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Jaktföreträdare och politiker
borde inte ”förstå” tjuvjakten eller
kritisera skärpta polisåtgärder

Våra Rovdjur
ges ut av
Svenska Rovdjursföreningen
till medlemmar och
prenumeranter fyra gånger/år

Stoppa tjuvjakten och utveckla jaktfria naturreservat!
nästan varje utgåva av Våra Rovdjur har vi under senare år lyft den allvarliga frågan om den
utbredda tjuvjakten på varg. Det ”svarta hålet” i
Dalarna och nordöstra Värmland är tyvärr numera
ett begrepp.
Vad som sker i övrigt i landets skogar med våra
rovdjur vet vi inte så mycket om. Vargpopulationen
är så väl kartlagd med hjälp av DNA att vi läser den
som en öppen bok. Vi vet därför att vargar försvinner oförklarligt, att ett föräldradjur från ett revir
plötsligt dyker upp i ett helt annat revir där det
egentligen inte hör hemma. Allt detta är väl känt
av alla dem som jobbar med förvaltningen av varg.
Kartläggning av vargpopulationen med hjälp av
DNA innebär att det går att följa vargarnas rörelser.
Vi kan direkt se om en varg befinner sig där den
inte hör hemma. Vargar är nämligen monogama
till sin natur och lever i livslånga parbildningar om
de får leva och ha hälsan. Av familjeträden som
skapas med hjälp av insamlat DNA går det att se
vilka vuxna vargar som är tillsammans och vilka
vargar som är vargparens avkommor. Det vi inte
kan se är vilken årskull en avkomma tillhör, bara
att de är efter ett kartlagt vargpar. Eftersom vi vet
vilka föräldradjur som bildat par vet vi också i vilket revir de hör hemma.
När ett sådant revir plötsligt står tomt är det lätt
att förstå vad det är som har hänt. Det svarta hålet
har vuxit sig större för varje år sedan 2016. Vid de
två senaste inventeringarna har den svenska vargpopulationen legat klart under miniminivån för
gynnsam bevarandestatus.

Svenska Rovdjursföreningen hävdar att nyckeln till
att få stopp på tjuvjakten är jägarorganisationerna
själva. Men detta får inte gehör i någon större
omfattning. Och nu har även delar av våra riksdagspolitiker börjat ”förstå” varför folk tar saken i
egna händer. Alltså, våra lagstiftande politiker har
anammat detta synsätt på tjuvjakten. Vi har flera
gånger uppmanat Jägareförbundets företrädare att
sluta upp med att ”förstå” men de ansvariga fortsätter i samma spår. Och att leva upp till avtalet för
”det allmänna uppdraget” där det står att förbundet
skall verka för att motarbeta olaglig jakt.
Nyligen skrev Jägareförbundets ordförande
Torbjörn Larsson och generalsekreterare Bo Sköld
till Riksåklagaren. De protesterade mot förslaget att
ge utökad möjlighet till hemlig telefonavlyssning
då det finns misstanke om tjuvjakt. De menar att
de insatser som polisen gör vid misstanke vid jaktbrott ska anpassas till brottets straffvärde och inte
”bli så omfattande att de väcker löje”.
Vad de säger är alltså att en utredning av ett
misstänkt jaktbrott kan bli löjeväckande om polisen tillgriper medel som gör att tjuvjägare kan
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lagföras. Ligger inte detta i fas med ”vi förstår att
folk tar saken i egna händer”. Eller vill inte de två
främsta företrädarna för Jägareförbundet att tjuvjakten skall stoppas?
De skriver visserligen på sin hemsida, i frågan om
skrivelsen till Riksåklagaren, att ”jaktbrott ska bekämpas – detta ligger även i jägarnas intresse – men
på ett sätt som är värdigt en rättsstat”. Vad menar
Larsson och Sköld, att bekämpningen av tjuvjakt
på rödlistade fridlysta djurarter kan bli ovärdig om
bekämpningen sker med hemlig avlyssning?
Myndigheterna får inte ge efter för den här typen av retorik. Tvärtom bör åtgärder för att avslöja
tjuvjakt skärpas och förfinas ytterligare. Vi kan inte
ha en ordning i den svenska rättsstaten där jägare
tar saken i egna händer.
Får man jaga i

naturreservat? Ställ frågan till människor som inte jagar och de flesta säger att det får
man väl inte. Den allmänna uppfattningen är att i
naturreservat är det jaktförbud. Men det är precis
tvärtom, jakt är tillåten i de flesta av våra naturreservat, det finns även exempel på jakt i nationalparker. Men att införa jaktförbud i naturreservat
är ingen dålig tanke. Inte minst skulle våra rovdjur
få en fristad.
Florarna heter ett naturreservat centralt i
Uppsala län. Det är ett vidsträckt vildmarksområde med flera naturtyper och ett artrikt djurliv.
Det finns till och med ett vargrevir i Florarna, visserligen bebott av endast en vargtik. Det finns ett
väl utbyggt spårsystem som används året runt. Det
centrala läget i länet medför att många vandrare
och naturälskande människor hittar dit.
Nu är det krafter igång för att helt förbjuda jakt
inom reservatgränserna. Tanken är att skapa ett
pionjärområde där fri utveckling av djurlivet ska
råda. Svenska rovdjursföreningen välkomnar initiativet som kommer från biologen Ulf Blomquist
i Naturskyddsföreningen Tierp. Och han får stöd
från oväntat håll. Två jaktledare och sex jägare med
marker inom reservatet stöder Ulf Blomquist skrivelse till Länsstyrelsen i Uppsala. Ett av jaktlagen
har redan tagit beslut att inte längre jaga inom
naturreservatet.
Det finns fler naturreservat med Florarnas förutsättningar som skulle kunna avsättas att bli fristad
för bland annat stora rovdjur, där jakt inte skulle
vara tillåtet.

Jan Bergstam
Ordförande
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