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Flera hot mot vargen i vinter
Vargjakt och aggressiva jakthundar i vargreviren medför risker att beslutade
miniminivåer för vargarna underskrids och att vargfamiljer splittras.

L

änsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet vill tillåta jakt på varg även
denna vinter. Beslut har tagits att 46 vargar skall
skjutas i fem län - Värmland, Örebro, Dalarna,
Gävleborg och Västmanland.
Blir jakten som planeras av, kommer tre av länen att underskrida sina miniminivåer för revir
med föryngringar enligt senaste inventeringen.
Detta försvarar länen med att uttaget baseras
på den uppskattade tillväxten för hela förvaltningsområdet.
Det är miniminivåer som absolut inte får underskridas. Naturvårdsverkets direktiv var klart
och tydligt till länen och samarbetsrådet för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet redan inför
jakten förra vintern. Att basera jaktuttaget på en
uppskattad tillväxt av en vargpopulation som är
rödlistad är en kapitulation inför jaktintresset.
När man granskar vilka revir som skall skjutas
bort, är samtliga uttagna revir sedan många år i
princip befriade från tamdjursskador orsakade
av vargarna i reviren. Länsstyrelserna försvarar
valen av revir med att revirtäta områden skall
glesas ur. En märklig förklaring eftersom ett revir
mindre i ett område inte påverkar vargtätheten i
intilliggande områden som berörs av andra revir.
En vargjakt i vinter med dessa förutsättningar
är en ren provokation mot EU:s art- och habitatdirektiv. Vargpopulationen har redan försvagats efter förra vinterns licensjakt då 44 vargar
dödades. När man räknar in de över 30 kända
vargar i Sverige som dött av andra orsaker förstärker det bilden. Hur många okända vargar
som dött under året går det bara att spekulera
om. Att tjuvjakten är omfattande står klart efter
att man förra vintern kunde konstatera att sex
revir förvunnit i norra Värmland i gränstrakterna till Dalarna.
Om vinterns vargjakt genomförs innebär det
med stor sannolikhet att den svenska vargpopulationen kommer att minska. En jakt enligt
planerna, är ett nederlag för naturvården och
ett hårt slag mot de spirande turismföretagen i
glesbygd som till stor del bygger sin verksamhet
på förekomsten av rovdjuren. Ett exempel är det
lokala företaget Nordic safari som bedriver verksamhet i Färnareviret i Västmanland.
– En vargjakt i området skulle ödelägga hela
verksamheten, säger ägaren Lars Gabrielsson till
Bergslagsbladet/Arboga tidning.
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konstatera att den
svenska regeringen struntar i EU-kommissionens allvarliga kritik mot Sverige. EU pekar
bland annat på att Sverige tillämpar ett systematiskt förfarande gällande vargjakt som strider mot habitatdirektivet, samtidigt som den
svenska vargpopulationen riskerar att minska
för första gången sedan vargen återkom i landet.
Sammanfattningsvis kan vi

Gunnar Gillberg
styrelseledamot

Det finns även andra
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hot mot de svenska vargarna. I höst är det tillåtet att släppa lös plotthundar, amerikanska foxhounds och rysstövare
i vargrevir för att träna dem inför licensjakten i
januari. Enligt jaktförordningen är det i princip
olagligt att träna hundar på vilda djur eftersom
vilda djur inte får störas och oroas. Trots detta
har alltså Naturvårdsverket godkänt denna jakt-

form och träning inför eventuell jakt.
Hundraserna som används är desamma som
används vid björnjakt. Genom avel är raserna
mycket skarpa och hårdföra i jaktsituationer.
Det är alltså fritt fram att släppa lös skarpa hundar i vargrevir med vargvalpar som inte är mer
än just valpar. Detta innebär allvarliga störningar
i vargarnas familjegrupper. Störningar som kan
innebära att föräldradjuren lämnar reviret. Träning med skarpa hundar i kända vargrevir utgör också en provokation av vargarna som kan
innebära att de kommer att försvara sig mot
hundarna. Det blir då fullt möjligt för jägaren
att enligt paragraf 28 skjuta den varg som går
till motangrepp.
Det är ofrånkomligt att jaktträning med hundar inne i familjerevir innebär att vargvalparna,
sex månader gamla, kommer att få utstå en hel
del på grund av hundarnas framfart. Familjegrupperna kommer att splittras, valpar kommer
att fly över i grannrevir där de riskerar att dödas.
Även föräldradjuren riskerar att gå samma väg.
Vi vet från förra vintern att varg från revir som
inte skulle jagas i, drevs ut från sitt revir av hundar och dödades inne i revir där jakt var tillåten.
Frågan är hur man kan få träning och jakt med
skarpa hundar i vargreviren att stämma med de
hänsynstaganden som krävs enligt jaktlagen och
jaktförordningen?
Se vad som står där:
Jaktlagen §27: Jakten skall bedrivas så att viltet
inte utsätts för onödigt lidande.
Jaktförordningen §18: Jakt eller jaktträning
med hund ska bedrivas på ett sådan sätt att viltet
med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-,
is- och temperaturförhållandena inte utsätts för
onödiga påfrestningar.
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