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Vargjakt i Sverige
på lösa grunder
R

egeringen rör sig utanför lagens råmärken, vilket man säkert är helt medveten
om, men väljer att ändå tassa in i detta gungﬂy. För att tillfredsställa några speciella intressegruppers rop på mer vargjakt i Sverige.
Att begränsa vargstammen till 210 individer genom licensjakt, i ett skede där
vargstammen fortfarande är både liten och
mycket sårbar, är en eftergift för några få och
en ren provokation mot alla de människor
som värnar om djur och natur i Sverige. Inte
minst mot dem som har tilltro till EU:s regelverk och insikt om vargbiologi.
Ingen kan påstå att vargstammen har uppnått ”gynnsam bevarandestatus”, vilket jag
menar måste vara ett minimikrav för att begränsande jakt på hotade arter ska kunna
verkställas. Om ens då, det är ännu inte prövat i EG-domstolen om sådan jakt kan tillåtas över huvud taget inom ramarna för EU:s
naturvårdslagstiftning.
Ingen kan heller säga vad det helt oförberedda inplanteringsprogrammet om högst
20 vargar kommer att landa i.
Desto klarare är det att det främsta syftet
med inplanteringen är att legitimera licensjakten, under intryck av handlingskraft för
att få bukt med inavelseﬀekterna i stammen.
Men vad detta kommer att resultera i, eller
när, vet man intet om idag. Dessutom ska
ju jakten påbörjas innan inplanteringen ens
påbörjats. Nyligen har det också – glädjande
nog – kommit två invandrare på egna ben
till den skandinaviska vargpopulationen och
ynglat av sig, vilket betyder att de själva och
deras avkomma är särskilt betydelsefulla genetiskt. Vad kommer att hända med dessa
värdefulla djur under licensjakten? Det verkar inte ﬁnnas några säkra metoder att skydda speciﬁka vargar under sådan jakt annat än
i enstaka undantagsfall.
YTTERLIGARE EN VIKTIG faktor i EU:s nya riktlin-

jer för förvaltning av stora rovdjur, är kravet
på kontaktvägar mellan olika små delpopulationer av hotade rovdjursarter, i vårt fall

mellan de svenska och de ﬁnska vargstammarna. Det naturliga vore att tillåta vargetableringar i de 40 procent av landet som
utgörs av renskötselområdet. Men istället
lämnas detta stora område, som är den enda
kontaktlänken till ﬁnska artfränder, tomt
på varg. Som om inte detta vore nog är det
mycket centrala begreppet om vad som krävs
för att vargstammen ska uppnå ”gynnsam
bevarandestatus” ett ännu outklarat område
som regeringen ska låta utreda och rapportera
om först 2012.
Man inser lätt att det är något fundamentalt fel på både upplägget och turordningen.
Vi kommer i vinter att tvingas åse hur vissa jägare ska få se sina drömmar gå i uppfyllelse genom att skjuta ett större antal av
landets vargar utan annan anledning än att
vargstammen inte får uppgå till ﬂer än 210
individer. Sådan omfattande jakt på varg har
vi inte haft i Sverige sedan i början av förra
århundradet!
Regeringens tal om att genetiskt defekta
vargar ska skjutas kan låta bra och ”humant”,
men sanningen är att sådana eventuella defekter svårligen kan upptäckas förrän vargen
redan är död, om ens då.
Nyligen stod det klart att mellan 20 och 40
vargar ska skjutas och diskussioner förs om
hur jakten ska gå till och organiseras. Den
kommande vargjakten är – mot allt bättre
vetande – ett faktum.
SRF är i kraftig opposition mot den nu
rådande rovdjurspolitiken och till våra främsta syften hör att verka för att Sverige lever
upp till ambitionen om en gediget livsduglig
vargstam i landet. En vargstam som får växa
och sprida sig över hela landet och som, genom naturlig kontakt med den ﬁnsk-ryska
populationen, ges chansen att utveckla det
nödvändiga genetiska utbytet med sina artfränder i öst.
ANN DAHLERUS
GENERALSEKRETERARE
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