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Avbryt vargjakten i Kindlareviret
Svenska Rovdjursföreningen hemställer om att Länsstyrelsen i Örebro län omgående avlyser
licensjakten på varg i Kindlareviret.
Efter två veckors försök till jakt i det som betecknas som Kindlareviret, norr och söder om
Kopparberg, står det med all tydlighet klart att det inte finns någon varg kvar i jaktområdet från det
vargpar som licensjakten avsåg. De två vargar som fanns inom området tidigare i höst har jaktlaget
inte haft någon kontakt med. Senaste lokaliseringen av tiken, en DNA-körning, är från
Ludvikatraken.
Under de senaste dagarna har vargar från det längre åt nordost liggande Holmsjöreviret börjat gå in
i jaktområdet. Om jakten tillåts fortsätta kommer alltså med stor sannolikhet vargar att skjutas som
tillhör en annan familjegrupp än det par som licensjaktsbeslutet avsåg.
I beslutet om licensjakt var två viktiga motiv för valet av Kindlareviret a) att minska tätheten av
revir i trakten och b) att reviret beboddes av en hane och dennes dotter, som om de förökade sig
skulle få mycket starkt inavlade valpar. Motivet att minska tätheten av revir är redan uppnått genom
att Kindlareviret i praktiken upphört. Motivet att förebygga en far-dotter-parning har ingen relevans
för de vargar som nu rör sig i jaktområdet. Det finns ingenting i jaktbeslutet som motiverar att jakt
nu bedrivs på vargar från Holmsjöreviret.
Eftersom länsstyrelsen och domstolarna menar att jakten är tillåtlig enligt undantagsregel 16.1.e i
art- och habitatdirektivet, så måste villkoren i 16.1.e uppfyllas. Ett av villkoren är att jakten bedrivs
under strängt kontrollerade former. För att uppfylla detta har länsstyrelserna, i alla län där licensjakt
på varg nu bedrivs, avgränsat jaktområdena så att jakten ska riktas mot en viss familjegrupp eller ett
visst par. Men villkoret uppfylls ändå inte, om länsstyrelsen låter jakten fortsätta trots att allting
tyder på att de vargar som rör sig i jaktområdet hör till en annan familjegrupp än den som
jaktbeslutet avsåg.
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