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Stoppa licensjaktscirkusen!
Det är inte komplicerat, det är bara att stryka vargen ur de
paragrafer i jaktförordningen som handlar om licensjakt!

N

u börjar det igen – myndigheterna fattar rättsvidriga beslut om licensjakt på
varg, miljöorganisationerna överklagar, domstolarna överväger, och förmodligen kommer
de även denna gång fram till att jakten beslutats på felaktiga grunder. Licensjakten på varg
har underkänts gång på gång av olika domstolar, men ändå återkommer denna onödiga
cirkus varje vinter. Varför? Jo, för att förra
regeringen skrev in i jaktförordningen att
licensjakt på varg får tillåtas. Detta trots att
det strider mot EU:s lagstiftning. Och för
att nuvarande regering fortfarande inte har
gjort något åt saken.
Det skulle inte behöva hålla

på så här. Regeringen sammanträder varje torsdag och kan
när som helst besluta om ändring av en förordning. Det är ingen komplicerad ändring
som behövs, det är bara att stryka vargen ur
de paragrafer i jaktförordningen som handlar om licensjakt. Förordningens § 23e och
§ 23f blir då överflödiga och kan strykas helt.
Socialdemokraternas senaste kongress, som
hölls 2013, tog ett särskilt beslut om vargpolitiken. Där står inte ett ord om att licensjakt
ska finnas. Och i en riksdagsmotion om rovdjurspolitiken samma år konstaterade socialdemokraterna att ”De senaste åren har dock
jakt på varg, ..., stoppats på grund av oenighet och oklarheter. Nu är regeringen på väg
att göra om misstagen.” Så varför fortsätter
den nuvarande S-MP-regeringen att låta förra
regeringens misstag upprepas gång på gång?
Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska vargen
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vara strikt skyddad. Undantag från sådant
skydd får bara ges om det inte försvårar att
arten uppnår och upprätthåller gynnsam
bevarandestatus. Licensjakterna har gjort
det svårare för vargen att uppnå gynnsam
bevarandestatus, eftersom de motverkat
vargstammens ökning i antal och utbredning, och förra vinterns licensjakt har till och
med bidragit till att vargstammen minskat.
Redan av den orsaken är licensjakten olaglig.
Dessutom får undantag från det strikta
skyddet bara ges om det behövs för något av
de syften som anges i direktivet:
- att skydda vilda djur och växter och deras livsmiljöer,
- att undvika allvarlig skada på boskap eller
annan egendom,
- hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller
annan tvingande orsak med ett allt överskuggande allmänintresse,
- forsknings- och utbildningsändamål,

- återinplantering och återinförsel av arten
och uppfödning som krävs för detta,
- att samla in och förvara exemplar av
arten.
De licensjakter på varg som hittills genomförts har inte haft något av dessa syften. Det
är också en orsak till att licensjakten är
olaglig.
Ytterligare villkor för undantag från skyddet är att undantaget verkligen främjar det
syfte som ska uppnås, och att det inte finns
någon annan lämplig lösning för att uppnå
syftet. Om syftet är insamling och förvaring,
så gäller även att jakten ska ske selektivt, under strängt kontrollerade förhållanden och ha
begränsad omfattning. Licensjakten på varg
bryter även mot dessa villkor.
Varför har då inte den

svenska licensjakten
på varg fällts i EU-domstolen ännu? Det beror på att EU-kommissionen inte har tagit
ärendet till EU-domstolen än. Det beror i sin
tur på att kommissionen inte fungerar som
en åklagare, som strävar efter att frågor ska
prövas i domstol så det blir klargjort vad som
gäller. Kommissionen försöker i första hand
få medlemsländerna att följa lagen utan att ta
saken till domstolen. Och eftersom licensjakterna till största delen underkänts av svenska
domstolar, har EU-kommissionen ännu inte
bedömt det nödvändigt att dra Sverige inför
EU-domstolen.
Art- och habitatdirektivet ska gälla även i
Sverige. Svenska Rovdjursföreningen kommer fortsätta arbeta, tillsammans med andra miljöorganisationer, för att de svenska
domstolarna ska ta direktivet på allvar och
stoppa licensjakten på varg. Lyckas vi inte
med det, så får vi hoppas att EU-kommissionen äntligen tar den svenska vargjakten till
EU-domstolen.
Men det rimligaste och bästa vore om regeringen tar sitt förnuft till fånga och stryker
vargen från de paragrafer i jaktförordningen
som handlar om licensjakt!
Torbjörn Nilsson
ordförande
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