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Mycket återstår att
lösa för rovdjuren
T

re år går fort och känns som en lagom
tid att sitta som ordförande. Det ﬁnns
mycket positivt att lyfta fram av vad som
hänt under dessa år. Rovdjuren har blivit
ﬂer, föreningen har utvecklats i en positiv
riktning, både då det gäller struktur och
verksamhet. Våra åsikter efterfrågas av både
medier, politiker och myndigheter vilket gör
att vi syns. Naturligtvis kan vi alla önska att
vi skulle synas ännu mer och att våra hjärtefrågor får större genomslag, men då behöver
vi bli ﬂer medlemmar och ﬂer som deltar
aktivt på olika nivåer i föreningen.
Det ﬁnns dock en del farhågor. De sista
åren har präglats av Rovdjursutredningen
och uppföljningen av densamma. Vi har på
många sätt varit aktiva genom hela processen.
När miljödepartementet nu lägger fram propositionen på riksdagens bord ﬁnns ett stort
behov av att vi gör oss hörda. Den tar upp
frågor rörande allt ifrån regional förvaltning
till hur stora våra rovdjursstammar kommer
att tillåtas vara.
Att Jordbruksdepartementet redan nu slog
till och permanentade den omskrivna 28 §
som kraftigt underlättar för dem som olagligt vill skjuta rovdjur, visar kanske vart politiken är på väg? Det ﬁnns önskemål från
jägarorganisationerna och från renskötseln
att rovdjursstammarna begränsas kraftigt och
krav på att vargstammen ska frysas på dagens
nivå, vilket kommer att leda till en omfattande vargjakt.
HÄR GÄLLER DET att

vi fortsätter att uppmärksamma politiker och allmänhet på vilken
viktig roll rovdjuren spelar och det ansvar
som Sverige tagit på sig för att bevara växter och djur. Trots att rovdjuren blivit ﬂer
och tamdjursskötseln har ökat i många rovdjurslän har skadorna inte ökat nämnvärt.
Tyvärr framställs ofta rovdjuren fortfarande
på 2000-talet som blodtörstiga bestar som utrotar allt i sin väg. Att jägarorganisationerna,
med sitt allmänna uppdrag som även innefattar rovdjur, inte lyckas sprida ett modernt

biologiskt, vetenskapligt vedertaget synsätt
på hur ekosystemen fungerar är oroande.
Även deras starka lobbyverksamhet gentemot
myndigheter och politiker är inte bara en
demokratifråga utan också ett påtagligt hot
mot rovdjuren.
Jag skulle vilja se en vilja från jägarorganisationerna att närma sig bevarandesidan,
inte minst för att de ska få en trovärdighet i
hur de sköter det allmänna uppdraget. Krav
från myndigheter måste ställas på hur detta
uppdrag utförs och uppfylls. Om inte detta
görs så ska uppdraget gå till någon bättre
lämpad.
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ÄVEN RENSKÖTSELN SOM gör gällande att driften

sköts utifrån en ekologisk grundsyn har en
del att bevisa framöver. Hur kommer det sig
att våra stora nationalparker i fjällområdet
idag är de områden med minst antal föryngringar av stora rovdjur? Här måste renskötseln följa kraven på bevarande av biologisk
mångfald och hitta vägar för framtiden, där
renskötsel tillsammans med bevarande av
nationalparker värda namnet, ska kunna
utvecklas positivt utifrån tydliga mål. Det
är idag frågan om en utarmning, som tyvärr sker med stöd av myndigheter genom
skyddsjaktsbeslut inom parkgränserna, vilket
SRF inte kan acceptera.
Detta ger farhågor inför regional förvaltning. Vårt regionala arbete kommer därför
att bli ännu viktigare framöver då en regionalisering är att vänta. Styrelsen har därför
bildat en regional utvecklingsgrupp som ett
stöd för regionerna för att möta vad vi tror
blir aktuellt.
Jag önskar regionerna och den nya styrelsen som valdes på årsmötet i Örebro den
25 april lycka till med det fortsatta viktiga
arbetet. Tack också till alla er som lägger ner
engagemang, tid och resurser från kansli,
styrelse, regioner, arbetsgrupper och enskilda
medlemmar!
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