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Regeringen sviker i rovdjursfrågan
– jaktintresset styr politiken
Förhoppningarna grusades när den nya regeringen vek sig för jägar- och lantbrukarintressen och skrotade sin utlovade vargkommitté. Nuvarande regering
sköter vargpolitiken lika oseriöst som den förra – som när licensjakterna på
varg försvaras inför EU med osanningar. Vi efterlyser en politisk diskussion
med ett ekologiskt perspektiv på rovdjuren.
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egeringen har skrotat den planerade permanenta vargkommittén. Huvudskälet är att
flera tunga organisationer hoppat av. Det är de så
kallade ”brukarorganisationerna” med Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund i spetsen som
inte vill vara med. Man anser helt enkelt att en
vargkommitté är onödig. Dialog och samråd om
vargens framtida status behövs inte. Ordförande
i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, menar
att det nu behövs mer verkstad och mindre utredningar. I klartext betyder detta förmodligen att
vargstammen skall skjutas ner till en miniminivå
så fort som möjligt.
Tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson
hävdar i en intervju i Aftonbladet att det inte är
”seriöst hanterat av regeringen” att inrätta en ny
vargkommitté. Den arena för dialog, som vargkommittén skulle kunna ha utvecklats till har alltså
avvisats av jägarorganisationerna, LRF, Samernas
Riksförbund och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare och Erlandsson hävdar att hela idén är oseriös.

Det framgår dock inte hur många gånger varje
enskild varg finns med som punkt på kartan. Ska
man tro kartan finns nu varg etablerad från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr.
Men som de flesta vet är alla punkter utanför
varglänen i Mellansverige vandringsvargar som
antingen återvänt till Mellansverige, vänt norrut
och blivit skjutna eller gått in i Norge och blivit
skjutna där. I stort sett samtliga vargar som sticker
upp näsan i renskötselområdet, drygt 50 procent
av den svenska landarealen, skjuts i skyddsjakt.
Vargens utbredningsområde var en av de frågor
EU tog upp. Man ville veta varför vargen inte får
etablera sig i landets alpina regioner. Nu svarar
regeringen att detta är en felskrivning i förvaltningsplanen och förtydligar med att vi inte har
”lagstiftning eller andra regleringar som förhindrar
att varg förekommer eller reproducerar sig i den
alpina regionen...”. En ren lögn med andra ord,
eftersom varg inte får etablera sig inom renskötselområdets alpina del.

Frågan är emellertid hur

Medan regeringen tafatt försvarar tidigare rovdjurs-

seriöst frågan skötts av
både tidigare och nuvarande regering. Strax före
midsommar framförde exempelvis EU ett motiverat yttrande om Sveriges hantering av vargstammen
där kritiken gällde att Sverige inte sett till att den
svenska vargpopulationen ökat till en nivå som
garanterar artens fortlevnad så som föreskrivs i
lagen. EU-kommissionen menar bland annat att
jakt endast är tillåten under vissa strikta villkor. Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013,
2014 och 2015 har landet infört ett systematiskt
förfarande som strider mot habitatdirektivet.
Man påpekade även att Sverige inte uppfyller
sina förpliktelser eftersom landet inte överväger
andra tillfredsställande alternativ eller ser till att
licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.
Kommissionen påpekar också att trots att vargen är en strikt skyddad art i Sverige har man
inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala
vargpopulationens möjligheter att nå ”gynnsam
bevarandestatus”.
Den nuvarande regeringen kommer i sitt svar till
EU-kommissionen med en rad pinsamma bortförklaringar och särskilt frapperande är att regeringen
påstår att de svenska vargarna lever med tillgång
till hela landet. Ett ”bevis” på hur bra vargarna mår
i vårt land är en karta med alla vargobservationer
mellan åren 2011 till 2015. Varje observation är
punktad, och på flera håll, främst i Mellansverige,
flyter punkterna samman till svarta homogena fält.
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politik menar vi att frågan om rovdjuren måste
vidgas. Det handlar inte bara om att vargstammen
i Sverige ska skyddas från utrotning, diskussionen
måste också handla om rovdjurens roll i ekosystemet. Fixeringen vid miniminivåer och nivåer för
gynnsam bevarandestatus är i och för sig förståelig,
med tanke på hur hotade våra rovdjur är, men det
leder ofta till en defensiv diskussion som förs på
jägarorganisationernas villkor, dvs att rovdjuren
är ett problem som måste lösas.
Om Sverige vill vara seriöst i denna fråga måste
diskussionen förändras i riktning mot ett erkännande av rovdjurens centrala roll i ekosystemet,
en roll som inte kan ersättas av jakt och ”viltvård”.
På agendan bör vara hur jakten kan anpassas till
en mer naturlig faunasammansättning, samt hur
vi bäst kan minimera de skador som kan uppstå.
Gör vi det börjar vi närma oss en seriös diskussion.
Vargkommittén hade varit en utmärkt arena
för ett sådant samtal, men miljöministern tycker
tydligen att det är enklare att låta jägarorganisationerna diktera villkoren. Förhoppningarna
var stora på Åsa Romson när hon tillträdde som
miljöminister, men tyvärr verkar regeringen inte
prioritera miljöfrågor, vilket inte minst märks i
hanteringen av rovdjurspolitiken.
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