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Jägareförbundets krigsförklaring mot vargen!
Minoritetens tyranni mot majoritetens positiva syn på rovdjuren måste få en
ände, säger Svenska Rovdjursföreningen och varnar för Jägareförbundets
upptrappade offensiv mot varg.
- Jägareförbundets vargplan är helt på tvärs mot resultaten från Fjällmistras
stora opinionsundersökning, som visar att en majoritet av det svenska folket i
landet som helhet, liksom i rovdjursbygder är positiva till rovdjur, inklusive
varg, säger Björn Ljunggren, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
Undersökningen ger starkt stöd för riksdagens mål för rovdjursstammarna. Åttiofem procent
av svenskarna är positiva! Till och med i ett varglän som Dalarna är det en minoritet, 32%
enligt undersökningen, som vill minska Riksdagens mål för antalet vargar. Det innebär att
68% vill öka antalet vargar eller tycker att det antal som finns är OK.
Hårt trängda av en fåtalig, men aggressiv och högljudd, antivarglobby, har Svenska
Jägareförbundet antagit en handlingsplan för varg som, om den skulle verkställas, sannolikt
skulle leda till att den lilla svenska vargstammen riskerar att utrotas igen!
Jägareförbundets vargplan är kryddad med kraftuttryck och den tillspetsade strategin för
vargen i Sverige andas desperation. Tvärtemot riksdagens målsättningar med rovdjuren vill
man införa maximigräns för varg i Sverige på 15 vargfamiljer, men även regionvis med 1-2
vargfamiljer maximalt i en region. Man vill också börja skjuta varg i större skala så snart som
möjligt, ändra lagstiftningen och skjuta bort hela familjegrupper av varg, liksom årsvalpar.
Vargstammen ska på artificiell väg glesas ut över landet på ett sätt som strider mot artens
naturliga etableringsmönster, vilket kommer att kräva mer eller mindre kontinuerlig vargjakt i
Sverige.
- Metoderna för tanken till en ”zoologisk ingenjörskonst” som rimmar illa med
vargars sociala biologi såväl som med svenska folkets syn på djur och natur,
säger Ann Dahlerus, vice ordförande i Rovdjursföreningen. Om allmänheten i
Sverige förstod konsekvenserna av Jägareförbundets handlingsplan för varg
skulle många säkert förskräckas!
Offensiven kommer i ett läge när vargstammen lider svårt av konstaterad inavelsdepression,
som är ett mycket allvarligt tillstånd hos en djurpopulation, som dessutom är klassificerad
som akut utrotningshotad i den svenska Rödlistan. Det behövs minst 60-80 vargfamiljer i
landet för att klara stammen, enligt en färsk genetisk rapport.
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- Tillväxten som det fokuseras så enormt på är inte det enda måttet på
vargstammens hälsotillstånd, säger Anders Ekholm, styrelseledamot i Rovdjursföreningen. En vargstam som idag, på kanske 14 vargfamiljer (ca.130-140 djur),
är en mycket liten och sårbar population – detta måste göras klart en gång för
alla! Inavelsdefekter och omfattande illegal jakt förvärrar situationen ytterligare.
- Jakt är det sista vargstammen behöver i nuläget. En snabb tillväxt, genetiskt
tillskott från Finland och krafttag mot den illegala jakten är de åtgärder som
verkligen borde stå i fokus för de svenska ambitionerna med vargen, summerar
Ann Dahlerus.

För mer information kontakta:
Ann Dahlerus, vice ordförande, tel 08-441 41 17, eller 0768-500 653
Björn Ljunggren, ordförande, tel 013-525 77, eller 0705-28 98 13
Anders Ekholm, styrelseledamot, 026-295 110, eller 070-651 56 32
Obs! Se även bifogat dokument med Svenska Rovdjursföreningens synpunkter på Svenska
Jägareförbundets handlingsplan för varg! Läs dokumentet!
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