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Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!
Många människor har reagerat häftigt och med stark avsky inför den massjakt på varg
som de nyligen bevittnat via medierna, säger Svenska Rovdjursföreningen. Jakten, som
enligt miljöminister Andreas Carlgrens ständigt upprepade mantra, skulle vara
”begränsad och strikt kontrollerad” innebar i själva verket att tusentals jägare både
skadeskjutit djur och överskjutit de tilldelade kvoterna på över 10 % av stammen. I
dagsläget oklart hur många.
– Svenska Rovdjursföreningen har aldrig fått så många reaktioner från så många
människor från så vitt skilda boendeorter och professioner, som när det gått upp
för svenska folket att regeringen öppnat dörrarna för massjakt på Sveriges fåtaliga
vargar. Vi har på kort tid fått över 10 000 namnunderskrifter i protest mot jakten,
säger Ann Dahlerus, generalsekretare i Svenska Rovdjursföreningen.
– Alliansen har haft så bråttom att infria 2006 års vallöfte om vargjakt inför valåret
2010 att de ordentliga förberedelser som var det minsta man kunde kräva inför den
omstridda jakten fick stryka på foten. Varken Naturvårdsverket eller länsstyrelserna
har fått tid för att kunna säkerställa att jakten gick av stapeln under sådana strikt
kontrollerade former som situationen kräver, säger Krister Persson, ordförande i
Svenska Rovdjursföreningen.
Ytterst ansvariga för jakten är de bägge centerpartistiska ministrarna Andreas Carlgen och Eskil
Erlandsson, som med grumlig argumentation propagerar för jakten som om vore den i grunden
något gott för vargstammen. Miljöministern har i flera mediainslag påstått att syftet med jakten är
att skjuta djur som lider av genetiska defekter, förmodligen i syfte att få jakten att framstå som
”human” och framåtsyftande.
– Men han pratar mot bättre vetande. Vargarna har skjutits urskillningslöst och det
fanns ingen plan för att rikta in jakten på några särskilda djur. Dessutom finns inga
möjligheter att identifiera en varg som eventuellt skulle lida av några genetiska
skador, vilket förhoppningsvis endast ett fåtal djur gör än så länge. Det är fullt
friska vargar som skjutits. Att skjuta av mer än 10 % av vargstammen är självfallet
ingen acceptabel strategi för att bevara en liten och starkt isolerad vargstam, säger
Ann Dahlerus.
– De mest angelägna åtgärderna är att låta vargstammen växa tills den blir större
och stabilare samt att tillåta vargetableringar även i Norrland där de idag är
bannlysta. Genetisk kontakt på naturlig väg med den finsk-ryska stammen är
absolut nödvändig för vargstammens överlevnad på sikt, säger Krister Persson.
Att döma av de reaktioner som kommit till Svenska Rovdjursföreningen under de senaste
dagarna finner många människor det absurt att jakt på en akut hotad vargstam släpps till tusentals
jägare samtidigt och äger rum under former som påminner om ett rent folknöje!

– I jägarled tycks man ha gått man ur huse för att jaga varg och rapporteringen ger
intryck av att vargjakten ses som en riktig höjdpunkt. Mot bakgrund av de
rovdjursfientliga stämningar som finns inom ett begränsat men stridbart segment
inom jägarkåren har säkert kraven på att ställa upp i 25 minusgrader varit påtagliga,
säger Anders Ekholm, regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i
Gävleborgs län.
Föreningen förväntar sig nu att myndigheterna grundligt utvärderar hur jakten organiserats och
gått till i praktiken parallellt med en snabb utvärdering av konsekvenserna för vargstammen. Vilka
djur är det som skjutits? Inbegriper det några avkommor till invandrare och hur ser läget ut för
överlevande valpar i revir där föräldradjur skjutits?
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