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Den olagliga vargjakten
måste stoppas!

V

argpopulationen balanserar sedan förrförra
vintern på miniminivån 300 vargar, vilket
är det antal som enligt Naturvårdsverket minst
måste finnas för att våra vargar ska ha en gynnsam bevarandestatus. I sanning har antalet vargar
de senaste vintrarna legat klart under 300. Den
gångna vintern fattas ett 30-tal vargar, förra vintern
fattades 40 djur upp till nivån 300. Dessutom har
ännu ingen invandrad varg från Finland dykt upp
i Mellansverige, vilket är ytterligare ett måste för
att vargpopulationen ska kunna betraktas ha en
gynnsam framtid. Kravet utöver miniminivån 300
vargar är en (1) invandrare vart femte år som tar
sig ner till vargarna i Mellansverige. En sak till,
den invandrade vargen skall bilda par och lyckas
få fram minst en valpkull.
Sveriges Riksdag har i ett beslut slagit fast att Sverige

ska ha livskraftiga populationer av stora rovdjur.
Just nu är inte vargpopulationen livskraftig enligt
de kriterier som gäller. Det såg bra ut för fyra år
sedan. Då fanns 43,5 familjegrupper inklusive de
fem svensk/norska gränsreviren. På fyra år har antalet familjegrupper decimerats med över 25 procent.
Naturvårdsverket och övriga rovdjursförvaltande
myndigheter måste nu göra något radikalt för att vi
ska få en laglig förvaltning av de svenska vargarna.
Den illegala jakten under senare år saboterar en
laglig och kontrollerad förvaltning.
Miniminivån för gynnsam bevarandestatus är i
princip det enda som är tydligt från Naturvårdsverkets sida. Varför är myndigheten inte lika tydlig
med att det ska finnas en god säkerhetsmarginal
i form av en tydlig förvaltningsnivå som ska följas? Nu tassas det omkring på miniminivån som
i jägarnas ögon blivit detsamma som ett tak för
populationen. Detta är ett resultat av jägarnas
kraftiga lobbyverksamhet bland de folkvalda i riksdagskorridorerna.
De senaste fyra åren har vargpopulationen ”förvaltats” med olaglig jakt till den grad att en laglig
förvaltning inte kan ske. Och så kan vi naturligtvis inte ha det. Vi ska inte tillåta att ett antal naturterrorister styr förvaltningen och skjuter ihjäl
rödlistade och fridlysta djur. De svenska rovdjuren ska liksom all annan fauna hanteras lagligt
och kontrollerat av våra förvaltande myndigheter.
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Även nu när vargpopulationen

är på fel sida om
gränsen för en gynnsam bevarandestatus är jägarna upprörda över att jakten ställs in för andra
vintern i rad.
Företrädare för Jägareförbundet beskriver beslutet som ”kontraproduktivt”. Alltså att tjuvjakten kommer att fortsätta. Om Naturvårdsverket
istället hade öppnat för jakt skulle detta kunnat
stoppa denna utveckling heter det. Vad förbundets
företrädare säger är att en laglig jakt på en population som är för liten för att jaga skulle innebära att
tjuvjakten skulle upphöra. Ja, du läste rätt.
Jägarna har redan fått chansen att visa vad en
laglig jakt skulle innebära. Det har varit laglig jakt
på varg alla vintrar från 2013 till och med 2018
utom 2014. Men någon minskning av den illegala
jakten har vi inte märkt. Tvärtom. Det var under
dessa fyra år med laglig jakt som den illegala jakten
i Dalarna och Värmland tog fart, och skapade det
numer välkända ”svarta hålet”.
Jag har sagt det

tidigare, Svenska Jägareförbundet
och Jägarnas Riksförbund har ett stort ansvar för
att få stopp på tjuvjakten. När jag skriver så brukar jag bli anklagad för att skapa ett Stasibetonat
angiveri. Här och nu säger jag att det inte handlar
om att jägare skall ange jägare. Det kommer inte
att hända så det spåret kan vi lämna.
Min mening är att förbunden som organisationer skall ta tag i saken. Tillsätt en haverikommission som tar tag i detta allvarliga och interna
problem. Ingen kan med bästa vilja förneka att
den omfattande illegala jakten är ett haveri både
för den enskilde laglige jägaren och för förbunden
i stort. Trovärdigheten kommer att skadas allvarligt
om olagligheterna i vargreviren tillåts fortsätta.
Jag efterlyste tidigare en större tydlighet från Naturvårdsverket om hur många vargar som krävs för
att säkra miniminivån. Så här skriver verket i sitt
beslut nyligen om miniminivån för varg:
”Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen
att besluta om en miniminivå som är så låga som
möjligt utan att det riskerar att äventyra att en
gynnsam bevarandestatus för varg kan uppnås
och bibehållas.”
Politiska mål?! Ska inte förvaltningen av varg
och andra stora rovdjur ske på biologiska grunder.
Särskilt viktigt med tanke på den viktiga roll dessa
arter har för den biologiska mångfalden.
Trevlig sommar.
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Nyligen tog Naturvårdsverket det
självklara beslutet att inte heller
kommande vinter tillåta någon jakt
på varg. Det är andra vintern i rad
som vargjakten stoppas. Orsaken till
besluten är att inventeringar av varg
visar att det inte finns varg att jaga.
En jakt skulle strida mot riktlinjerna
för en god förvaltning av våra vargar.
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