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Bättre älgförvaltning
minskar varghatet
R

ovdjursdebatten i varglänen har ibland
ett tonläge som förskräcker. Särskilt just
i Dalarna tycks det ﬁnnas de som helt tappat
fattningen i takt med att vargföryngringarna
ökar och älgstammen minskar. Här förekommer förgiftade åtlar och vargar som tjuvskjuts
och ett debattonläge där det ofta ryker kring
varje stavelse.
Kommunstyrelsen i Orsa ﬁck i februari i
år ta emot en svavelosande skrivelse av det
mer häpnadsväckande slaget. Avsändaren,
en ängslig jägare i ett grannlän som är övertygad om att vargen är livsfarlig, skrev i ett
upprop att ”den som initierat och stöder
Projekt varg skall fällas som landsförrädare
och dömas i enlighet med Folkmord i Folkrätten; se Nürnbergrättegångarna 1946”. I
uppropet mot varg uppmanas vidare till att
skjuta för att döda och att läsaren skall göra
sin plikt och stoppa ”landsförrädarna – natur-nazisterna”.
När avsändaren av uppropet framträdde i
en stort uppslagen artikel i en kvällstidning
och förklarade att han skulle skjuta den varg
som dyker upp, så reagerade landets miljööveråklagare. Denne ville ifrågasätta om
uppropsförfattaren var lämplig att inneha
skjutvapen. Det föranledde ordföranden i
en jägarorganisation i Dalarna att i media
protestera. Han fann ingen anledning att
ifrågasätta lämpligheten hos jägare som uppmanar till lagbrott. Förvånansvärt att man
är så otroligt rädd för att sanera i jägarkåren
och att hyfsa tonen i debatten.
ÄLGFÖRVALTNINGEN GÅR PÅ kryckor

i delar av
landet och jägarna har under senare år infört
temporära jaktstopp för att inte helt kvadda
den älgstam man älskar. I ett skogslän som
Dalarna ﬁnns områden där det enligt färska
inventeringar bara ﬁnns hälften så många
älgar per tusen hektar som det mål som ett
stort skogsbolag har förordat, 5,5 älgar per
1000 hektar i vinterstam. Ett mål som an-

setts som orimligt lågt i ett vargområde även
om just antalet älgar inte ger hela svaret på
reproduktionsförmågan. Populationens sammansättning är också en viktig faktor.
Tittar man på rena avskjutningssiﬀror för
älg i Dalarnas län, så sjunker de år från år och
från att man så sent som jaktåret 2002/2003
sköt 9650 älgar, så har den siﬀran sjunkit till
6898 år 2007/2008. En minskning med 28,5
procent på fem år.
ORSAKERNA TILL NEDGÅNGEN skylls

ofta på rovdjur och främst varg. Men ett år som det
senaste jaktåret, då Dalarna hyste åtta egna
vargrevir och nio som man delade med andra
län, ett eller ﬂera, var vargpredationen i länet,
enligt vedertagen beräkningsmodell, cirka
1400 älgar. Då förstår alla att vargarna, trots
rekordmånga vargrevir, svarade för mindre
än 20 procent av älgars dödlighet med traﬁkdöden inräknad. Tidigare år, inom ovan
nämnda femårsperiod, hade vargpredationen än mindre betydelse då vargreviren var
färre.
Problemet för jägarna i Dalarna är att vargens påverkan på älgstammen är ojämn över
länet, precis som i andra län. Ett naturligt
förhållande som skapar frustration och en
noll-varg-tolerans som ett sätt att protestera
mot försämrad älgjakt. Naturliga variationer när det gäller vargförekomst kan vi även
fortsättningsvis räkna med, oavsett var nya
riksdagsbeslut lägger vargförvaltningsmålet.
Men eftersom artkunniga har god kännedom
om i vilken biotop nya vargetableringar kommer att ske, så kan man vara ute i tid för att
möta vargen genom att anpassa älgstammen
i områden med trolig kommande vargetablering. Högre älgstam i områden med typisk
vargrevirkaraktär och det blir knappast några
deﬁnitionsproblem. Här kan det helstatliga
Sveaskog slå an tonen.
UFFE STRIDSBERG
VICE ORDFÖRANDE 2006-2008
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