska vargstammen där den var som tätast. Däremot ansåg 

kommissionen att det fanns andra lämpliga alternativ som Sverige borde använt sig av istället 

för licensjakt. Förflyttning, viltvårdsdelegationer, och att tillämpa artikel 16.1(a) AHD (dvs. 

licensjakt för att skydda vilda djur och bevara livsmiljöer), samt artikel 16.1(c) AHD (dvs. 

licensjakt med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet), var nya sätt att reagera snabbt på 

rovdjursangrepp. Kommissionens uppfattning var således att det fortfarande fanns alternativ 

till licensjakt för att stärka vargens genetik och sociala acceptans, och Sverige hade 

fortfarande inte visat att dessa alternativ var uteslutna.223 Sverige hade bestämt att vargens 

gynnsamma bevarandestatus motsvarade 270 vargar, vilket kommissionen ansåg var en 

godtycklig bedömning då det inte gick att fastställa detta antal vetenskapligt med beaktande 

av försiktighetsprincipen. 224  Vargens förmåga att uppnå gynnsam bevarandestatus var 

försvårad då renskötselområdena hindrar vargen från att reproducera sig på andra platser än i 

Mellansverige, samt försvårar en naturlig invandring av vargar från öster.225 De fastställda 

jaktuttagen var också så stora att de fortsatt inte uppfyllde kraven på begränsad omfattning 

                                                
219 Europeiska kommissionen, motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3.36, p. 3.38, p. 3.51 och p. 4.1. 
220 Europeiska kommissionen, motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3.57–3.58. 
221 Europeiska kommissionen, motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3.62 och p. 3.64. 
222 Europeiska kommissionen, motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3.54 och p. 3.69; Jfr Europeiska 

kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 61.  
223 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 36 och p. 38. 
224 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 49–50. 
225 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 55–56. 
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och mängd.226 Kommissionens uppfattning var därför att Sverige inte hade fullgjort sina 

skyldigheter enligt artiklarna 12 och 16.1 AHD, i och med att den vargpolitik som bedrivs i 

Sverige även fortsättningsvis kan påverka vargens gynnsamma bevarandestatus. 

Kommissionen uttryckte återigen en oro över den fleråriga praxis som utvecklats i Sverige.227  

 
5.2.2 Sveriges svar på överträdelse 1 
Den svenska regeringen har inte delat kommissionens åsikt i frågan, då deras ståndpunkt 

istället varit att besluten om licensjakten efter varg fattats i förenlighet med artiklarna 12 och 

16 AHD.228 Angående licensjakten år 2010 och år 2011 så höll regeringen med kommissionen 

om att social acceptans inte ingick i undantagen till artikel 16.1(a–e) AHD. Däremot var det 

ändå möjligt att motivera licensjakten med social acceptans, då det förelåg ett behov av att 

åstadkomma lokal acceptans för rovdjuren. 229  Licensjakten hade varit ett nödvändigt 

komplement till de informationsåtgärder, förebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder 

som inte visat sig vara tillräckliga för att skapa den grad av social acceptans som bedömts 

som nödvändig. De alternativa åtgärderna som kommissionen hade uppmanat Sverige att 

vidta ansågs dessutom ha varit allt för oprecisa.230 Det behov som förelåg i Sverige var att 

stärka den sociala acceptansen för vargen, och viltvårdsdelegationer i kombination med 

licensjakt under strikt kontrollerade former var det enda alternativet enligt regeringen.231 

Licensjakten som bedrivits hade dessutom inte försvårat möjligheten att uppnå gynnsam 

bevarandestatus för vargen, besluten hade varit väl underbyggda, respekterat kraven på 

begränsad omfattning och mängd, beaktat försiktighetsprincipen och strikta villkor hade 

omgärdat licensjakten, vilket inneburit att jakten varit selektiv.232 Vargens genetiska situation 

hade heller inte försämrats, utan snarare förbättrats. 233  Regeringen valde att ställa in 

licensjakten år 2012, samtidigt som den övre gränsen på 210 vargar togs bort.234 
 
Licensjakten som hade beslutats för år 2013 och år 2014 var inte en överträdelse av artiklarna 

12 och 16 AHD i och med att jakten aldrig genomfördes till följd av att domstolarna stoppat 

                                                
226 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 69. 
227 Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 3 och p. 77. 
228 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 77 och p. 80; Regeringskansliet, svar 

på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 61. 
229 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 9. 
230 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 11–15 och p. 18–19. 
231 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 82. 
232 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 41, p. 60, p. 68 och p. 83. 
233 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 37 och p. 83. 
234 Regeringskansliet, svar på motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 24 och p. 28. 
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den.235 Regeringens fastställda referensvärde om 270 vargar, som motsvarade gynnsam 

bevarandestatus var en miniminivå, vilket innebar att det i praktiken fanns fler vargar än så. 

Dessutom menade regeringen att vargen förekommer i hela dess naturliga utbredningsområde 

och att det motsvarade ett större geografiskt område än Mellansverige. Vidare fanns ingen 

begränsning för var vargen fick förekomma eller var den får reproducera sig. Kommissionens 

oro för att vargens utbredningsområde skulle minska var därför inte befogad.236 Vargens 

genetiska situation hade också förbättrats, men ytterligare samarbete skulle inledas mellan 

Sverige, Finland och Ryssland, för att förbättra det genetiska utbytet av icke besläktade 

vargar, eftersom förflyttningar ansågs för komplicerat och kostsamt. 237  Regeringen 

poängterade också att den licensjakt som bedrivits under år 2015 är under rättslig prövning.238 

Det antal vargar som fälldes under år 2015 skulle beaktas i ljuset av den stadiga ökningen av 

vargstammen, och med beaktande av vargens speciella förutsättningar. Licensjakten hade 

bedrivits i begränsad mängd och omfattning. Inga genetiskt viktiga vargar hade fällts, så även 

kravet på selektivitet var uppfyllt.239 Naturvårdsverket hade också givits i uppdrag att se över 

om det gick att utveckla skyddsjakten i syfte att undersöka om den jaktformen på ett bättre 

sätt kunde bidra till vargpolitikens syfte.240 

 
5.2.3 Överträdelse 2 
I juli år 2014 inleddes det andra överträdelseärendet gentemot Sverige.241 Kommissionen 

ansåg att det svenska överklagandeförfarandet för beslut om licensjakt efter varg inte var 

förenligt med artikel 9.3 Århuskonventionen och artikel 216.2 FEUF. Den huvudsakliga 

anledningen var att kommissionen ansåg att det svenska förfarandet enbart omfattades av ett 

administrativt prövningsförfarande, eftersom länsstyrelsens beslut om licensjakt enbart kan 

överklagas till Naturvårdsverket och därför inte bli föremål för prövning av domstol. 

Kommissionen ansåg därför att Sverige inte levde upp till allmänhetens rätt att få tillgång till 

ett rättsligt förfarande i domstol. Århuskonventionen ingår som en integrerad del av EU-rätten 

enligt artikel 216.2 FEUF, och EU-domstolen har i mål C-240/09 bekräftat att artikel 9.3 

Århuskonventionen är en del av EU:s rättsordning. Kommissionens uppfattning var därför att 

Sverige inte fullgjort sina skyldigheter, då artikel 9.3 Århuskonventionen ska tolkas och 

                                                
235 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 61. 
236 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 37 och p. 44. 
237 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 52 och p. 54–55. 
238 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 24 och p. 62. 
239 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 81–83. 
240 Regeringskansliet, svar på kompletterat motiverat yttrande, ärendenr. 2010/4200, p. 31 och p. 75. 
241 Se Europeiska kommissionen, formell underrättelse, överträdelse nr. 2014/2178. 
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tillämpas på ett sådant sätt att den får ändamålsenlig verkan. Artiklarna 12 och 16 AHD ska 

tolkas så att de strikt skyddade arterna säkras, samt på ett sådant sätt att tillgång till rättslig 

prövning i domstol tillförsäkras. Sverige är därför, i egenskap av medlemsstat i EU, skyldiga 

att se till att det finns en möjlighet till rättslig prövning inför domstol, då ett administrativt 

överprövningsförfarande enligt EU-rätten inte är tillräckligt.242 

 
5.2.4 Sveriges svar på överträdelse 2  
I det svenska svaret till kommissionen understryks att den svenska överklagandeordningen 

som föreskrivs i 58 § JF, inte står i strid med artikel 9.3 Århuskonventionen, artikel 216.2 

FEUF eller med principen om en ändamålsenlig verkan av AHD. Regeringens uppfattning var 

att allmänheten ska ha rätt att få handlingar och underlåtenheter av personer och myndigheter 

prövade av domstol eller i administrativ ordning. Både Naturvårdsverket och länsstyrelsen är 

självständiga förvaltningsmyndigheter i förhållande till andra myndigheter, lagstiftande organ 

och regeringen. Enligt 12 kap. 2 § RF får inte en annan myndighet, lagstiftande organ eller 

regeringen i enskilda fall bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ärenden som 

gäller myndighetsutövning mot enskilda, kommuner eller som rör tillämpning av lag. 

Dessutom ska den offentliga makten utövas under lagarna, 1 kap. 1 § st. 3 RF. Det innebär att 

både Naturvårdsverket och länsstyrelsen självständigt prövar ärenden i förhållande till 

regeringen och andra myndigheter. Prövningen ska vara fullständig, självständig och i 

enlighet med aktuell lag, dvs. omfattningen av en förvaltningsmyndighets prövning ska vara 

lika med den förvaltningsprocess som sker i domstol. Regeringen ansåg att i det aktuella 

prövningsförfarandet genomgår ett ärende en rättslig prövning i två instanser, av två i 

förhållande till varandra självständiga myndigheter.243 

 
5.3 Sammanfattning – uppfyller Sverige internationella åtaganden? 
Turerna kring licensjakten efter varg har varit många både på myndighetsnivå och inom 

domstolarna, där olika uppfattningar om hur den aktuella lagstiftningen ska tolkas råder. 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen tycks dela uppfattning om hur lagstiftningen ska tolkas, då 

deras beslut återspeglar en positiv inställning till licensjakt. Domstolarna har dock underkänt 

myndigheternas beslut, när frågan om licensjakt har prövats av dem. Något klart svar på 

frågan om hur lagstiftningen kring licensjakten ska tolkas har ännu inte kommit från HFD. 

Vad som däremot är klart är att kommissionen har inlett två överträdelseärenden gentemot 

                                                
242 Se Europeiska kommissionen, formell underrättelse, överträdelse nr. 2014/2178, s. 5–8. 
243 Regeringskansliet, svar på formell underrättelse, ärendenr. 2014/2178, s. 1–3. 
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Sverige; det första angående de svenska beslutens förenlighet med AHD, och det andra 

angående möjligheten för allmänheten att få länsstyrelsens och Naturvårdsverkets beslut 

överprövade av domstol. Kommissionens uppfattning är att de svenska besluten om licensjakt 

inte är förenlig med artiklarna 12 och 16 AHD, medan den svenska regeringen anser att 

förenlighet föreligger. Likaså är kommissionens uppfattning att den nuvarande 

överklagandeordningen strider mot artikel 9.3 Århuskonventionen och artikel 216.2 FEUF 

och att Sverige därför inte uppfyller sina förpliktelser enligt EU-rätten. Den svenska 

regeringens inställning är däremot att dessa förpliktelser är uppfyllda enligt nuvarande 

ordning. Att den svenska licensjakten efter varg är omstridd får därmed anses bekräftat. 

 
6 Avslutande analys 
 
6.1 Den svenska licensjakten utifrån försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen återfinns i internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt, och Sverige är 

därför skyldig att använda försiktighetsprincipen i samband med att AHD ska tolkas. I och 

med att vargen åtnjuter ett strikt skydd i AHD så fyller försiktighetsprincipen en viktig 

funktion vid beslut om licensjakt efter varg. När vargen utsätts för licensjakt, får det även 

betydelse för den biologiska mångfalden. För att den biologiska mångfalden inte ska fortsätta 

att försämras är det därför viktigt att beslutsfattare på olika nivåer i samhället på allvar 

tillvaratar den skyddsaspekt som försiktighetsprincipen ger. Det går aldrig att få tillbaka en art 

som försvunnit. Eftersom stora jaktuttag kan medföra bortfall av arter och orsaka negativa 

konsekvenser för ekosystemet, vilket blev utfallet i nationalparken Yellowstone, så är det 

viktigt att noggrant reglera och göra avvägningar om storleken på jaktuttaget med beaktande 

av försiktighetsprincipen. Kommissionen har kritiserat Sverige för att jaktuttagen varit alltför 

stora, och därför har inte Sverige levt upp till kravet i artikel 16.1(e) AHD om begränsad 

omfattning och mängd. Hur många vargar som kan och bör bli föremål för licensjakt är 

omöjligt för en jurist att bedöma, däremot går det att konstatera att de beslutsfattande 

myndigheterna har varit av den uppfattningen att en relativt stor del av vargstammen kan 

jagas vid licensjakt. Redan år 2010 påpekade kommissionen att jaktuttaget var för stort då det 

omfattade 27 vargar, och år 2015 var motsvarande siffra 44 vargar. Trots kommissionens 

kritik har alltså inte antalet vargar som blivit föremål för jaktuttag sjunkit utan istället ökat till 

antal. Det är därför rimligt att ifrågasätta Naturvårdsverket och länsstyrelsens beslut utifrån en 

försiktighetsaspekt, då det inte går att urskilja om de beaktat försiktighetsprincipen. Det 

framkommer inte i domstolarnas beslut om de valt att resonera kring försiktighetsprincipen, 
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men deras slutsats har varit att Naturvårdsverkets beslut inte levt upp till kraven på begränsad 

omfattning och mängd. Detta talar för att de i större omfattning än myndigheterna beaktat 

försiktighetsprincipen.  
 
Ett av de stora hoten gentemot vargstammen idag är dess försämrade genetiska situation, som 

blivit ett faktum till följd av omfattande jakt långt tillbaka i tiden. Olika uppfattningar om 

vargens gynnsamma bevarandestatus har därefter varit ett faktum, men regeringen har idag 

fastställt att vargen har uppnått detta. Kommissionen å sin sida menar att vargen inte uppnått 

gynnsam bevarandestatus i Sverige, eftersom det med vargstammens nuvarande genetiska 

situation inte vetenskapligt går att fastställa att vargstammen uppnått  

gynnsam bevarandestatus. 244  Kommissionen poängterar tydligt att detta talar för att 

försiktighetsprincipen måste tillämpas. Frågan är om inte regeringen varit allt för snabb i sitt 

beslut att fastställa gynnsam bevarandestatus utifrån försiktighetsprincipen? Flera faktorer 

talar för att det möjligen var ett förhastat beslut från regeringens håll, med tanke på att en ny 

forskningsrapport visar att gynnsam bevarandestatus bör motsvaras av 300 vargar. Dessutom 

bedöms vargen fortfarande som sårbar i den senaste rödlistan från år 2015 (innan det 

bedömdes vargen som starkt hotad). Även annan naturvetenskaplig forskning visar att 

uppfattningarna varierar om hur stor vargstammen måste vara för att motsvara gynnsam 

bevarandestatus.245 Huruvida vargen uppnått gynnsam bevarandestatus kan inte besvaras av 

rättsvetenskapen, trots att begreppet har stor betydelse i lagstiftningen. I enlighet med 

försiktighetsprincipen bör därför antalet vargar som motsvarar gynnsam bevarandestatus 

anpassas efter den senaste forskningen. EU-domstolen har fastställt att det är möjligt att fatta 

beslut om licensjakt trots att vargen inte uppnått gynnsam bevarandestatus, men det kräver att 

vargens status inte försämras. Ett försiktighetstänkande är alltså nödvändigt även inom 

juridiken när prövningar angående licensjakt efter varg ska göras, för att beslutet inte ska 

strida mot artikel 16.1 AHD. En omständighet som talar för att försiktighetsprincipen beaktas 

är att Naturvårdsverket fortlöpande ska bedöma om licensjakten försvårar upprätthållande av 

vargens gynnsamma bevarandestatus, då de delegerat beslutsfattandet angående licensjakt till 

länsstyrelsen. Skulle Naturvårdsverket upptäcka att så är fallet kan de återkalla eller ändra 

beslutet. Detta är dock inget som Naturvårdsverket gjort ännu, trots att Sverige fick kritik av 

kommissionen så sent som i juni år 2015 för att vargen inte uppnått gynnsam bevarandestatus. 

                                                
244 Se Europeiska kommissionen, kompletterat motiverat yttrande, överträdelse nr. 2010/4200, p. 50. 
245 Se t.ex. Laikre, Jansson, Allendorf, Jakobsson, Ryman, 2012, s. 248–253; Jfr Darpö, 2014b, s. 14. 
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Ett lämpligt förfarande hade därför varit att se över vargens gynnsamma bevarandestatus till 

den licensjakt som ska bedrivas under år 2016. 
 
Syftet med att bedriva licensjakt har från Naturvårdsverket och länsstyrelsens sida varierat 

under åren; ökad acceptans och förståelse för vargen, risken för olägenheter och 

socioekonomiska konsekvenser skulle minskas, koncentrationen av varg skulle minskas där 

den var som tätast och genetisk förstärkningsjakt har ansetts nödvändigt. Samtliga beslut har 

grundats på 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD, men för att ett undantag från 

vargens strikta skydd ska godkännas får det inte heller finnas några andra lämpliga alternativ. 

De båda myndigheterna har ansett att det inte finns några andra lämpliga alternativ till 

licensjakt, eftersom dessa skulle vara alltför kostsamma, tidskrävande och medföra onödigt 

lidande för vargarna. Enligt EU-domstolen kan dock enbart ekonomiska och sociala aspekter 

vägas in i bedömningen om licensjakt, om alla förutsättningar i artikel 16.1 AHD är 

uppfyllda, eftersom vargen omfattas av ett strikt skydd.246 Beaktas kommissionens kritik och 

de svenska domstolarnas uttalanden om licensjakten, så har dock aldrig förutsättningarna i 

artikel 16.1 AHD varit uppfyllda för att kunna bevilja licensjakt i Sverige. Det har därför 

aldrig varit möjligt att beakta varken ekonomiska eller sociala aspekter i licensjaktsfrågan. De 

alternativa åtgärderna har därför inte varit uttömda, vilket kommissionen påpekat flera gånger. 

Att de beslutade myndigheterna beaktat försiktighetsprincipen är därför högst tveksamt.  

 
6.2 Möjligheter till överklagande – förenligt med Århuskonventionen? 
I HFD:s dom från år 2014 (se avsnitt 4.3.2) tillämpades artikel 9.3 Århuskonventionen för 

första gången direkt i svensk rätt, och det fastställdes att det var tillräckligt med ett påstående 

om att en händelse stred mot miljöreglerna för att allmänheten skulle erbjudas effektiva 

rättsmedel. Att en internationell rättsregel tillämpas direkt i svensk rätt är ovanligt, trots att 

Århuskonventionen är ratificerad.247 Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg är beslut 

som definitivt kan ha miljöpåverkan då den biologiska mångfalden kan påverkas negativt av 

licensjakten, vilket i sin tur kan bidra till att målet om en hållbar utveckling inte uppnås. 

Individer och organisationer som är taleberättigade, kan dock enbart överklaga beslut i den 

mån som det anges att besluten är överklagbara i svensk lag. Enligt den nuvarande svenska 

rättsordningen kan länsstyrelsens beslut om licensjakt enbart överklagas till Naturvårdsverket. 

Det innebär i sin tur att beslut om licensjakt inte kan underkastas domstolsprövning. Detta är 

                                                
246 Jfr Mål 247/85, Kommissionen mot Belgien, p. 8. 
247 Jfr Darpö, 2014a, s. 1. 
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kontroversiellt då det dels inskränker allmänhetens möjlighet att bevaka och lyfta frågor 

relaterade till miljöskydd, och dels innebär en begräsning i allmänhetens rätt att få tillgång till 

en rättsligt objektiv domstolsprövning. Det är också sannolikt att besluten som fattats om 

licensjakt efter varg strider mot AHD. I enlighet med Århuskonventionen ska det därför 

finnas möjlighet att få besluten om licensjakt prövade i domstol eller administrativ ordning. I 

den senaste domstolsprövningen om licensjakten för år 2015 tolkar FR och KamR 

Århuskonventionen och EU-rättens inverkan på svensk rätt olika. FR anser att det saknas 

tillräckliga rättsmedel för att få besluten om licensjakten prövade, varför den svenska 

överklaganderätten strider mot EU-rätten. KamR anser att Århuskonventionen är konform 

med EU-fördragen, och att överklaganderätten i Sverige stämmer överens med de rättsmedel 

som erbjuds i Århuskonventionen varför det inte är något problem. Huruvida det svenska 

förfarandet är förenligt med EU-rätten och Århuskonventionen är således inte självklart och 

detta ska också underkastas rättslig prövning av HFD som meddelat prövningstillstånd. Det 

faktiska problemet är att regeringen har åstadkommit en lagstiftning, där obekväma 

förvaltningsbeslut inte kan tas upp till domstol, utan erbjuder andra rättsmedel i lagtext som är 

begränsade. Det framstår som att regeringen medvetet försökt sätta Århuskonventionen och 

de EU-rättsliga reglerna ur spel.  
 
Jag är inte övertygad om att den nuvarande rättsordningen strider mot artikel 9.3 

Århuskonventionen, i och med att en överprövning i administrativ ordning är tillräckligt för 

att uppfylla konventionens stadganden. Troligen räcker det med ett överprövningsförfarande 

som enbart består av att Naturvårdsverket överprövar länsstyrelsens beslut, vilket även 

regeringen hävdar i sitt svar på kommissionens kritik.248 Däremot är det troligt att den 

nuvarande ordningen strider mot EU-rätten, eftersom EU-domstolen konstaterat att AHD ska 

tolkas så att den får ändamålsenlig verkan. Att hindra allmänheten från att åberopa 

bestämmelserna i AHD inför domstol, skulle därför innebära att det miljöskydd som AHD ger 

inte kan bevakas i samma utsträckning som om en domstol prövade överklaganden. Det är 

viktigt att den överprövade myndigheten kan tillgodose kraven på objektivitet, rättvisa och 

effektivitet enligt artikel 9.4 Århuskonventionen. Detta bör också inbegripa att myndigheten 

är självständig i förhållande till den politiska makten. Regeringen menar att både 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen är självständiga förvaltningsmyndigheter i förhållande till 

andra myndigheter, lagstiftande organ och regeringen. Min uppfattning är dock att det går att 

ifrågasätta dels Naturvårdsverkets opartiskhet, dels förmåga att iaktta saklighet enligt  

                                                
248 Jfr Riberdahl, 2015, s. 7; Darpö, 2014b, s. 27.  
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1 kap. 9 § RF. Naturvårdsverkets tolkning av artikel 16.1 AHD har varit annorlunda i 

förhållande till domstolarnas tolkning av artikeln under alla de år som licensjakt efter varg 

varit aktuellt. Naturvårdsverket har ansett att licensjakten varit förenlig med artikel 16.1 

AHD, och domstolarna menar att så inte varit fallet. Extra påtagligt blev detta vid 2015 års 

licensjakt då Naturvårdsverket för första gången som sista instans överprövade länsstyrelsens 

beslut. Alla beslut som länsstyrelsen grundat på 23 c § JF och som införlivar artikel 16.1(e) 

AHD godkändes vid Naturvårdsverkets överprövning, vilket domstolarna åren innan 

underkänt. Det enda Naturvårdsverket invände emot var de beslut som länsstyrelsen grundat 

på artikel 16.1(b) och (c) AHD. När länsstyrelsen sedan korrigerade besluten så att de istället 

grundades på artikel 16.1(e) AHD förelåg inte längre något hinder för licensjakt enligt 

Naturvårdsverket. Poängen är att Naturvårdsverket ska förvalta vargen utifrån regeringens 

fastställda rovdjursförvaltningspolitik, och överpröva länsstyrelsens beslut, samtidigt som de 

ska vara opartiska, sakliga och pröva ärenden självständigt och i enlighet med relevanta 

lagbestämmelser. Att Naturvårdsverket ska ha förmåga att göra allt detta samtidigt som de ska 

överpröva ärendena på samma sätt som en domstol, är enligt min uppfattning omöjligt. Inte 

minst med tanke på att de själva har ett intresse av att tillvarata de vargpolitiska målen 

fastställda av regeringen. Att det är Naturvårdsverket och länsstyrelsen som sköter 

vargförvaltningen är i sig rimligt, då de innehar expertis om vargens förutsättningar, goda 

kunskaper inom miljön och lokal kännedom. För den allmänhet som berörs av besluten om 

licensjakt efter varg, är det dock viktigt att de får beslutet överprövat av en instans som kan 

uppfylla kraven på saklighet och opartiskhet. Det handlar om grundläggande rättssäkerhet.249 

Min uppfattning är, tvärtemot regeringens, att Naturvårdsverket inte har samma rättsliga 

förmåga att överpröva beslut om licensjakt som en domstol.250 Trots att den nuvarande 

överprövningsordningen kanske inte strider mot ordalydelsen i Århuskonventionen, går det 

således att ifrågasätta om den nuvarande överklagandeordningen är förenlig med AHD:s 

ändamålsenliga verkan enligt EU-rätten. Det är även juridiskt olämpligt att Naturvårdsverket 

är överprövande instans utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv med hänsyn till den känsliga och 

infekterade fråga som licensjakt efter varg faktiskt är. 

 
6.3 Framtidsutsikt – licensjakt efter varg år 2016 
I mitten av november år 2015 fattade länsstyrelsen beslut om licensjakten efter varg för år 

2016, som totalt kommer att omfatta 46 vargar från fem olika län. Samtliga länsstyrelser har 

                                                
249 Jfr Nilsson, 2002, s. 11 och s. 18–21. 
250 Se t.ex. Sveriges domstolar, 2015, angående deras uppgift som objektiv och opartisk domstol.  
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grundat besluten på 23 c § JF som införlivar artikel 16.1(e) AHD. Syftet med licensjakten är 

att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, minska socioekonomiska 

konsekvenser samt förbättra möjligheterna till tamdjurshållning, dvs. motiven till licensjakten 

för år 2016 är i princip desamma som tidigare år.251 Överklagandetiden löpte ut i mitten av 

december år 2015, och fram till och med den 8 december 2015 hade sammanlagt sju 

överklaganden inkommit till Naturvårdsverket. Överklaganden har lämnats in av både de som 

vill att fler vargar ska bli föremål för licensjakt, och av de som anser att färre vargar ska bli 

föremål för licensjakt.252  
 
Intressant i sammanhanget är att Naturvårdsverket i oktober år 2015 skickade ut ett 

vägledande dokument för hur länsstyrelserna bör gå tillväga i sin bedömning inför 

licensjakten år 2016. I vägledningen tar Naturvårdsverket upp den kritik som kommissionen 

riktat mot Sverige, och att nästa steg i den processen är att kommissionen väcker en 

fördragsbrottstalan i EU-domstolen. Naturvårdsverket betonar även att det ställs särskilt höga 

krav på vetenskapligt underlag, bedömning och motivering i besluten. Det fanns också all 

anledning att beakta försiktighet vid bedömningen av om licensjakt för år 2016 skulle tillåtas. 

Naturvårdsverket tar även upp att kommissionen underkänt den svenska licensjakten från år 

2010 och fram till och med år 2015, samt att licensjakten omfattat mellan 16–44 vargar. En 

hänvisning görs därefter till en skrivelse från år 2002 där kommissionen uttalat sig över 

antalet lodjur som skulle jagas i Lettland med stöd av artikel 16.1(e) AHD. Kommissionen 

hade då bedömt att ett jaktuttag om 50 lodjur, som motsvarande cirka 7 procent av 

populationen på 600–650 lodjur, utgjorde en tillräckligt begränsad mängd och därmed stod i 

överrensstämmelse med artikel 16.1(e) AHD. Detta förutsatte dock att en förvaltningsplan 

antagits för arten samt att licensjakten inte skulle försvåra upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus. 253  Det är som utgångspunkt normalt att en central myndighet som 

Naturvårdsverket utfärdar vägledningar till en regional myndighet som länsstyrelsen, och i 

viss mån har de även en skyldighet att göra det. Denna vägledning är dock intressant utifrån 

två perspektiv. För det första så är länsstyrelsen en självständig myndighet i förhållande till 

Naturvårdsverket och ska klara av att fatta egna och självständiga beslut. Naturvårdsverkets 

vägledning är i detta sammanhang väl specifik och påminner om styrning av enskilda beslut. 

                                                
251 Se Länsstyrelsen i Gävleborg, beslut, dnr. 218-7087-15, s. 1, s. 7–9 och s. 21; Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, 

dnr. 218-11691-2015, s. 1, s. 8 och s. 26; Länsstyrelsen i Värmland, beslut, dnr. 218-7632-2015, s. 1, s. 7–8 
och s. 19; Länsstyrelsen i Västmanland, beslut, dnr. 218-5670-15, s. 1, s. 8–10 och s. 21; Länsstyrelsen i 
Örebro, beslut, dnr. 218-5939-2015, s. 1, s. 8–9 och s. 20. 

252 Se Naturvårdsverket, 2015a. 
253 Se Naturvårdsverket, NV-06215-15. 
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För det andra nämner inte ens Naturvårdsverket den svenska regeringens inställning i 

överträdelseärendet angående licensjaktsfrågan, då regeringen valt att tillbakavisa 

kommissionens kritik. Eftersom Naturvårdsverket under fyra år har gjort bedömningar 

liknande de som länsstyrelsen gjort angående licensjakten år 2016, är det anmärkningsvärt att 

Naturvårdsverket nu påtalar att länsstyrelsen ska tillämpa försiktighetsprincipen i sitt 

beslutsfattande. Anledningen till Naturvårdsverkets handlande går enbart att spekulera i, men 

det faktum att Sverige till följd av de tidigare besluten om licensjakten kan komma att ställas 

till svars inför EU-domstolen har sannolikt haft betydelse. 

 
6.4 Slutsatser och möjliga lösningar på problemen 
I avsnitt 6.4 presenteras slutsatser som gjorts utifrån den problematik som redovisats i 

uppsatsen. Likaså redogörs för några tankar om hur denna komplexitet möjligen kan lösas 

eller bidra till utvecklingen av frågan om licensjakt i Sverige. 

 
6.4.1 Den svenska licensjakten efter varg, förenlig med AHD? 
Artikel 16.1(e) AHD och 23 c § JF är till formulering och textinnehåll i stort sett lika, vilket 

gör diskrepansen mellan de svenska myndigheternas tolkning och kommissionens tolkning av 

bestämmelserna anmärkningsvärd. Det är således inte ordalydelsen som orsakar 

meningsskiljaktigheterna. Snarare tycks problemet kunna härledas till de olika 

uppfattningarna om vilka krav det är som ska vara uppfyllda för att artikel 16.1(e) AHD ska 

få tillämpas. Det finns idag flera indikationer som talar för att den licensjakt efter varg som 

bedrivits i Sverige inte varit förenlig med de rättsliga förutsättningar som stadgas i artiklarna 

12 och 16.1(e) AHD. Den allvarligaste indikationen är att kommissionen inlett ett 

överträdelseförfarande. Det får anses ostridigt att kommissionen är av uppfattningen att 

Sverige inte efterlever bestämmelserna i AHD, medan regeringen är av motsatt uppfattning. 

Vilken av kommissionens respektive Sveriges tolkning i frågan som ska anses vara den 

korrekta finns det i dagsläget inget tydligt svar på, och kanske är det så att denna infekterade 

licensjaktsfråga enbart kan ”lösas” med hjälp av ett förfarande i EU-domstolen? Vad som 

vore en fördel med ett förfarande i EU-domstolen är att frågan om hur licensjaktens 

bestämmelser ska tolkas skulle få ett svar, eftersom EU-domstolen har det slutliga 

tolkningsföreträdet av EU-rätten. Kritik har riktats mot Sverige under en längre tid utan att 

några förändringar har skett. Starka politiska intressen kan vara en orsak till varför det finns 

ett intresse av att licensjakten bevaras enligt nuvarande tradition, eller kanske är inte den 

svenska regeringen rädd för att frågan ska prövas av EU-domstolen. Skulle EU-domstolen i 
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en process vara av den uppfattningen att den svenska licensjakten strider mot EU-rätten och 

AHD, kan vi troligen räkna med ett omfattande skadestånd som i slutändan drabbar de 

svenska skattebetalarna. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har under flera år fattat nya beslut 

om licensjakt, trots att besluten upprepade gånger underkänts av domstolarna. På sätt och vis 

är det en nonchalant inställning till den rättspraxis som vuxit fram i Sverige. Förvisso finns 

det inget avgörande från HFD, men EU-domstolens rättspraxis uppställer höga krav för att 

licensjakt ska beviljas på strikt skyddade arter. För att i framtiden undvika upprepade 

domstolsturer hade det varit bra om EU-domstolen eller HFD utvecklade rättspraxis som ger 

vägledning om licensjaktens bestämmelser. Detta skulle även kunna bidra till att beslut inte 

behöver överklagas i samma omfattning.254 Rådande situation med överklaganden varje år 

skapar enbart ytterligare sprickor i den redan ansträngda och konflikthärjade vargfrågan.    
 
Jag bedömer att det finns tre faktorer som beslutsfattarna i Sverige måste beakta. För det 

första måste försiktighetsprincipen börja användas som ett verktyg i samband med att beslut 

om licensjakt prövas utifrån bestämmelserna i AHD. Det är svårt att förutse vilka exakta 

konsekvenser som den nuvarande licensjakten kan få för vargstammen och den biologiska 

mångfalden. På samma sätt är det svårt att bevisa att den sociala acceptansen kommer öka för 

vargen i och med att licensjakt bedrivs. Det är däremot klart att jaktuttagen av varg ger ett 

definitivt utslag, en dödad varg går aldrig att återfå. Beslut som rör licensjakt måste övervägas 

noggrant och anpassas till den senaste naturvetenskapliga forskningen samt nationell och 

internationell lagstiftning. Föreligger det osäkerhet kring vilket utslag ett visst beslut kan få 

ska därför försiktighetsprincipen beaktas. För det andra måste antalet vargar som motsvarar 

gynnsam bevarandestatus anpassas efter den senaste forskningen. Det är därför rimligt att 

framöver ändra det antal vargar som idag motsvarar gynnsam bevarandestatus, dvs. från det 

nuvarande 270, till 300 stycken vargar. Det vore även bra om kommissionen lämnade 

närmare anvisningar om vilka faktorer som måste uppnås inom den svenska vargstammen för 

att den ska ha gynnsam bevarandestatus. För det tredje måste alternativa åtgärder till 

licensjakt ses över för att människor som lever i vargtäta områden ska känna sig trygga och 

för att mänskliga näringar ska kunna bedrivas. Kommissionen har i sin kritik mot Sverige sagt 

att t.ex. licensjakt med skyddsmotiv och licensjakt med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet 

enligt artikel 16.1(b) och (c) AHD skulle kunna vara lämpliga alternativ. Regeringen tog 

kritiken på allvar och tillsatte en utredning om hur skyddsjakten kan utvecklas. 255 

                                                
254 Jfr Riberdahl, 2015, s. 8.  
255 Se Regeringsbeslut, N2015/5058/FJR. 
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Utredningen redovisades i oktober 2015 och av den framgår det att det finns ytterligare 

möjligheter att utveckla skyddsjakten.256   

 
6.4.2 Möjligheter att överklaga beslut om licensjakt efter varg 
Kommissionen har genom sitt andra överträdelseärende varit kritisk till den rådande 

överklagandeordningen i Sverige. Det är positivt att HFD har beviljat prövningstillstånd 

angående denna frågeställning. Det som är negativt är att vi i dagsläget inte vet när frågan 

kommer tas upp för prövning. Med stor sannolikhet kommer licensjakten år 2016 hinna 

genomföras innan vi får klarhet i frågan, vilket också omfattar det största jaktuttaget (46 

stycken) sedan den första licensjakten genomfördes år 2010. Det förutsätter dock att 

Naturvårdsverket inte minskar antalet vargar som får skjutas vid deras besvärsprövning som 

ska ske innan utgången av december år 2015. Beroende på vad HFD kommer fram till vid 

deras prövning, och om regeringen har ambitionen att förändra den nuvarande 

överklagandeordningen kan det tänkas att kommissionen inte går vidare med överträdelsen till 

EU-domstolen, i annat fall kan Sverige få stå till svars inför EU-domstolen. 
 
Under avsnitt 6.2 konstaterades att den nuvarande överprövningsordningen inte nödvändigtvis 

strider mot Århuskonventionens ordalydelse, men att den inte är förenlig med AHD:s 

ändamålsenliga verkan eller är särskilt lämplig. Domstolsprövning är en grundläggande 

förutsättning för att miljöintressen ska tillvaratas och för att målet om en hållbar utveckling 

ska uppnås. När det gäller överprövning av beslut om licensjakt, krävs det i första hand 

juridisk kunskap om hur aktuell lagstiftning ska tillämpas, dvs. det är mindre viktigt med de 

övriga kunskaperna om vargen. Med tanke på de olika intressemotsättningar som föreligger i 

vargfrågan, samt att de rättsregler som ligger bakom licensjakten är komplicerade så är det 

orimligt att frågan om licensjakt inte ska kunna prövas av en domstol. Det är inte värdigt en 

rättsstat som Sverige att beslutanderätten går att delegera i sådana omtvistade frågor som 

licensjakt, för att undvika en domstolsprövning och istället låta de myndigheter som 

genomdriver regeringens vargpolitik pröva ärendet. Som situationen ser ut idag, förefaller det 

som att Naturvårdsverket delegerat bort beslutsfattandet för att därefter kunna vara sista 

överprövningsinstans i en fråga där de själva aktivt deltar för att bedriva regeringens 

vargpolitik, som förordar licensjakt efter varg. Oavsett Naturvårdsverkets avsikt med 

förfarandet, har detta blivit utfallet. Utgångspunkten måste istället vara att ett överklagat 

beslut om licensjakt ska kunna underkastas domstolsprövning, eftersom det trots allt är 

                                                
256 Se Naturvårdsverket, NV-02945-15, angående möjligheter till att utveckla skyddsjakt.   
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domstolarna som har de bästa förutsättningarna att fatta så objektiva och rättssäkra beslut som 

möjligt. I första hand måste därför den nuvarande lagen ändras så att det blir möjligt att 

överklaga Naturvårdsverkets beslut till domstol. I andra hand kan rättspraxis förändra den 

rådande situationen så att Naturvårdsverkets beslut kan prövas av domstol, så får lagtexten 

förändras i efterhand. Vad som talar emot ett domstolsförfarande är kravet på skyndsamhet, 

men genom att införa ett skyndsamhetskrav i den nuvarande lagstiftningen skulle det 

möjliggöra en snabb handläggning av ärenden om licensjakt i domstolarna. Besluten om 

licensjakt bör även fattas i god tid innan planerad jakttid. På så vis skulle myndigheternas 

beslut hinna prövas i sak i FR, och KamR skulle hinna ta ställning till frågan om 

prövningstillstånd före beslutad jakttid. Myndigheternas beslut skulle då kunna verkställas om 

förutsättningarna för licensjakt finns. I och med att juridiken om licensjakt är komplicerad så 

vore det bra om en och samma domstol hanterade samtliga överklaganden, då det skulle 

underlätta en enhetlig bedömning.257   

 
6.5 Avslutande kommentar 
Vargens vara eller icke vara är präglat av olika ståndpunkter. Flera motstående intressen ska 

samspela, och regelverken måste interagera med varandra. Ett entydigt svar på hur samhället 

ska komma till rätta med problematiken om den stora, stygga vargen går inte att ge i detalj då 

utfallet troligen alltid kommer att inverka på något intresse. Klart är att rätten fyller en viktig 

funktion i förvaltningen av detta ansvar, oavsett vems värde eller intresse som ska premieras. 

I dagsläget är det dock mycket som talar för att den svenska rätten inte är förenlig med varken 

AHD eller Århuskonventionen, och försiktighetsprincipen tillämpas inte i tillräcklig 

utsträckning, vilket ytterst påverkar den svenska vargstammen, den biologiska mångfalden 

och målet om en hållbar utveckling.  

 
7 Post scriptum 
 
7.1 Inledning 
Den 18 december 2015 kom slutligen beslutet från HFD 258 om det tidigare beviljade 

prövningstillståndet som omnämnts i avsnitt 5.1.4 och avsnitt 6.4.2. Beslutet förändrar till stor 

del utgångsläget för möjligheten att överklaga beslut om licensjakt efter varg i Sverige. I 

kapitel 7 redogörs för det nya beslutet från HFD och vilka konsekvenser det får för 

möjligheten att överklaga beslut om licensjakt. 
                                                
257 Jfr Riberdahl, 2015, s. 8–9. 
258 Se HFD, beslut, mål nr. 312-15.  
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7.2  HFD:s beslut den 18 december 2015 
Frågan som har prövats av HFD är ”…om ett beslut om licensjakt efter varg som fattats av 

Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots 

att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.”259 HFD meddelade att när det gäller 

arter som omfattas av ett strikt skydd enligt AHD, så står överklagandeförbudet enligt 58 § p. 

1 JF i strid med EU-rätten.260 HFD menar att AHD ställer upp klara, detaljerade och 

ovillkorliga materiella krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller jakt efter hotade 

arter, men att direktivet saknar bestämmelser för hur den rättsliga prövningen ska gå till.261 I 

EU-domstolens rättspraxis har rätten till domstolsprövning utvecklats. I mål C-240/09 (jfr 

avsnitt 3.2.6) fastställdes att det är upp till den nationella domstolen att tolka den nationella 

rätten så att ett effektivt domstolsskydd säkerställs inom de områden som omfattas av EU:s 

miljölagstiftning. Nationell rätt måste stå i överrensstämmelse med artikel 9.3 

Århuskonventionen, samt säkerställa ett effektivt domstolsskydd i enlighet med EU-rätten. De 

nationella domstolarna är därför skyldiga att tolka de processuella reglerna på ett sådant sätt 

att de är förenliga med EU-rätten enligt principen om ändamålsenlig verkan. En processuell 

regel som inte är förenlig med EU-rätten ska därför bortses från.262 Om enskilda skulle 

förhindras att åberopa AHD inför domstol, skulle direktivet förlora sin slagkraft och 

ändamålsenliga verkan, vilket tidigare konstaterats i mål C-127/02 (jfr avsnitt 3.2.6). För att 

allmänna miljöintressen ska tillvaratas måste således rättigheterna som är stadgade i AHD 

kunna göras gällande och åberopas inför domstol. De nationella domstolarna måste även 

kunna pröva om svensk rätt håller sig inom gränserna för den skönsmässiga bedömning som 

anges i artikel 16 AHD. KamR skulle således inte ha förbjudit överklagandet av FR beslut.263 

 
7.3 Beslutets betydelse för licensjakt efter varg – en reflektion 
HFD:s nya beslut förändrar den svenska överklagandeordningen angående licensjakt efter 

varg. Beslutet välkomnas då det innebär att överklagade beslut om licensjakt kommer kunna 

underkastas domstolsprövning. I beslutet används olika EU-rättsliga principer för att göra 

Århuskonventionen direkt tillämplig i svensk rätt, vilket är betydligt tydligare i detta beslut 

jämfört med HFD:s dom från år 2014 (jfr avsnitt 4.3.2). När det gäller miljörättsliga 

frågeställningar är Sverige skyldiga att erbjuda ett effektivt domstolsskydd, vilket också 

                                                
259 HFD, beslut, mål nr. 312-15, s. 5. 
260 HFD, beslut, mål nr. 312-15, s. 10. 
261 HFD, beslut, mål nr. 312-15, s. 6. 
262 HFD, beslut, mål nr. 312-15, s. 7–8. 
263 HFD, beslut, mål nr. 312-15, s. 9–10.  
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nämndes i avsnitt 3.2.6. HFD betonar även vikten av att allmänheten har möjlighet att åberopa 

AHD inför domstol. Detta för att direktivet ska ges ändamålsenlig verkan och för att viktiga 

allmänna miljöintressen ska bevakas. Kommissionen och den svenska regeringen har haft 

olika uppfattningar om artikel 9.3 Århuskonventionen, samt om den svenska rätten uppfyller 

kravet på ändamålsenlig verkan i AHD. Genom HFD:s beslut är det nu bekräftat att den 

svenska regeringen måste revidera sin ståndpunkt i frågan. Lagstiftningen är fortfarande till 

ordalydelsen i 58 § p. 1 JF inte förenlig med EU-rätten, vilket innebär att lagtexten måste 

förändras så att det tydligt framgår vilken överprövningsordning som är gällande. Den 

svenska lagstiftningen stämmer inte heller överens med den svenska rätten, eftersom lagtext 

och rättspraxis ger olika besked i frågan. I detta fall väger dock den nyutvecklade 

rättspraxisen tyngre eftersom det klarligen framkommer i EU-domstolens rättspraxis att de 

nationella domstolarna är skyldiga att tolka den processuella rätten i enlighet med EU-rätten. 

Detta beslut kom tätt inpå inlämning för denna uppsats, men bekräftar både min och 

kommissionens tankar och resonemang; den svenska överklagandeordningen om licensjakt 

efter varg har inte varit förenlig med varken artikel 9.3 Århuskonventionen eller EU-rätten. 

Det är nu troligt att licensjakten år 2016 kommer överklagas till domstol, vilket innebär att 

jakten sannolikt kommer att inhiberas i avvaktan på slutlig domstolsprövning. Än finns inget 

skyndsamhetskrav implementerat i lagstiftningen och en eventuell dom kommer låta sig 

dröjas åtminstone ett par månader. Om så blir fallet kommer jakttiden för licensjakten år 

2016, som är planerad mellan den 2 januari–15 februari 2016 hinna passera innan domstolen 

prövat ett överklagande.264 Detta förutsätter förstås att det inte bara är tomten som är vaken 

under julhelgen, utan även de intresseorganisationer som nu givits rätten att överklaga beslut 

om licensjakt efter varg till domstol.  

 
 
 
  

                                                
264 Se Länsstyrelsen i Gävleborg, beslut, dnr. 218-7087-15, s. 1; Länsstyrelsen i Dalarna, beslut, dnr. 218-11691-

2015, s. 1; Länsstyrelsen i Värmland, beslut, dnr. 218-7632-2015, s. 1; Länsstyrelsen i Västmanland, beslut, 
dnr. 218-5670-15, s. 1; Länsstyrelsen i Örebro, beslut, dnr. 218-5939-2015, s. 1. 
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