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Kære Ole Pedersen 

Jeg henviser herved til din klage af 30. oktober 2022, som er registreret hos Kommissionen med 

referencen CHAP(2022)03304, vedrørende den vedvarende licensjagt på ulve i Sverige, som du 

finder, er i strid med habitatdirektivet1. Denne klage er en opfølgning på din tidligere klage med 

referencen CHAP (2020) 3330, som blev lukket den 29. september 2021.  

Kommissionens tjenestegrene overvåger fortsat situationen i Sverige. Vi har fået oplysninger om 

den svenske rigsdags forslag af 18. maj 2022 om at sænke referenceværdien for gunstig 

bevaringsstatus for den svenske ulvebestand fra 300 til muligvis så lavt som 170. Vi var allerede 

bekymrede over det forhold, at referenceværdien på 300 ulve ville være for lav for en gunstig 

bevaringsstatus og snarere være tættere på en levedygtig minimumsbestand for ulven.   

Som du skriver, giver den relativt lille ulvebestand i Sverige sammen med den høje grad af indavl 

og de begrænsede udbredelsesområder anledning til spørgsmål om artens fremtidsperspektiver i 

landet. Ydermere giver det forhold, at man jævnligt forlader sig på undtagelserne i henhold til 

artikel 16, stk. 1, litra e), i habitatdirektivet i Sverige for at retfærdiggøre årlig licensjagt på ulve, 

anledning til bekymring, herunder i lyset af EU-Domstolens dom i Tapiola-sagen2, som er 

afspejlet i Kommissionens vejledning om "streng beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning 

i henhold til habitatdirektivet"3. Vi har erfaret, at der må jages 75 ulve i 2023, og igen gøres en 

undtagelse gældende. I lyset af ovenstående er Kommissionens tjenestegrene i færd med at 

vurdere, hvilke skridt de skal tage i den verserende traktatbrudsprocedure INFR(2010)4200.  

Denne traktatbrudsprocedure har ført til, at den svenske regering har givet NGO'er adgang til 
retlig prøvelse, så de nu kan få domstolene til at prøve afgørelser om jagt på ulve. Kommissionen 

                                                           
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (konsolideret 

tekst: EUR-Lex - 01992L0043-20130701 - DA - EUR-Lex (europa.eu)). 
2 Dom af 10. oktober 2019, Tapiola, C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851. 
3 EUR-Lex - C(2021)7301 – DA – EUR-Lex (europa.eu). 
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forventer, at de svenske domstole fuldt ud tager hensyn til følgerne af dommen af 10. oktober 
2019 (sag C-674/17, Tapiola) i forbindelse med licensjagt. Du nævner, at du har klaget til 
Forvaltningsretten i Luleå, men at du blev afvist. Din klage mangler imidlertid de nødvendige 
detaljer for at konkludere, at der var tale om en overtrædelse af NGO'ers ret til at indbringe denne 
type klager for de svenske domstole.  

I lyset af ovenstående skal jeg derfor meddele, at Kommissionen agter at henlægge din klage. Hvis 

du imidlertid har nye oplysninger, der kan være relevante for en fornyet vurdering af din klage, 

navnlig for så vidt angår din adgang til de svenske domstole, bedes du kontakte Kommissionen 

senest fire uger fra datoen for dette brev. Sagen vil derefter blive lukket.    

Med venlig hilsen 
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Nicola Notaro  
Kontorchef 
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