Pressmeddelande 17augusti 2011
Regeringen vill fortsätta vargjakten under ny rubricering!
Regeringen omvandlar licensjakten till skyddsjakt i en kringgående rörelse för att blidka EUkommissionen och undvika att dras inför EU-domstolen. Det är regeringens besked idag som svar
på kommissionens motiverade yttrande. Istället för att avstå från vargjakt medan de genetiska
problemen ska lösas fortsätter regeringen att framhärda i att vargjakt måste fortgå. Vi är oerhört
besvikna över att regeringens ambitionsnivå för vargstammen inte har ändrats till det bättre,
säger Svenska Rovdjursföreningen.
- Regeringens besked idag skiljer sig inte nämnvärt från den vargpolitik som Rovdjursföreningen och flera
andra naturvårdsorganisationer anmält Sverige för till EU-kommissionen. Det enda man tycks göra är att
försöka hitta juridiska kryphål för att fortsätta begränsa vargstammen, säger Ann Dahlerus,
generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.
Utspelet är helt i paritet med regeringens agerande hittills i processen med EU, under vilken man gjort
allt man kunnat för att slingra sig ur EU-anmälan genom att under ett och ett halvt styvnackat år hävdat
att licensjakten var i överensstämmelse med EUs lagstiftning och syftar till att bevara den svenska
vargstammen.
Andreas Carlgrens utsaga att Kommissionen agerat forcerat och stelbent och att regeringen nu siktar på
att kringgå EU vittnar om en styvmoderlig inställning till Sveriges förpliktelser som medlem i EU.
Licensjakten stoppas endast tillfälligt under 2012 och ska återupptas i ”ordinarie” form redan vintern
2013. Vidare vill Carlgren ersätta licensjakten med en utökad skyddsjakt under det tillfälliga stoppet 2012.
- Även för skyddsjakt gäller stränga regler om att den verkligen ska vara skaderelaterad, men nu tycks
regeringen vara inställd på att hitta innovativa tolkningar av begreppet ”skyddsgrund” för att använda
den jaktformen för att fortsätta licensjakten under andra former, säger Ann Dahlerus.
Idag finns tydliga besked om vilka riktlinjer Sverige måste hålla sig efter för den svenska
vargförvaltningen.
- dels har EU-kommissionen slagit fast vad som gäller rent juridiskt, bla att jakt som begränsar
vargstammens möjligheter att uppnå gynnsam bevarandestatus inte är acceptabel
- dels har rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelunds internationella forskarpanel tydligt anvisat vad som gäller
rent vetenskapligt för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås och att detta kräver långt fler än 200
vargar i Sverige
- Regeringen hävdar att ambitionen att i ny form fortsätta begränsa vargstammen genom jakt - trots att
den inom överskådlig tid kommer att vara fortsatt svag och genetiskt sårbar - är förenligt med Art- och
habitatdirektivet. Det har vi inte hunnit analysera än, men kommer att fortsätta att bevaka frågan lika
noggrant som tidigare, säger Ann Dahlerus.

För mer information, kontakta
Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-500 653.

Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen, 116 30 Stockholm tel 08-441 41 17 info@rovdjur.se
www.rovdjur.se org.nr 883202-3264 bg 5509-3876 pg 149 42-7

