ledare

Ur askan i elden
Efter årets omfattande jakt på vargar och lodjur, ska jakt på rovdjuren
i fortsättningen beslutas regionalt av de nya viltförvaltningsdelegationerna, där naturskyddsintresset redan från början är i minoritet.

D

en första licensjakten på varg är slut.
Protesterna mot jakten och det sätt den
genomfördes på har varit omfattande. Miljöministern har fått kritik från ﬂera håll och
har uppenbarligen blivit skakad. Jordbruksminister Erlandsson har på det hela taget helt
undgått kritiken trots att även han gjort sig
förtjänt av den. Den av riksdagen antagna
nya rovdjurspolitiken har skördat sina första
oﬀer (vargarna) och nu blir det värre.
I SKRIVANDE STUND utses

delegater till de Viltförvaltningsdelegationer som inrättas i varje
län. Dessa får under landshövdingens ordförandeskap långtgående befogenheter att
dra upp riktlinjer för skyddsjakt, samt i län
med etablerad rovdjursförekomst även rätt
att utdela licenser för jakt på strikt skyddade
arter som varg.
Sammansättningen av dessa delegationer,
som skall försäkra att demokratiska principer styr den regionala viltförvaltningen, ser
ut som följer:
Bevarandeintresset har en delegat, jägarintresset, brukare av jordbruksmark och
skogsbruket har vardera en delegat. Ytterligare brukareintressen representeras i förekommande fall av fäbodbruket, yrkesﬁsket
och rennäringen, varav de sistnämnda har två
delegater. Brukarintresset har alltså tillgodosetts med sju platser och det utpräglade naturvårdsintresset med en. Till detta kommer
friluftsintresset, turism och lokalt näringsliv
samt polismyndigheten. Sammantaget har vi
nu tolv representanter och om alla av de tre
sistnämnda stödjer bevarandesidan i en fråga
räcker det inte för att uppnå en majoritet.
Som grädde på moset kommer nu fem
politiker att ingå, politiker utsedda av landstinget varav en i samarbete med sametinget i
renskötsellän. Brukarintresset har tillförsäkrats en betryggande majoritet. Trots detta har
det pågått ett intensivt arbete från vissa håll

att uppnå förstärkning genom de politiska
delegaterna. Det bör inte komma som någon överraskning om många politiker som
nominerats har starka band med Svenska
Jägarförbundet, eller att övriga brukare i allmänhet också ingår som medlemmar i detta
förbund.
I den här församlingen skall nu den framtida rovdjursförvaltningen beslutas. Nästa
års licensjakt för att begränsa vargstammen
till maximalt 210 individer kommer, efter
att ramarna satts av Naturvårdsverket, att
beslutas av viltförvaltningsdelegationer. Ett
samråd mellan län inom ett rovdjursförvaltningsområde skall ske. Men som det står i
propositionen att, ”om de nationella målen
inte beaktas inom ett rovdjursförvaltningsområde bör inte de andra rovdjursförvaltningsområdena missgynnas”.
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MINISTRARNA CARLGREN OCH Erlandsson har allt-

så skapat en situation där risken att utsättas
för nya kritikerstormar tycks försvinna. Hur
bör vi agera i det uppkomna läget? Ja i de fall
vi inom SRF nomineras gäller det att förbereda sig för en långvarig kamp mot övermakt.
Vi bör på alla sätt stödja representanter från
SNF eller SOF om de innehar platsen.
Vi måste försöka göra uppenbart för allmänheten att detta förment demokratiska
är djupt odemokratiskt, för att på sikt få till
stånd en förändring. För det är ju så att en
överväldigande majoritet av Sveriges befolkning, även i rovdjurslänen, är positiva till
vårt mål att Sverige skall ha långsiktigt livsdugliga populationer av de stora rovdjuren.
Sammansättningen av Viltförvaltningsdelegationerna kan, mätt utifrån representationen för denna majoritetsuppfattning, starkt
ifrågasättas.
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