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Statsforvalteren i Oslo/Akershus 
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Rovviltets Røst påklager rovviltnemda regionene 4 og 5s 

lisensfellingsvedtak sesongen 2020/2021 utenfor Forvaltningssonen 
for ynglende ulv  

 

Når det gjelder den norske delbestanden legger vi igjen merke til at det opereres med bruttotall uten 

å nevne forvaltningsmessige uttak av vinteren 2021s i beskrivelsen av delbestanden i Norge 

 

For det andre ser ikke Rovviltets Røst rovviltnemdene ta hensyn til at grunnlaget for at «forvaltning» 

av den sør-skandinaviske ulvestammen er den bestandsbiologiske statusen Gunstig Bevaringsstatus. 

Gjeldende definisjon er ikke i tråd med EU-kommisjonens definisjon og påpeker at den sør-

skandinaviske ulvepopulasjonen har bestandsbiologiske statusen MINSTE LEVEDYKTIGE BESTAND 

(MVP). 

Ergo er det etter Rovviltets Røst mening (understøttet av EU-kommisjonens svar på 

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen og NOAHs henvendelse 14. april 2021, vedlagt) 

finnes ikke handlingsrom for lisensfelling på noen side av grensen og gir intet handlingsrom for 

lisensfelling av ulv i den norske delbestanden 2021/2022. 

 

Rovviltets Røst finner heller ikke at den aktuelle innavlsbeskrivelsen sekretariatet og nemdene legger 

til grunn relevant, den økende innavlsdefekter i den sør-skandinaviske ulvebestanden er omfattende 

og innavlsdefektene påtagelige.  

SLU’s obduksjonsrapport etter 2021s lisensfelling i Sverige avdekket at 41% av hannulvene skutt i 

vinter er rammet av kryptorkisme. (Vedlegg SLU’s obduksjonsrapport.) 

 

Obduksjonsrapporten gir også unikt innsyn i ulvebestandens diett og bekrefter blant  annet at 

ulvenes predasjon på villsvin! 



Med tanke på diskusjonen om villsvinenes inntog i Norge og påstått manglende predatorer... 

 

 

Den samlende kvote som rovviltnemdene har innstilt til truer den norske og den sør-skandinaviske 

ulvebestandens kortsiktige og langsiktige overlevelse. Og ytterligere undergraver Stortingets 

rovviltforlik (2004, 2011 eller 2016) som stadfester at Norge skal ha levedyktige og livskraftige 

stammer av alle våre 5 store rovdyr i deres naturlige utbredelsesområder! 

 

Vi finner vedtaket selektivt innrettet for å dissimilere den sør-skandinaviske ulvebestanden og ser en 

ensidig fokusering på utregningsdokumentet fra SVAs rapport vedrørende intervallene for nedgang, 

status quo og økning i den skandinaviske bestanden uten å ta hensyn til øvrig forskning og 

forskningsresultater! 

 

Ulv og de øvrige store rovviltartene er naturlig tilhørende norsk fauna og har vært tilstedeværende i 

vår natur siden siste istid. 

Det er menneskets plikt og ansvar å innrette sin aktivitet til samspill med naturens øvrige 

artsmangfold. 

 

Rovviltets Røst krever at lisensfellingsvedtaket blir avvist! 

 

 
For Rovviltets Røst 
 

                                                                               
Anne Margrethe Vadder                                                                      May Opheim                                            
Leder                                                                                                    Styremedlem         
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Förord 
 

 
Hantering av alla döda djur tillhörande de fyra stora rovdjuren; varg, lodjur, björn och järv ingår i 
SVA:s uppdrag från Naturvårdsverket.  
 
Denna rapport redovisar data från SVA:s undersökningar av vargar fällda under licensjakten på varg 
2021. Rapporten innehåller samtliga obduktionsresultat som framkommit under obduktion och 
ersätter enskilda obduktionsutlåtanden.  
 
 
Uppsala 2021-03-03 
 
Erik Ågren, sektionschef viltsektionen 
 
 
 
 
 

Sammanfattning  
 
 
Av totalt 28 tilldelade vargar för licensjakten på varg 2021 fälldes 27 vargar inom de fyra län och fyra 
revir där jakt beslutats. Tolv vuxna vargar och 15 knappt ettåriga ungvargar fälldes. Sjutton var hanar 
varav 10 födda 2020, och 10 honor varav 5 var födda 2020. Kroppsvikterna varierade mellan 26,9 och 
54,2 kg, där den tyngsta vargen tangerar de högsta noterade kroppsvikterna hos varg i Sverige. Flera 
fynd av lindriga bettfel samt äldre tand- och revbensskador noterades, samt handjur med kryptorkism 
vilket är tidigare kända förändringar i denna population. Det är dock mycket anmärkningsvärt att 7 av 
hanvargarna, dvs 41% av hanarna som fälldes var kryptorkida. Det innebär att en eller båda testiklar 
inte hade vandrat ner i pungen under fosterutvecklingen, vilket är en medfödd missbildning. Detta är 
en mycket högre andel kryptorkida än tidigare noterat. Medelvärdet för totalt 308 undersökta 
hanvargar mellan 2007 och 2020 är 6,5% kryptorkida. Vidare studier av släktskapet för vargar med 
kryptorkism är av intresse. Ingen av de fällda vargarna hade äldre skottskador. Sjukdomsövervakning 
av parasiter visade att ingen av vargarna bar på trikiner, vilket är en muskelparasit som tidigare 
förekommit hos enstaka vargar. Ingen varg noterades vid Länsstyrelsens besiktning ha tecken på 
skabbangrepp. Sammanfattningsvis visar obduktionsresultaten från SVA en över lag god hälsa hos 
fällda vargar, förutom den höga förekomsten av kryptorkism i de revir där jakten utfördes. 
 
Första version av rapporten: Undersökningar av tarmparasiten dvärgbandmask är mer tidskrävande 
och är inte avslutade när denna första version av rapporten publiceras, men resultaten läggs in i när 
alla analyser är klara, och en uppdaterad version av rapporten publiceras. 
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Licensjakten på varg 2021 
 
BESLUT OM LICENSJAKT 
Beslut om licensjakt på varg mellan 2 januari 
och 15 februari 2021 fattades av Länsstyrelserna 
i Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och 
Örebro län. Totalt omfattade besluten 24 vargar 
fördelade i dessa län (Tabell 1), där ytterligare 
tilldelning av 4 vargar tillkom i Gävleborgs län 
under jakttiden.  
 
Tabell 1. Tilldelning och antal fällda djur under 
licensjakten 2021.  

Län Revir 
Till-
delning Fällda 

Gävleborg Andån 6+4 10 

Gävleborg Ryssjön 6 6 

Värmland Stora Bör 6 6 

Västmanland/Örebro Vidaln 6 5 

Total  28 27 
 
 
VAD HÄNDER MED FÄLLDA VARGAR  
Direkt efter en varg är fälld eller påskjuten 
anmäls detta av jaktledaren till berörd 
länsstyrelse som reglerar hur många vargar som 
finns kvar i tilldelning. Blir en varg påskjuten 
men inte kvar på platsen är jaktledaren skyldig 
att genomföra eftersök. 
Länsstyrelsens besiktningsperson besiktar det 
fällda djuret och vid begäran även skottplatsen. 
Vid besiktningen tas ett flertal mått, vikt och en 
besiktningsblankett fylls i. Vargen registreras i 
myndigheternas gemensamma databas Rovbase 
och får ett individuellt M-nummer. Jägarna har 
möjligheten att få behålla skinnet och ansvarar 
själva för att flå djuret. Skinnet märks av 
besiktningspersonen så att ursprunget av 
skinnet kan spåras. Den flådda kroppen 
transporteras till SVA i Uppsala.  
 
 
VAD HÄNDER PÅ SVA 
På SVA registreras vargen och kroppen röntgas 
för att leta efter eventuella missbildningar eller 
äldre skottskador. Vargarna obduceras sedan 
för undersökning av kropp och alla inre organ, 
leder, bedömning av tandhälsa samt mag- och 
tarminnehåll. Prov från tarmen tas för 
parasitologisk undersökning för eventuell 
förekomst av dvärgbandmask, och muskelprov 
undersöks för förekomst av trikiner. Blodprov  

 
 
tas för analys av antikroppar mot rävskabb när 
detta misstänks. Hela eller delar av skelettet 
skickas sedan till Naturhistoriska Riksmuseet 
(NRM).  
 
Vid obduktionen tas även ett flertal 
vävnadsprover för pågående och framtida 
forskning och analyser, och sparas frysta i 
biobank på SVA och i miljöprovbanken på 
NRM. Ett muskelprov skickas till SLU:s 
viltforskningsstation på Grimsö som utför 
genetisk analys. 
 
En obduktion visar hälsostatusen hos det fällda 
djuret, liksom synliga skador, tecken på 
eventuella sjukdomar och missbildningar. 
Resultaten från obduktionen och tillhörande 
undersökningar kan sedan användas som 
underlag för beslut i förvaltningen av varg i 
Skandinavien. 
 
Under själva obduktionen görs en första 
åldersbestämning genom att titta på skelettets 
bland annat tillväxtzoner, tänder, och 
könsorgan. En årsunge är knappt ett år gammal 
(född på våren året innan) och vuxen bedöms de 
som är knappt två år eller äldre. Tandsnittning 
för åldersbestämning för vuxna vargar görs 
senare under året på ett annat laboratorium. 
 
Hos vargtikar undersöks livmodern för att se 
om tiken tidigare varit dräktig, vilket då är en 
indikation på att tiken varit ett föräldradjur i 
reviret. Tecken på tidigare dräktighet är så 
kallade implantationsärr som ger en indikation 
på hur många foster som tiken hade senast i 
livmodern men ger inte svar på exakt hur många 
valpar som fötts och överlevt. 
 
Antalet skott som träffat ett djur kategoriseras 
vid obduktionen som träff i vital del eller träff i 
kropp. Med vital del avses hjärta- och 
lungregion, hjärna och ryggrad, eller stora 
blodkärl i hals och huvud som vid träff skapar 
en omedelbar avblodning. 
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Resultat  
 
KÖN OCH ÅLDER 
Av de 27 fällda vargarna var 10 honor och 17 
hanar. Tolv vargar var vuxna, och 15 vargar 
bedömdes vara födda våren 2020. Två av de 
fem vuxna honorna visade spår efter tidigare 
dräktighet, en från Ryssjöreviret och en från 
Andåreviret, båda i Gävleborgs län. För 
information om ålder och kön för varje revir, se 
tabell 2.  
 
VIKT 
Medelvikten för vargar skjutna under 
licensjakten 2021 var 37,1 kg med en spridning 
mellan 26,9 – 54,2 kg. För vargar under ett år 
(födda 2020) var medelvikten 34,1 kg och för 
vuxna 40,8 kg. De individuella vikterna 
presenteras i tabell 2.  
  
TRÄFFBILD 
Enligt besiktningsprotokollen avlossades 53 
skott (mellan 1 – 5 skott, i snitt och median 2 
skott per varg) mot de 27 fällda vargarna. Totalt 
35, eller eventuellt 36 av skotten har träffat 
vargarna, varav 30 har träffat i vital del.  
 
OBDUKTIONSFYND 
Vargarna hade generellt en god hälsostatus, där 
de flesta bedömdes vara i medelgott hull 
bedömt på mängden fettreserver. En var i över 
medelgott hull och två bedömdes som under 
medelgott hull.  
 
Innehållet i magsäcken noterades; 8 vargar 
hade tom magsäck, 7 hade ätit rådjur, 5 älg, 3 
hjortdjur ospecificerat, 2 med däggdjur 
ospecificerat (benbitar enbart). En varg hade 
ätit vildsvin, en annan en mus, och i två magar 
fanns gräs och i två fanns fjädrar. Vissa vargar 
hade mer än en art av bytesdjur i magsäcken. 
 
Åldersförändringar som lindrigt ledslitage 
sågs på två djur, liksom allmänt nedslitna tänder 
på vuxna troligen äldre djur, vilket är förväntat. 
 
Mekaniska skador av yttre våld är inte heller 
ovanligt, särskilt hos äldre vargar. Två av 
vargarna hade vardera en äldre avläkt 
skelettskada på ett bakben, och en varg en 
avläkt revbensfraktur. Skadorna uppstår av 
trubbigt yttre våld och kan exempelvis orsakas 
av sparkar från älg. Ingen varg hade äldre 
skottskador.  
 
 

 
 
Hög andel hanar med kryptorkism! 
Mest anmärkningsvärt av obduktionsfynden 
var att 7 av 17 (41%) av hanarna var 
kryptorkida, dvs. en eller båda testiklarna inte 
hade vandrat ner i pungen under 
fosterutvecklingen. I tre fall var det höger 
testikel, hos en varg i bukhålan och hos två i 
ljumsken. I tre fall var det vänster testikel, även 
här i ett fall i bukhålan och hos två i ljumsken. 
En varg hade båda testiklarna i bukhålan 
(dubbelsidig kryptorkism) vilket kan förväntas 
leda till dålig eller utebliven fertilitet. 
 
 

 
 
Varg M525322, obduktion, flådd kropp: Kryptorkid 
hane född 2020 från Andån, med vänster testikel kvar 
i underhudsfettet i ljumsken då den inte vandrat ner i 
pungen där bara höger testikel fanns. Foto: SVA. 
 
Parasitologiska undersökningar 
Samtliga inkomna vargar har provtagits för 
undersökning av parasiterna trikin och 
dvärgbandmask. Ingen varg var positiv för 
trikiner. Ingen varg noterades vid besiktning 
efter jakten ha hudförändringar tydande på 
skabb. Undersökning för parasiten 
dvärgbandmask pågår fortfarande och saknas 
därför i denna första version av rapporten. En 
uppdaterad version av denna rapport publiceras 
när analyserna är klara och införda.   
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Medfödda tand- och bettfel är inte ovanligt 
hos svenska vargar. Tre fall av bettfel; ett 
överbett, ett bettfel på framtänder och ett med 
felställd hörntand noterades, förutom flera fall 
av lindrigt snedställda kindtänder. En varg hade 
en övertalig första kindtand (premolar 1).  
 

 
 

M525301 Varg, vuxen hane från Vidalnreviret med 
dubbel premolar 1 i höger överkäke, ev. kvarvarande 
mjölktand. Foto: E. Ågren, SVA 
 
 

Missbildningar i övrigt var ett mindre bifynd 
på en varg var att två broskringar i luftstrupen 
var delvis hopväxta, dock utan att påverka 
strupens form eller diameter. 
 
 

 
Varg M525333, en vuxen hona från Ryssjön med ett 
bettfel där vänster hörntand i underkäken är felvinklad, 
så att ett onormalt slitage på utsidan av överkäkens 
hörntand har uppstått. Foto: SVA 
 
 
 

 
Varg, tandfoto vid obduktion, där slitna tänder tyder på en äldre individ   
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Tabell 2. Licensjakt på varg 2021, data och resultat från undersökningar på SVA 
 

Rovbase ID Fälld Vikt kg Ålder Kön Hull Mag-innehåll Obduktionsfynd 

Gävleborg          
Andån 

      

M525319 2021.01.03 54,8 Vuxen Hane Medel Rådjur Utan anmärkning 
M525320 2021.01.03 37,5 f. 2020 Hane Medel Älg Utan anmärkning 
M525321 2021.01.03 37 f. 2020 Hane Medel Tom Överbett 
M525322 2021.01.03 41,5 f. 2020 Hane Medel Rådjur Kryptorkid 
M525323 2021.01.03 29,7 f. 2020 Hona Medel Mus Utan anmärkning 
M525324 2021.01.03 32,8 Vuxen Hona Medel Älg Utan anmärkning 

M525338 2021.01.05 36,2 Vuxen Hane Medel Hjortdjur, 
fjädrar Kryptorkid 

M525339 2021.01.05 35,9 f. 2020 Hane Medel Ben, gräs Kryptorkid 
M525343 2021.01.06 36,1 Vuxen Hona Medel Rådjur Äldre skada hasled 
M525344 2021.01.06 30,5 f. 2020 Hona Medel Tom Utan anmärkning 

Gävleborg 
Ryssjön 

       

M525304 2021.01.02 32,2 f. 2020 Hona Medel Älg Utan anmärkning 
M525305 2021.01.02 54,2 Vuxen Hane Medel Älg Utan anmärkning 
M525325 2021.01.03 36,3 f. 2020 Hane Medel Älg Utan anmärkning 
M525333 2021.01.04 29,2 Vuxen Hona Medel Ben Bettfel hörntand 
M525357 2021.01.08 26,9 f. 2020 Hane Medel Gräs Utan anmärkning 
M525365 2021.01.12 37,6 Vuxen Hona Medel Rådjur Äldre revbensskada 

Värmland 
Stora Bör 

       

M525363 2021.01.10 30 f. 2020 Hona Medel Rådjur Utan anmärkning 
M525367 2021.01.13 37 f. 2020 Hane Under medel Rådjur Kryptorkid 
M525368 2021.01.13 50 Vuxen Hane Under medel Rådjur Kryptorkid 
M525397 2021.01.16 36 f. 2020 Hona Medel Tom Utan anmärkning 
M525416 2021.01.21 28 f. 2020 Hane Medel Tom Utan anmärkning 
M525517 2021.02.11 38,5 f. 2020 Hane Medel Ben, fjädrar Kryptorkid 

Västmanland/Örebro 
Vidaln 

       

M525301 2021.01.02 40 Vuxen Hane Medel Tom Övertalig tand 

M525302 2021.01.02 38 Vuxen Hane Medel Vildsvin Kryptorkid. Äldre 
skada bakben 

M525378 2021.01.14 48 Vuxen Hane Medel Tom Utan anmärkning 
M525386 2021.01.15 35,5 f. 2020 Hane Över medel Tom Bettfel framtänder 
M525413 2021.01.20 32,50 Vuxen Hona Medel Tom Utan anmärkning 
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Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
Office: BU-9 02/173 - Tel. direct line +32 229-80291 
 

Sabine.BOURDY@ec.europa.eu 

 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 

ENVIRONMENT 

Implementation & Support to Member States 

Mainstreaming & Environmental Assessments 

Brussels  
ENV.E.1/PL/at 

NOAH – for animal rights 

Dronningens gate 13 

0152 Oslo, Norway 

 

E-mail: katrin@dyrsrettigheter.no  

Dear Ms Martinsen and Ms Vels, 

Thank you for your letter of April 7
th

 2021 to Commissioner Sinkevičius, who asked me 

to reply on his behalf.  

We very much appreciate the detailed information that you provided us on the Swedish 

license hunt of wolves for population control in winter 2021. The information concerning 

Swedish administrative and court decisions on the license hunt in winter 2021, the 

analysis that you have made on the compliance of the decisions on license hunt with the 

Habitats Directive, as well as your comments on the favourable conservation status of the 

Swedish wolf population are very valuable to our services.  

The wolf is listed in Annex IV of the Habitats Directive and as such, it is a strictly 

protected species for which regular hunting is prohibited in Sweden. Derogations from 

this strict protection are only allowed for the motives enumerated under Article 16 of the 

Directive and with the conditions that there is no satisfactory alternative and that the 

derogation is not detrimental to the maintenance of the wolf populations concerned at a 

favourable conservation status in their natural range. As you pointed out, the Court has 

already clarified the scope of the above provisions, including in its ruling of 10 October 

2019 (case C-674/17, Tapiola). 

In our regular bilateral exchanges with the Swedish authorities, we have been 

consistently conveying our concerns about their practise concerning the license hunt of 

wolves. In particular, we regularly insist on the fact that the low population threshold that 

Sweden has defined as a favourable reference population for the wolf appears to be based 

more on the concept of minimal viable population. Thus, it is unlikely to match the 

requirements on favourable conservation status. We have also conveyed our views on the 

conditions that each derogation from the strict protection is required to meet fully, along 

the lines of the judgment in the Tapiola case. 

Ref. Ares(2021)2558150 - 15/04/2021
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We are currently assessing the most recent replies of the Swedish authorities and the 

latest decisions by the Swedish authorities and courts in this context, together with 

additional legal and scientific elements relevant for upcoming proceedings in the on-

going infringement. Please rest assured that the information that you share with me 

features among these elements and receives the appropriate attention by my services.  

 

Yours faithfully, 

Sabine BOURDY 

Head of Unit 

(Electronically signed) 

Electronically signed on 15/04/2021 14:51 (UTC+02) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482
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