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Mänsklig verksamhet måste
respektera naturens villkor
N

är politiker, jägarorganisationer, renskötseln, skogsbolagen med ﬂera går ut
i massmedia pratas det mycket om bevarande
av biologisk mångfald och en långsiktigt ekologiskt hållbar förvaltning av naturresurserna.
Tittar man på beslut och handling så syns
tyvärr mycket lite av detta. Hur länge ska
dessa uttalade ambitioner vara tomma ord
och när börjar man handla efter målen man
påstår sig sikta mot?
Alliansen gick i valrörelsen ut med att man
skulle förändra paragraf 28 i Jaktförordningen. Den 23 mars hade jordbruksminister Eskil Erlandsson en presskonferens om detta
och den 1 maj trädde förändringen i kraft.
Nu är det möjligt att skjuta ett rovdjur även
utanför tamdjurshägn, om man uppfattar
det som att rovdjuret är på väg att angripa
ett tamdjur och inte lyckas skrämma iväg
rovdjuret. Denna ändring är mest till glädje
för löshundsjakten - där man starkt måste
ifrågasätta vem som bär ansvaret för jakthundar. Det måste väl ändå vara den ägare eller
hundförare som släpper ut sin sin jakthund
med de risker det innebär, som har ansvaret.
Man kan aldrig beskylla en varg för att vara
ett problemdjur för att den försvarar sitt revir mot en främmande hund som kommer
in i reviret.
Mest beklämmande med detta beslut är
att det nu nästan blir omöjligt att bevisa om
paragrafen missbrukas, vilket också framhållits från åklagarhåll.
SKOGSBRUKET VILL MINIMERA betningsskador från

älg, renskötseln ser rovdjuren som ett stort
problem och vill minska rovdjursstammarna
trots att man inte vet i vilken omfattning de
påverkar renstammen. Det har ännu inte
heller forskningen lyckats med, vilket är
problematiskt. Jägarna vill inte ha någon
konkurrens om bytesdjuren och försöker
skylla eﬀekterna av dålig förvaltning av sitt
jaktbara vilt på rovdjuren.

Gemensamma nämnaren är att de vill ha
full kostnadstäckning för vad vilda djur gör
ute i skog och mark i sina naturliga liv. Är
det rimligt? Bedriver man skogsbruk, renskötsel eller jakt i naturen med ett långsiktigt hållbart perspektiv på programmet så är
det inte rimligt att få full kostnadstäckning
för alla eventuella händelser. Är det rimligt
att tre samebyar får 35 000 kronor var för
”Tjåmotisvargen” som konstaterats ha dödat nio renar?
Extensiv djurhållning, ett ekologiskt hållbart skogsbruk och jakt måste kunna tåla
skador, men tyvärr verkar det som om kortsiktig ekonomisk vinning styr över långsiktigt
hållbar utveckling.
MÄNNISKAN TAR SIG rättigheter

att bestämma
över vilka djur som ska leva eller inte ska få
leva. Norge har under vintern skjutit bort
en tredjedel av sin järvstam på 300 järvar
samtidigt som både Norge och Sverige räknar
med invandring från respektive land – en ekvation som inte håller. Vi har nationalparker
och världsarvsområden som idag nästan inte
har ett större rovdjur!
Att vara rovdjur i Skandinavien idag är
ett utsatt liv. Att sticka nosen utanför lyan
innebär att riskera bli skjuten eller jagad med
snöskotrar för att sedan bli överkörd, dödad
och sänkt i något vattendrag. Tyvärr är dylikt
inte enskilda händelser utan forskarna räknar
med att 30 procent av våra rovdjursstammar
dödas illegalt per år. Det är dags för politiker,
renskötare och jägarorganisationer att ta den
illegala jakten på allvar och göra något åt den
istället för att sätta skygglappar för ögonen
och fatta beslut som går i motsatt riktning.
MATS HANSSON
ORDFÖRANDE
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