tamdjursskydd

Vargen Kynna fick människ

Glada miner i stängselgruppen som arbetade under sakkunnig ledning av Rovdjursföreningens Sven-Olov Löfgren (fr h)
och Benny Amberin, brevid står Naturskyddföreningens Ulla Rundlöf. Ett gott samarbete! Fortsättning följer till våren.

Bered väg för vargen – visst kan den komma till södra Sverige! I Kynnas spår, vargtiken
som sköts i skyddsjakt efter fårangrepp, stängslas nu med frivilliga insatser.
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lada deltagare, nöjd bonde och ett
halvfärdigt stängsel blev resultatet när Naturskyddsföreningen Kronoberg med hjälp av stängselkunniga från
Svenska Rovdjursföreningen samlades
till stängslingshelg vid Aspholmen utanför Eneryda i sydvästra Kronobergs län.
Att det inte blev klart ser gruppen
närmast som bonus; då får de tillfälle
att träffas en gång till under våren och
färdigställa det femtrådiga elnätet enligt
Viltskadecenters rekommendationer.
– Fantastiskt roligt att kunna göra en
sådan här insats, var det enstämmiga
omdömet från ett 20-tal frivilliga, som
handgripligt visade sitt stöd för utbredningen av varg söderut.
Den första stationära vargen i Småland i modern tid valde under sommaren att bosätta sig i ett område söder
om Eneryda. Brister i det skadeförebyggande arbetet ledde till flera angrepp på
får och veckan innan stängslingshelgen
avlivades den numera riksbekanta Kynnavargen i samband med skyddsjakt.
Från både Naturskyddsföreningen
och Rovdjursföreningen står det klart
att en förutsättning för att kunna leva
med rovdjur är att tamdjuren skyddas

med riktiga stängsel.
Betesmarken vid Aspholmen ligger
naturskönt med Lille Petter Johans
stuga, besöksmål i Sagobygden, som
närmaste granne. Hagen är bara två
hektar, men en god del av lördagens
arbete ägnades åt att plocka ner ett tretrådigt taggtrådsstängsel som spelat ut
sin roll när Jonas Einarsson nu tar över
brukandet.
Han är vice ordförande i Kronobergs
läns fåravelsförening och tidigare en av
de största fårfarmarna i länet. Idag har
han ”bara” 135 tackor.
Tanken är att rovdjursstängslet vid
Aspholmen ska fungera som inspiration
och visa att det med förenade krafter
går att göra en insats. Förhoppningsvis leder det till ytterligare kontakter
mellan djurägare och naturintresserade
som kan tänka sig att gå från ord till
handling. Klart är att Jonas blivit inspirerad att gå vidare och söka bidrag
för elstängsel på ytterligare 20 hektar
betesmark.
– Vargen ska inte finnas i fårhagarna,
säger Jonas – och det är alla inblandade
överens om.

– Samarbetet med Rovdjursföreningen har fungerat alldeles utmärkt,
konstaterar Ulla Rundlöf, ordförande
i Naturskyddsföreningen Kronoberg,
som drog igång aktionsgruppen
Stängsla för vargen på Facebook.
Hon ger en eloge till arbetsledaren Sven-Olov Löfgren och hans
medhjälpare Benny Amberin från
Rovdjursföreningens stängselgrupp i
Östergötland, men också till familjen
Einarsson, som servade med husrum,
mat och fika och LG-produkter i Sölvesborg, som sponsrade allt material.

Ulla Rundlöf
våra rovdjur
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or att gå samman

föreningen i farten
Riktigt toppmöte med
Rovdjursföreningen
En medlemsträff i Örebro region tilldrog sig
i slutet av september uppe på Gårdvikaberget med storslagen utsikt över Bergslagen.
Där tog Helena Backius emot på sin fäbod
på Brofallet. Hon berättade om vargreviren
runtom och visade sina får och rovdjursavvisande stängsel. Styrelsen, som haft möte på
Hjulsjö vandrarhem intill, slöt upp på kvällen
till gemensam måltid lagad över öppen eld.
Tatjana Konto
Foton: Helena Backius

Ibrahim Al-Dhaheri, Växjö och
Magnus Hagman, Göteborg, får hjälp
av Tosca att bära pinnar.

Foton:
Ulla Rundlöf

Sven-Olov Löfgren,
nöjd arbetsledare,
håller koll när Ronny
Andersson, Älmhult,
slår ner hörnstolpen
assisterad av Ejnar
Brochmann, Ljungby.

Kvällsmat lagas över öppen eld till hungriga
rovdjursvänner. Regionansvarige Roger
Cassman syns i mitten.

En volontär berättar: ”Många hade knappt hållit i en
skruvdragare tidigare, skratten blev därmed desto fler.”

Samanthi Al-Dhaheri
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edan när jag läste i tidningen om
skyddsjakten på Kynna, kände jag
att något måste göras. När det sedan i
något av inläggen i tidningsupplagan på
nätet kom en länk till volontärarbete,
så anmälde jag mig och min man på
direkten.
Frivilligarbetet gick ut på att bygga
stängsel för att skydda fåren mot vargattacker. Om du vid det laget hade frågat någon av mina närmaste vänner om
mina tekniska färdigheter så hade de
nog skrattat.
Människor med olika nationaliteter,
yrkestillhörigheter och sociala tillhöNr 4 2011
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righeter möttes, samtidigt som vi alla
hade något gemensamt – ett stort intresse för djur och natur. Många av oss
var nybörjare när det gäller stängsling
och vissa hade knappt eller aldrig hållit
i en skruvdragare tidigare. Skratten blev
därmed desto fler!
Detta blev för oss en helt underbar
helg, då vi verkligen fick göra nytta och
träffa många härliga människor. Vi har
fått nya erfarenheter som vi kan ta med
till våren då nästa stängsling blir av.
Jag kan inte annat än erkänna att jag
och min man Ibrahim blev lite besvikna över att nästa stängsling dröjer ända
fram till våren, men vi har å andra sidan
något att verkligen se fram emot!
Vår förhoppning med att vara med
och stängsla handlar i slutänden om att
vår svenska vargstam ska vårdas och få
växa sig stark. Men för att kunna göra
det, krävs det att vi alla hjälps åt. Vi
måste nu fundera på hur vi bäst kan ta
vara på planeten som vi alla ska samexistera på, så att ingen behöver komma
till skada, varken vilda djur, tamboskap
eller människor.
Vi ses till våren!
Samanthi Al-Dhaheri

Ylva Lindberg (t v) och Roger Olsson från styrelsen i samspråk med fårägaren Helena Backius.

Utsikt från mötesplatsen medan solen sakta
går ned.
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