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Varför välja skyddsjakt som första åtgärd?
före jul att vargparet som etablerat revir i
Härjedalen ska få skjutas.
Mot bakgrund av den av regering och
riksdag antagna rovdjurspolitiken i rovdjurspropositionen från mars 2001 finns
möjligen inte så mycket att säga om beslutet
annat än att beklaga det.
Jag anser dock att det i propositionens
skrivningar kanske skulle kunna tolkas
in utrymme att låta vargparet leva.
Dessutom är det är tveksamt om det verkligen är korrekt att hävda att jakt på det aktuella paret inte försvårar ”upprätthållandet
av artens gynnsamma bevarandestatus i dess
naturliga utbredningsområde”.
I ROVDJURSFÖRENINGENS yttrande
till Naturvårdsverket trycktes hårt på att
förebyggande åtgärder först bör prövas och
utvärderas innan skyddsjakt beviljas. Vårt
intryck är att förebyggande åtgärder över
huvud taget inte har prövats mycket inom
renskötseln.
Vargarna i Härjedalen skulle kunna ge
värdefull kunskap i detta avseende.
Vi menade också att rovdjursskador
inom renskötseln borde ligga inom Viltskadecenters arbetsfält, vilket inte är fallet i
dag.
Två väsentliga argument mot skyddsjakt
på det aktuella paret är att rovdjursförekomsten i stort har minskat inom renskötselområdet genom att lostammen där har
halverats på sju år och reducerats kraftigt
inte minst i Jämtlands län, samt att den
illegala jakten är omfattande.
Vi menade också att det sänder helt fel
signaler att bevilja skyddsjakt i praktiskt

taget samma område där den så kallade
Flåsjövargen dödades illegalt förra året.
FÖR ATT UNDVIKA inavelsdepression i

den skandinaviska vargstammen är det av
yttersta vikt att den får påspädning från
Finland. Det har hänt vid tre tidigare tillfällen att vi fått ner invandrande vargar,
som lyckats reproducera sig.
Möjligheterna finns alltså, men de
försvåras onekligen i betydande grad av att
den förda politiken är så restriktiv mot
etableringar i renskötselområdet, som utgör
hela 40 procent av Sveriges yta, och ligger
som en 60-70 mil bred barriär mellan de
svensk/ norska och de finska vargarna.
Rovdjursföreningen föreslog, i likhet
med bland andra WWF och Skandulv, att
paret om möjligt skulle tillåtas leva så att de
skulle hinna reproducera sig åtminstone en
gång.
Borde det inte vara möjligt att, även
inom ramen för rovdjurspropositionen,
tillåta enstaka föryngringar även inom
renskötselns året-runt-marker?
Om den ena parten i ett etablerat vargpar är invandrare ser jag detta som en
nödvändighet.

Naturvårdsverket sa ja – och nej
◆ I mitten av november kom Handölsdalens, Mittådalens, Tossåsens och Idre samebyar
till Naturvårdsverket med en ansökan om att verket ”avlägsnar vargarna från det södra
renskötselområdet”.
De vargar man syftade på var dels ett stationärt vargpar i det så kallade Henvålenreviret i Ljungans dalgång mellan Börtnan och Storsjö, dels en radiomärkt tik mellan
Ytterhogdal och Ramsjö samt två vargar i Idreområdet.
Samtliga dessa vargar, vars härkomst man känner till, kom från den sydskandinaviska
stammen. Dock var tiken i Henvålen bördig från Furudalsreviret, vars alfatik är dotter till
den senaste invandraren från Finland. Hon kunde därför anses ha varit genetiskt betydelsefull. Naturvårdsverket beslöt tillåta skyddsjakt på Henvålenparet, vilket fick
utföras endast av renskötare i Tossåsens, Handölsdalens eller Mittådalens samebyar
och bedrivas med motorfordon hela dygnet och med hjälp av belysning. Skyddsjakten
på de två Henvålenvargarna genomfördes i början av februari (se sidan 9).
Från Jägareförbundet i Dalarna hade Naturvårdsverket fått en ansökan om skyddsjakt efter en varg i det så kallade Furudalsreviret. Varg hade under hösten angripit tre
jakthundar, varav en dödats, en avlivats och en blivit återställd. Länsstyrelsen i Dalarna
avstyrkte och Naturvårdsverket avslog ansökan.
BJÖRN LJUNGGREN
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