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Krav om moratorium av skyddsjakter i Jämtlands län
Svenska Rovdjursföreningen (nedan kallad SRF) kräver ett omedelbart moratorium, beträffande delegeringen av
beslutanderätten avseende skyddsjakter på varg för Länsstyrelsen Jämtlands län eller åtminstone att Naturvårdsverket
tillsätter en utredning för att se över Länsstyrelsens handläggning av skyddsjakter på varg.
SRF hänvisar till senaste skyddsjakten på varg i Jämtland, dnr 218-1609-2018, där det i efterhand visade sig vara en genetisk
viktig tik, varg med högt värde. SRF menar att länsstyrelsen inte följt Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt,
ej heller följt olika vägledningar, såsom Naturvårdsverkets ”Vägledning om bedömning av genetiskt viktiga vargar” när de
beslutade om skyddsjakt på en varg den 1 mars 2018. Länsstyrelsens handläggning av detta ärende är under all kritik och bör
skarpt klandras.
Länsstyrelsen har inte gjort grundlig utredning när det gäller identifiering av individen, har inte varit på plats själva för att
säkerställa att rivna renar verkligen blivit slagna av varg, uttömt alla andra möjligheter eller vägt in i bedömningen, fördel för
vargen, att renarna som höll på att samlas in var slaktrenar, ej avelsdjur, och att resten av renhjorden skulle flyttas till
sommarbete inom ett fåtal veckor.
Länsstyrelsen har kringgått krav på identifiering av varg i varje beslut genom att hänvisa till Kammarrättens dom målnr
2103-16. SRF menar att varje beslut om skyddsjakt på varg ska bedömas var för sig, vilket innebär att Kammarrättens dom
knappast kan användas för att godkänna all skyddsjakt på ett rödlistat djur i all framtid.
Länsstyrelsen Jämtlands län använder Kammarrättens dom som en genväg för att slippa arbete med dels identifiera individer
och dels för att kunna rättfärdiga snabba beslut och därmed slå undan möjligheten för miljöorganisationer att överklaga
beslut.
I detta ärende kom ansökan in om skyddsjakt samma dag som vargen sköts och beslutet togs muntligt och skrevs ner vid ett
senare tillfälle. Detta är inte rättssäker handläggning bland våra myndigheter.
Vargen i Sverige är starkt inavlad och är i desperat behov av invandrade vargar för att bygga upp den genetiska poolen.
Länsstyrelsen i Jämtland har uppenbart satt i system att döda alla vargar som uppträder i renskötselområden. Detta utan att
först ta reda på den genetiska härkomsten vilket drabbar de genetiskt viktiga vargar och den genetiska statusen på den
svenska populationen.

Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen, 116 30 Stockholm │ tel 08-441 41 17 │ info@rovdjur.se
www.rovdjur.se │ org.nr 883202-3264 │ bg 5509-3876 │ pg 149 42-7

Vi ber Naturvårdsverket att se över möjligheten att stoppa delegering av skyddsjakter på varg till Länsstyrelsen Jämtlands län
tills myndigheten vidtagit åtgärder att kvalitetssäkra besluten och även göra dem rättssäkra.
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