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Radiomärkta vargar ”försvinner”!

S

venska Rovdjursföreningen (SRF) har med stigande oro tagit del av
SKANDULVs rapportering om ”försvunna” radiomärkta vargar. Ett oacceptabelt
stort antal sändare har tystnat under oklara omständigheter de senaste två
åren. Av dessa bars flertalet av alfadjur. Därför bidrar nu föreningen ekonomiskt
så att VHF-sändarna kan bytas ut.
- Inte en enda skandinavisk varg skall längre behöva bära den livsfarliga typ av ”pejlingsbara”
sändare de har idag. Byte av dessa sändare måste prioriteras framför märkning av nya vargar! Säger
Ann Dahlerus, vice ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
Det står numera helt klart att privatpersoner kan pejla vargar som är utrustade med den konventionella
typ av sändare som flertalet radiomärkta skandinaviska vargar är försedda med. SRF erbjuder sig
därför att finansiera ett antal sändare med säkrare teknik, som försvårar betydligt för privatpersoner att
pejla vargarna. SRF ställer dock kravet att forskningsprojektet SKANDULV i vinter prioriterar att
byta samtliga gamla sändare framför att sätta sändare på nya vargar.

SRF utmanar – en tia per medlem!
Svenska Rovdjursföreningen kommer att ta medel ur den vargfond man har till förfogande för särskilt
angelägna insatser när det gäller vargens existens i Sverige.
Föreningen bidrar med 32,000 kr, vilket är ca 10 kr per medlem!
- Vi kommer även att gå ut till våra medlemmar och andra rovdjursintresserade och be om mer
pengar till fonden för detta syfte, säger Ann.
SRF utmanar andra intressenter i rovdjursfrågan att hjälpa till med finansieringen av byte till säkrare
radiosändare på vargarna.
- Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Jägareförbundet är exempel på
organisationer som vi härmed utmanar, säger Björn Ljunggren, ordförande i SRF. Det är
utomordentligt angeläget att vi snabbt får fram medel så att samtliga vargar som idag går med VHFsändare får nya radiohalsband så snart det bara är möjligt, fortsätter han.

Fyra radiomärkta vargar ”försvann” under våren och sommaren 2002!
Totalt har nio radiomärkta vargars sändare tystnat under perioden januari 1999 - augusti 2002!
Samtliga vargar (utom den varg som sköts illegalt i Torsås) var stationära och sex av dem var alfadjur.
Dessa vargar var försedda med den traditionella typen av radiosändare som är lätt för obehöriga att
pejla.
- Därför bör inte bara de sändare vars drifttid är slut bytas ut i vinter utan även alla övriga
traditionella VHF-sändare, avslutar Björn Ljunggren

För mer information kontakta:
Vice ordförande Ann Dahlerus, tel. 08-34 31 25 alt. 073-614 62 45, eller
ordförande Björn Ljunggren, tel. 013-525 77 alt. 0705-28 98 13.
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