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Svenska Jägareförbundet tar avstånd från regeringens 
vargbesked. 
Förankringsarbetet för genetisk förstärkning läggs på is. 
 

 

Regeringen har idag beslutat att ta bort taket på 210 vargar och att inte tillåta 

licensjakt på varg kommande vinter. 

 

– Svenska Jägareförbundets medlemmar och andra som påverkas negativt av varg 

är oerhört besvikna över beslutet, säger ordförande Torsten Mörner i en första 

kommentar. Mörner tillägger att det hade varit bättre om regeringen fullt ut 

försvarat den svenska politiken även om det skulle gå till EU-domstolen för 

granskning. 

 

Riksdagen beslutade 2009 om en ny vargpolitik som innebar licensjakt på varg med 

syfte att begränsa vargstammen till maximalt 210 vargar. Jakten skulle, förutom att 

lindra problemen, ge förutsättningar för genetisk förstärkning av den inavlade 

vargstammen. 

– Den rovdjurspolitik som en stor majoritet av den svenska riksdagen stod bakom är ett 

paket med licensjakt, övre tak för vargstammens storlek samt genetisk förstärkning, 

säger Torsten Mörner. När regeringen nu frångår den beslutade vargpolitiken kan inte 

Jägareförbundet fortsatt ställa upp. 

 

– Vargpolitiken som riksdagen beslutade om 2009 har inneburit en förbättrad 

bevarandestatus för vargen. På Jägarförbundet har vi arbetat intensivt med 

förankringen i varglänen. En förankring som enligt vår bedömning har varit 

framgångsrik. Men vi kan nu konstatera att EU-kommissionen vill sätta stopp för en 

sådan väl fungerande vargpolitik i Sverige, vilket är förvånande, säger Torsten Mörner. 

 

– Vi har regeringens uppdrag att förankra beslutet ute i länen. Vi kommer dock inte att 

kunna fortsätta detta arbete nu när regeringen överger den överenskommelse vi har 

och vi kommer därför att lägga förankringsarbetet på is tills vidare. Det är omöjligt att 

med trovärdighet motivera markägare och jägare att säga ja till ytterligare vargar när 

riksdagsbeslutet inte följs, säger Torsten Mörner. 

 

Redan i vintras kunde Jägareförbundet konstatera att de utlovade löftena inte infriades 

när det gällde vargstammens storlek. Efter jakten 2011 låg vargstammen långt över det 



 

tak på 210 vargar som riksdagen beslutat om. Såväl regeringen som Naturvårdsverket 

försäkrade då att en begränsad jakt 2011 skulle rättas till genom en högre tilldelning 

2012. Nu slopar man istället licensjakten helt och tar bort det övre taket. 

 

– Med de nya förutsättningarna i vargpolitiken anser förbundsledningen sig inte längre 

ha medlemmarnas mandat att föra vargfrågan vidare. Jägareförbundet kommer därför 

att kalla till en extra ordförandekonferens i september för att diskutera förbundets 

fortsatta engagemang i rovdjurspolitiken, säger Torsten Mörner. 

 

 – Jag har redan fått flera samtal från upprörda ordföranden och medlemmar i 

varglänen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. De 

säger alla samma sak; vi måste klargöra vår inställning i vargfrågan och vi måste kräva 

åtgärder för att minska vargstammen. 

 

– Nu är det upp till bevis för regeringen. Det finns delar i regeringsbeslutet som kan inge 

hopp. Dels brevet till EU-kommissionen, dels att regeringen flaggar för en utökad 

skyddsjakt redan i vinter och att licensjakten ska återkomma 2013. Nu återstår att se 

om regeringen klarar att stå upp för detta, säger Torbjörn Lövbom. 

 

 

För mer information kontakta: 

Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet 

Tel: 070-567 93 52 

Mail: torsten.morner@jagareforbundet.se 

 

Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd 

Tel: 070-693 39 67 

Mail: torbjorn.lovbom@telia.com 

 

 
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda 

viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av 

regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 
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