ledare

Förebyggande insatser och
andra goda skäl borde hindra
skyddsjakt på Rialavargarna

N

yss hemkommen från stängsling i Rialareviret, ett nytt vargrevir som bildades i
norra Stockholms län 2009 av avkomman till
en invandrarvarg med nya friska gener och en
inhemsk varg. Våren 2010 föddes första valpkullen i Stockholms län. För att förebygga
problem har Rovdjursföreningen tidigt varit
på plats med frivilliga stängslingsinsatser.
Under tre helger i maj och juni var vi där,
denna omgång under tio arbetsdagar och
hjälpte fårägare i och strax utanför Rialareviret med uppsättning av rovdjursavvisande
stängsel. Sist var det tjugosju grader i skuggan
och på gränsen till att vi kunde arbeta under
den gassande solen. Frågorna som ställs till
oss om detta engagemang är många. – Vad
säger era familjer när ni satsar tid på att hjälpa oss, varför gör ni det här och inte minst,
hur kan man lägga så mycket av sin fritid
på detta arbete?
Visst har våra familjer haft synpunkter
och visst kan man fundera över om man
inte den där lördagen istället borde ha tagit
båten ut till någon fin ö ute i skärgården med
vänner och bekanta. Men, det som driver
oss är att vi vill hjälpa fårägare så att de i så
liten utsträckning som möjligt skall behöva
känna att rovdjuren utgör ett hot mot deras
djur. Lyckas vi bra med vårt arbete minskar i
förlängningen förhoppningsvis även riskerna
för vargarna.
Stängslingen för även med sig mycket
annat positivt. Vi som har byggt tillsammans
under dessa dagar har haft det riktigt trevligt
ihop och känner varandra ganska väl vid det
här laget.
Vi har träffat härliga människor på fem
olika gårdar runt om i reviret och har fått
ta del av hur de upplever vargarnas närvaro,
vilket är lärorikt och något jag önskade att
varje medlem i SRF fick ta del av.
I juli 2009 dödades

tre får i trakten av Riala.
Det fastslogs att det med 60 procents sannolikhet var varg som orsakat skadorna. Sedan dess har inga ytterligare fårbesättningar
angripits av varg i Rialareviret – sannolikt har
någon eller några av vargarnas familjemed-

lemmar varit i närkontakt med ett rovdjursavvisande stängsel och då lärt sig att dessa är
något man undviker till varje pris.
Övriga fall av angrepp på tamdjur
har i huvudsak handlat om hundar som
sprungit lösa i skogen. Den senaste tiden
har även några fall uppmärksammats där
vargarna kommit nära människor och då
inte omedelbart flytt undan. Händelserna
föranledde Naturvårdsverket att ta ställning
till skyddsjakt på ett av de två föräldradjuren.
SRF är klar i sin uppfattning, skyddsjakt är
inget alternativ i dagsläget, av följande skäl:
- Vargarna har inte visat någon aggressivitet
eller varit hotfulla mot människor i de fall
som beskrivits.
- Det finns ingen utpekad individ som kan
sägas ha ett ”onormalt” beteende. Att skjuta
en varg, vilken som helst, är orimligt och får
sannolikt inte den effekt man söker.
- Sannolikt har vargparet cirka åtta veckor
gamla valpar och det är därför inte lämpligt
att släcka livet för en av föräldrarna och
överlåta åt återstående förälder att på egen
hand ta hand om valparna.
-Naturvårdsverket har inte beviljat
licensjakt i Stockholms län där det genetiskt
värdefulla Rialareviret ligger. Jaktområdena
var utformade så att inget känt revir för
invandrad varg eller dess avkomma skulle
beröras av licensjakten.
- Myndigheterna har fram till idag, såvitt
SRF känner till, inte prövat någon ”annan
lämplig” lösning än skyddsjakt. De andra
lämpliga lösningarna som finns måste först
prövas innan myndigheterna ens överväger
en skyddsjakt.
Vi är många som

på olika sätt upplevt Rialavargarna som ett positivt inslag i naturen,
inte minst ett antal i reviret boende, markägare, hästägare, fårägare, hundägare och jägare som engagerat sig för vargarna. Vi är alla
överens – det vore tommare utan vargarna.
Henrik Stern
styrelseledamot och
Regionansvarig Stockholm
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