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Myndigheternas rovdjurshantering
i norr är inte ansvarsfull
N

aturvårdsverket beslöt om skyddsjakt
på Pirttijärvivargen i Norrbotten. Den
sköts den 4 februari och var då den kanske
viktigaste vargen i Sverige ur genetisk synpunkt. I vår förenings yttrande hade vi begärt
att den skulle få leva vidare då den kunnat
bli en viktig länk mellan Finland/Ryssland
och den mellansvenska vargstammen. Det
måste få ﬁnnas varg i dessa områden om
varg självmant ska kunna invandra. Detta
står inte heller i konﬂikt med den beslutade
rovdjurspolitiken.
Våra förvaltare av rovdjur hävdar ofta att
det är viktigt att vargen får vandra in själv i
Sverige för att förbättra det genetiska läget.
Då måste de gå från ord till handling genom
att aktivt arbeta för att skapa möjligheter för
varg även i norra Sverige där konﬂikt kan
uppstå med rennäringen. Det är oförsvarbart
att Naturvårdsverket och Sametinget inte till
fullo tog tillvara den unika möjligheten som
den radiomärkta vargen gav till forskning
på vad det betyder att ha varg i renskötselområdet. Det framförde vi som ett av våra
huvudargument i vårt yttrande.
Sametinget har godkänt nu gällande ersättningsregler för rovdjursförekomst. Här kunde man ha fått ny kunskap för beräkningar
av hur mycket en varg påverkar renskötseln.
Ett förslag till revision av ersättningen hade
kunnat göras för att få fram rättvisare ersättningar framöver, något som man här sa nej
till. Jag ﬁnner Sametingets agerande märkligt
då man i olika sammanhang efterlyser bättre
forskning kring rovdjur och renskötsel. Vi
förstår att en enskild sameby inte kan bära
kostnaden och föreslog i yttrandet att Sametinget tillsammans med Naturvårdsverket
skulle hitta fram till en lösning för ersättningen till berörda samebyar.
Även den regionala förvaltaren Länsstyrelsen i Norrbotten anslöt sig till skyddsjaktsansökan. Ofta är det så att vid skyddsjaktbeslut
så tillstyrks den regionala förvaltningens beslut, varför man kan känna oro inför en ökad

regional förvaltning som Rovdjursutredningen föreslår.
VILTSKADECENTER HAR NYLIGEN startat

ett projekt vid namn ”Försök med att hitta en toleransnivå för lodjur inom Njaarke sameby,
Jämtlands län”. De ska ta reda på lodjurens
påverkan på renskötseln, varvid man skjuter
bort lodjur inom samebyn för att sedan dra
slutsatser om detta. Detta är ett projekt som
Viltskadecenter fått tre miljoner för och som
enligt min mening saknar såväl djuretiska
hänsynstaganden som forskningsvärde. Lodjur jagas under januari månad trots risken
att lodjursungar som förlorar sin mamma
vid den tiden, inte klarar sig. Ett projekt
av detta slag måste ta hänsyn till ﬂer påverkande faktorer än att ta bort lodjuren, såsom
väderleksförhållanden, renvajans vikt och
kondition, andra rovdjur, mellanårsvariationer med mera. Av projektbeskrivningen
framgår inget om att detta görs. Att Naturvårdsverket dessutom tillstyrkte jakten med
formuleringen ”studera eventuella förändringar i reproduktionsförmågan hos tamren
vid en reduktion av lodjur” gör mig orolig.
Det borde är väl snarare vara reproduktionsframgången som kan påverkas.
TILL SIST SER jag

med spänning fram emot vad
Jägarorganisationerna ska göra med sitt nu
tydligare uppdrag att bekämpa den illegala
jakten och objektivt sprida information där
även rovdjuren ingår. Jägareförbundet har av
statsmakten fått en unik roll att leda delar
av jakten och viltvården i Sverige, där det i
år får 47,8 miljoner från regeringen! Den illegala jakten måste då bli ett högprioriterat
område annars ﬁnns det stor risk att jakten
alltmer kommer att ifrågasättas av allmänheten som inte jagar och som utgör 97 procent
av befolkningen.
MATS HANSSON
ORDFÖRANDE
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