ledare
allmänt

Hotet mot den
biologiska mångfalden
måste tas på allvar
Handlingskraft behövs för att stoppa artutdöendet och bevara naturen
för framtiden. Trots att vargen i Sverige klassats upp till Starkt hotad i
Rödlistan vill man i riksdagen utreda utökad licensjakt på varg. Politiker
borde låta vargstammen tillväxa ordentligt och säkra en livskraftig nivå
utifrån vetenskapliga grunder.
apport efter rapport om hur miljön snabbt
försämras har publicerats och man talar
allmänt om det sjätte massutdöendet av vilda
djur. Denna gång orsakat av mänsklig påverkan
i form av jord- och skogsbruk samt jakt som
de största enskilda faktorerna. Att både miljön
och den biologiska mångfalden är förutsättningar för även människans fortsatta existens
har också varit tydligt. Ändå har inget hänt för
att stoppa utvecklingen. Inte förrän nu när en
pandemi drabbar oss själva som art, finns det
vilja och handlingskraft att ändra på sig.
Hoten i form av massutdöende av arter och
klimatförändringarna borde tas på lika stort
allvar. De kommer att finnas kvar när COVID-19 har klingat av, och de innebär ett ännu
större hot mot inte bara människan utan hela
planeten.
När det gäller vår

svenska natur ser det också
dystert ut. Den nya rödlistan, som nyligen
publicerats, visar att ytterligare fler arter är
rödlistade, dvs löper risk att dö ut, och många
har klassats om till högre hotkategorier. Det
kan ni läsa mer om på sidan 6 i denna tidning.
En av de arter som klassats om från Sårbar
till Starkt hotad är vargen. Trots detta har en
motion från KD om att utreda utökad licensjakt antagits av Riksdagen. Motionen innehöll
en rad grovt felaktiga uppgifter, vilket gör det
ännu mer märkligt att en sådan motion kan
röstas igenom. Kontrollerar inte riksdagsledamöterna fakta? Det finns gott om rapporter från experter på genetik och vargforskare
på Grimsö.
I en rapport från SLU som Naturvårdsverket
själva beställt, Claws and Laws, beskrivs på vetenskapliga grunder att en sammanhängande
population på 1 700 vargar krävs för att uppnå
gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket
har utifrån resultat i en rad rapporter de beställt, satt det lägsta s k referensvärdet till 300
vargar för gynnsam bevarandestatus för Sveriges andel av en sammanhängande population. En förutsättning är att invandrade vargar
från Finland/Ryssland tillåts reproducera sig
vart femte år. Detta referensvärde är vad som
idag gäller och tillämpas vid förvaltningen av
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vargarna, inte någon påhittad siffra på 120
individer som KDs politiske talesman drog
till med. Det är oacceptabelt att något sådant
kan hända på riksdagsnivå.
Politikerna är inte själva experter, utan regeringen måste lyssna på de som har kompetensen
i vargfrågan, genetiker och vargforskare, och ta
beslut som säkerställer att Sverige följer EU:s
art och habitatdirektiv som vi har att rätta oss
efter. För, att vi ska ha en livskraftig vargstam,
är de flesta överens om. Det gäller nu att se till
att antalet vargar tillåts öka så att de inte ständigt ligger på absoluta minimiantalet, vilket
gör dem onödigt sårbara.
Den nya varginventeringen som publicerats
i dagarna visar att vi har 36,5 familjegrupper i
Sverige, vilket med omräkningsfaktorn 10 ger
siffran 365 vargar. Om man istället använder
den av Skandulv rekommenderade omräkningsfaktorn 7,67 finns det bara 280 vargar
totalt i Sverige. Dessutom har en hel del vargar dött eller försvunnit av olika orsaker under
inventeringens gång, så att tro att den svenska
vargstammen skulle tåla en licensjakt är fel.
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Pandemin medför också att svenskarna kommer

Medverkan
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att stanna hemma på sin semester i år och
friluftsartiklar säljer som aldrig förr. Förhoppningsvis medför detta att många fler kommer
att få upp ögonen för naturens värden och att
intresset för att vistas i naturen ökar. På sikt
kan detta medföra en ökad medvetenhet om
hur viktigt det är att bevara vår svenska natur
och öka antalet naturintresserade värnare av de
vilda djuren. – Människor som njuter av att
vistas i naturen och att uppleva de innevånare
som bor där. Och som inser att vi har ett ansvar att bevara våra skogar, sjöar och intakta
ekosystem till nästa generation.
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