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Haaverstad, Olav Thøger

Fra: Haaverstad, Olav Thøger
Sendt: fredag 9. september 2022 12:41
Til: arneolav.haabeth@oslobystyre.no; liser@viken.no; dagfinns@viken.no; 

benedictel@viken.no; havardj@viken.no; Jon Anders Mortensson; Lundgård, 
Kjerstin G; Øygarden, Rune; Tronsmoen, Stein; Gihlemoen, Truls; Mari 
Gjestvang

Kopi: Hillmann, Christian; haakon.riekeles@gmail.com; larsbe@viken.no; 
larsd@viken.no; monicag@viken.no; Galleberg, Otto; Storbråten, Jonny; 
Bøe, Silje; Olstad, Thomas; Lien, Ellen; Sørensen, Ståle; 
ida.glemminge@miljodir.no; Kjell Vidar Seljevoll; Ann Margaret Grøndahl; 
jan.huseklepp.wilberg

Emne: VS: Skriftlig redogörelse från Länsstyrelsen i Värmlands län inför licensjakt i 
gränsrevir mot Norge 2023

Hei.  
 
Under følger skriftlig uttalelse fra Länstyrelsen i Värmland om lisensfelling i grenserevir som ble oversendt etter 
møte med svenske myndigheter (Länstyrelsen og Naturvårdsverket) i dag. Samme budskap ble også fremlagt 
muntlig i møte.  
 

Med vennlig hilsen 

Olav Thøger Haaverstad 
seniorrådgiver 

 
klima- og miljøvernavdelingen 

Telefon: 
Mobil: 
E-post: 
Web: 

32 26 68 28 
41 67 91 96 
fmbuoth@statsforvalteren.no 
www.statsforvalteren.no/ov 

 
Fra: Höök David <david.hook@lansstyrelsen.se>  
Sendt: fredag 9. september 2022 12:18 
Til: Haaverstad, Olav Thøger <fmbuoth@statsforvalteren.no> 
Kopi: Langöen Kari <kari.langoen@lansstyrelsen.se>; Andrén Georg <georg.andren@lansstyrelsen.se> 
Emne: Skriftlig redogörelse från Länsstyrelsen i Värmlands län inför licensjakt i gränsrevir mot Norge 2023 
 
2022-09-09 
Länsstyrelsen i Värmlands yttrande gällande licensjakt efter varg i gränsrevir till Norge 2023 
 
Länsstyrelsen har i samråd med Länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet (MFO) och 
Statsförvaltaren i Norge kommit diskuterat kvoter för licensjakt på både förvaltningsområdesnivå och länsnivå. Med 
hänsyn till utrymmet för licensjakt i Sverige såväl som inom Värmlands län har man kommit fram till att licensjakt på 
gränsen mot Norge är aktuellt i två eller högst tre gränsrevir. De reviren som då diskuterades som aktuella revir var 
Juvberget och Kockohonka. 
Rovviltnemndene har beslutat att licensjakt kan bedrivas i Ulvåa, Juvberget, Kockohonka och Fjornshöjden. 
Jakt i fyra gränsrevir går utanför det man diskuterat med Statsforvalteren vilket blir problematiskt i relation till 
möjligt jaktuttag inom Värmlands län såväl som inom  övriga län i MFO. 
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Av de reviren som Rovviltnemndene angett som aktuella licensjaktsrevir anser Länsstyrelsen, efter att ha diskuterat 
saken med Landshövdingen av Värmlands län, att Fjornshöjden är det revir som är minst lämpat för licensjakt. 
Detta då reviret gränsar till Settenreviret som har Skandinaviens just nu enda reproducerande finsk-ryska varg. 
Länsstyrelsen i Värmland bedömer att ett scenario där denna varg fälls under licensjakten skulle kunna påverka 
framtida möjligheter att bedriva licensjakt i Sverige. Länsstyrelsen i Värmland har erfarenheter från tidigare 
licensjakter där revirmarkerande vargar från revir som gränsat till det revir som omfattats av licensjakt fällts inom 
jaktområdet. 
Därför bedömer Länsstyrelsen i Värmland det som olämpligt att bedriva licensjakt i Fjornshöjden, eller andra revir 
som gränsar till revir innehållande finsk-rysk varg. 
 
Vänliga hälsningar, 
  
David Höök 
Vilthandläggare, Länsstyrelsen Värmland 
-------------------------------------------------- 
Tel: +46 (0)10-224 72 56 
david.hook@lansstyrelsen.se  
  
Skicka dina ärenden till oss digitalt  
E-tjänster och blanketter 
varmland@lansstyrelsen.se  
  
Så hanterar vi dina personuppgifter 
 
www.lansstyrelsen.se/varmland 
 


