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Regeringens förslag äventyrar
både vargstammen
och vargförvaltningen
R

egeringen föreslår jakt på varg och att
antalet begränsas till högst 210 individer. För att kompensera för den försämring
av bevarandestatusen detta innebär, föreslår
regeringen att invandrande vargar ﬂyttas från
Norrland till områden söder om renskötselområdet. Då antalet av dessa sannolikt är
för lågt för att kompensera den försämring
av bevarandestatusen som omfattande jakt
medför, föreslår regeringen att ytterligare
vargar importeras från Finland eller Ryssland. Svenska Rovdjursföreningen säger nej
till detta och vill istället att åtgärder vidtas
för att förbättra invandrade vargars överlevnad i Norrland. Fredning av invandrare
och deras avkomma, tillsammans med att
antalet vargar tillåts att öka, förbättrar bevarandestatusen.
Ansvariga politikers försök att förändra
rovdjurspolitiken brukar motiveras med att
öka legitimiteten och förutsägbarheten i rovdjursförvaltningen. En åtgärd som tycks onödig då alla opinionsundersökningar visar att
rovdjursförvaltningen har hög legitimitet och
kan betraktas som framgångsrik.
Den hittills i stora delar lyckosamma
förvaltningen kan äventyras av förvaltningsåtgärder som inte är väl förankrade.
Omﬂyttning eller inplantering av varg till
områden söder om renskötselområdet är en
sådan åtgärd. Skall sådana åtgärder vidtas
krävs en process där berörd befolkning i mottagande område informeras och tillåts uttrycka sina uppfattningar. Samtidigt måste
motiven för åtgärderna förklaras så att de
berörda förstår dem.
Lyckade internationella erfarenheter, till
exempel i Yellowstone nationalpark i Wyoming, visar att detta är en lång process. Andra, misslyckade exempel, staten New York
(Heberlein/Ericsson 2008) visar att enbart
planer på aktiva förvaltningsåtgärder som
introduktion av varg, kan vända en opinion
från positiv till negativ på kort tid. I Heberlein/Ericssons analys förklaras detta av att

vissa politiska krafter utnyttjar stad-landmotsättningen till sin fördel – ”Utomstående skall
inte komma hit och diktera våra villkor.” Legitimiteten kan med andra ord försämras.
FÖRUTSÄGBARHETEN DÅ? En

av de opinionsundersökningar vi förlitar oss på, Fjällmistras
stora attitydundersökning, visar att 70 procent av dem som svarat anser det rimligt att
man skall kunna försvara sina hundar och
tamdjur vid rovdjursangrepp. Denna möjlighet ﬁnns redan i brottsbalkens nödparagraf
24 kap 4 §. Att regeringen ändå permanentar
en utvidgad 28 §, har av åklagarväsendet
och polismyndigheten i remissvaren karakteriserats som att ”fredningen i praktiken
upphört”.
Detta äventyrar på ett allvarligt sätt den
förutsägbarhet i rovdjursförvaltningen som
politiken eftersträvar. Att införa en möjlighet
till okontrollerad decimering av vargstammen och samtidigt utlova licensjakt för att
begränsa stammen till 210 individer kan leda
till att de planerade ”viltvårdsdelegationerna”
inte kommer att ha utrymme att bevilja licenser som utlovat. Detta äventyrar följaktligen även den förhoppning som ﬁnns hos
vissa politiker om att överbrygga den förtroendeklyfta de anser ﬁnns gentemot gruppen
av rovdjursmotståndare.
SRF anser att regeringen i sitt förslag överger en i stora delar god och väl fungerande
förvaltning av rovdjuren i Sverige. Det skapas ett ”vargtomt” Norrland vilket är förödande för vargstammens möjlighet att uppnå
”gynnsam bevarandestatus”. Med konstlade
medel skall ett tak för vargarnas antal upprätthållas, detta antal riskerar att bli permanent om inplantering och omﬂyttning tillåts
bli en förvaltningsmetod. Ett nederlag för
svensk naturvård som är i nivå med det nederlag som vi drabbades av då skyddet av
Stora Sjöfallet hävdes 1919!
KRISTER PERSSON
ORDFÖRANDE
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