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Vargjakten - en oacceptabel politisk dumhet utan laglig grund
Idag inleds den största vargjakten i Sverige på över 100 år! Svenska Rovdjursföreningen är
starkt kritisk till jakten under vilken över 10 % av den akut hotade vargstammen på dryga
200 djur ska skjutas. Jakten saknar både vetenskapligt och lagligt stöd, liksom stöd i den
stora folkopinionen, säger föreningen.
Fakta: Idag går omkring 12 000 jägare ut i skogen för att skjuta 27 vargar. Jakten ska ske i fem
län; i Gävleborg ska 3 vargar skjutas, i Dalarna 9 vargar, i Värmland 9 vargar, i Örebro 3 vargar
och i Västra Götaland 3 vargar.
Svenska Rovdjursföreningens kritik grundar sig främst på följande tre uppfattningar:
1. Lagliga skäl: Vi menar att vargjakt i den här skalan strider mot EUs naturvårdslagstiftning, som
även gäller som lag i Sverige, varför vi nu kommer att anmäla jakten för prövning av EGdomstolen.
2. Opinionsmässiga skäl: Jakten är framdriven av en liten, högljudd och aggressiv antivarglobby
som, utöver jägarorganisationerna, lyckats få med sig allt från kungen till regeringen,
landshövdingar, LRF och Svenska Kennelklubben. Våra riksdagspolitiker har låtit sig påverkas av
dessa grupper utan att ta hänsyn till att det finns ett starkt stöd i den allmänna opinionen för
vargen i Sverige.
3. Vetenskapliga skäl: Vargstammen i Sverige är liten, instabil och sårbar och fortfarande i ett
uppbyggnadsskede. Stammens framtid är långt ifrån säkrad och många svåra frågor återstår att
lösa som t ex hur den ska få kontinuerlig kontakt på naturlig väg med finska artfränder, vilket
krävs för stammens överlevnad på sikt.
– Det är för tidigt med den här sortens jakt i Sverige. Innan vargstammens långsiktiga
överlevnad är säkrad kan inte jakt bedrivas. Sveriges förmåga att värna biologisk mångfald
kan starkt ifrågasättas, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
Jakt på 27 vargar innebär en avskjutning på mer än tio procent av en akut hotad djurart, utan
någon annan anledning än att regeringen svalt vargmotståndarnas argumentation att svenska
folket inte skulle kunna samexistera med fler än 210 vargar!
– Sverige, som är ett av Europas största och mest glesbefolkade länder med stora
skogsarealer och god tillgång på naturliga bytesdjur som älg, rådjur, bäver, vildsvin mm., har
i själva verket en mycket gles vargstam i ett Europeiskt perspektiv, säger Ann Dahlerus,
generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.
Det finns heller ingen stor folklig opinion för att skjuta ner vargstammen. Flera undersökningar
visar - tvärtom - att stödet för varg i Sverige är starkt och utbrett hos allmänheten. Även i
rovdjurslänen Gävleborg och Dalarna är sex av tio eller fler svenskar positiva till varg. Attityderna
är mer negativa hos jägarna, men även bland dem är så mycket som 40 % positiva till varg. Det är
alltid de mest negativa som hörs mest.

– 12 000 jägare har registrerat sig för jakten och ingen vet exakt hur många jägare det rör sig
om per län, inte ens Naturvårdsverket. Viktiga bestämmelser i jaktlagen har åsidosatts och
jakten kan bli vansinnigt effektiv varför vi befarar att risken för överskjutning är mycket
stor. Svenska Rovdjursföreningen har begärt att Naturvårdsverket griper in och släpper
kvoterna stegvis, istället för att ge klartecken för alla kvoter samtidig, säger Krister Persson.
Populistiska riksdagspolitiker tror sig vinna billiga hemmapoäng i sina valkretsar genom att skjuta
varg och motiverar jakten med att den leder till bättre acceptans. Men mer jakt på varg leder inte
till större acceptans hos de grupper vars acceptans man söker. Tvärtom visar all erfarenhet att ju
mer jakt man beviljar desto större blir kraven på ännu mer jakt. Så är fallet med både lodjur och
björn och varg. Trots att möjligheterna till skyddsjakt på varg har utökats väsentligt under de
senaste tio åren har vi inte sett annat än mer krav på ännu mer vargjakt från dessa grupper!
– Vi, liksom många människor, accepterar skyddsjakt på det fåtal vargar som orsakar
problem, men den här jakten är något helt annat. Vargstammen måste få utrymme att växa
och stabilisera sig, varför vi borde ha fler - inte färre - vargar i vårt land, säger Ann
Dahlerus.
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