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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag om Femårig plan för
genetisk förstärkning av varg 2016-2020
Nr: NV-02544-15
Svenska Rovdjursföreningen, SRF, ser positivt på det förslag som tagits fram av Naturvårdsverket,
NV. I första hand anser SRF att planen visar att det finns en ambition att säkerställa en gynnsam
bevarandestatus för varg i landet.
Likaså understryker NV vikten av genetisk förstärkning, vilket SRF ser som nödvändigt för att uppnå
en gynnsam bevarandestatus.
NV presenterar också en vägledning för hur skyddsjaktsärenden bör hanteras.

Förslaget inleds med en bakgrund som visar den svenska vargpopulationens genetiska status samt en
kort resumé av den senaste tidens utveckling inom rovdjurspolitiken.
NV presenterar därefter den målsättning man vill arbeta emot. Bland annat lyfts behovet fram av ett
regelbundet utbyte av gener mellan de skandinaviska och finsk-ryska populationerna.

De förslag som lämnas rörande hur detta mål skall uppnås kan sammanfattas:
1. Att säkerställa att individer från den finsk-ryska populationen når den mellansvenska
vargpopulationen.
2. Att öka överlevnaden för de genetiskt viktiga vargar som redan etablerat sig i Mellansverige.
NV säger att man redan inlett ett arbete med ryska myndigheter i syfte att säkerställa ett
kontinuerligt inflöde från öster. SRF anser att detta är bra, men konstaterar att inget sägs om hur
detta samarbeta ska gå till i praktiken.
Vidare anser SRF att det också är viktigt att stärka kontakterna med norska myndigheter,
då den skandinaviska vargpopulationens utbredning omfattar både Sverige och Norge.
Vidare sägs att en dialog redan inletts med företrädare för renskötseln i syfte att öka förståelsen för
att varg ska kunna röra sig genom renbeteslandet. Bland annat har öronmärkta pengar avsatts för
skadeförebyggande arbete i renskötselområdet.
I praktiken föreslår NV exempelvis flytt av renhjordar samt i vissa fall att hägna och utfodra renar.
SRF är positiv till detta.
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Det som framför allt är positivt är NVs förslag om att Sametinget tillsammans med Viltskadecenter
bör arbeta fram förebyggande åtgärder. Detta bör, om uppdraget tas på allvar, innebära att
långsiktiga lösningar utarbetas och prövas som inte bara gynnar vargens möjligheter att överleva,
utan även ökar möjligheten till samexistens mellan renskötsel och rovdjurspopulationerna rent
generellt i renbeteslandet.
Beträffande skyddsjakt utanför renskötselområdet ansluter sig SRF till NVs restriktiva inställning till
skyddsjakt. SRF anser dock att begäran om skyddsjakt på genetiskt viktiga vargar i princip bör avvisas
oavsett var i landet vargen befinner sig. Vi vill också att prövningar om skyddsjakt av genetiskt
värdefulla vargar ska fattas på nationell nivå. Den delegation som nu lämnats till Länsstyrelserna bör
återtas vad gäller genetiskt värdefulla vargar.
SRF anser att ytterligare ansträngningar bör göras för att underlätta för vargar från den finsk-ryska
populationen att ta sig till Mellansverige. Ett exempel är att ingen jakt på varg ska beviljas i en
sammanhängande möjlig väg söderut samt att i denna "passage" bedriva en aktiv naturbevakning i
avsikt att förhindra tjuvjakt.
Utformningen av en sådan passage måste, för att fylla sitt syfte, baseras på erfarenheter av vilka
vägar vargar hittills använt sig på vandring söderut.
Under den gångna vinterns sköts i Jämtland en avkomma efter invandrarparet i Tiveden. Hanvargen
hade stannat upp i ett vinterbetesområde med flera renhjordar. Berörd Länsstyrelse gav klartecken
till skyddsjakt.
SRF anser att genetiskt viktiga vargar som hamnar i olämpliga områden och situationer i första hand
ska flyttas om inga andra skyddsåtgärder hjälper. Att skjuta dessa vargar ger inget tillskott till den
genetiskt svaga skandinaviska populationen. Att avliva en immigrerad eller annan genetisk viktig varg
är inte en trovärdig rovdjurspolitik och ger fel signaler.
Inte heller ska Jordbruksverkets krav att en immigrerad varg måste hållas under uppsikt under minst
två månader innan den kan flyttas behöva uppfyllas. Det kan inte vara någon avgörande skillnad om
en immigrerad varg går på egna tassar ner till Mellansverige från Finland eller om den får hjälp ner
från renskötselområdet.

Svenska Rovdjursföreningen
Kenth Nauclér
Ordförande
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