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Medlemsporträttet
Namn: Kristian Bernstone

En ny tradition har införts för att ge positiv uppmärksamhet åt vårt mest omdebatterade rovdjur. På
några rovdjursengagerade personers initiativ har den 4 februari bokats för vargen. På tre ställen i landet
anordnades evenemang med föreläsningar.

Medelpad: Rovdjursturism och
Naggenrevirets historia
Tryggve Hedtjärn
förser bordet med
passande naturtrogen
dekoration till samling
kring vargföredrag,
bildvisning och
diskussion.

D

et kom 20-25 personer
till Vargens Dag i Fränsta
i Medelpad, övervägande män
och jägare. Flera, men inte alls
alla, kritiska eller negativa till att
ha varg i skogen.
Gästerna bjöds till bords med
många ljus, ﬁka och hembakta
kanelbullar och kakor. På duken
hade vi sprayat en löpa med svarta vargtassar av naturlig form och
storlek. Medan gästerna samlades visades ett bildspel med mina
utvalda landskapsbilder av solnedgångar, vattenytor och annat
att hänföras över.
Anders Jäger hälsade alla välkomna och presenterade det
annonserade temat: Rovdjursturism – om vargar, järvar och
björnar skulle kunna dra turister
och därmed pengar till bygden.
Jag höll ett föredrag med 95 egna
foton från Naggenrevirets historia. De visade hur spår, spillning,
urinmarkeringar, legor och annat
kan se ut vid alla årstider.
Det kom många frågor av
konkreta slag: Hur stort är ett
vanligt vargrevir? Hur många
vargar brukar det ﬁnnas där? Blir
det aldrig mer än åtta vargar i ett
revir? Vart har Naggenvargarna
tagit vägen? Vad äter järvarna i
skogslandet? Var lägger björnarna sitt ide? Vad äter björnen på
våren, sommaren och hösten? Jag

24

tyckte att jag klarade av ganska
bra att svara på dessa frågor.
Vid ﬁkat var vi några som försökte vidareutveckla vårt tema
om turism kring rovdjur. En av
oss hade mycket fakta om detta
och berättade att vi i vårt land
inte på långa vägar har upptäckt
hur mycket pengar vi skulle kunna dra in om vi bara brydde oss
om att marknadsföra vad vi har
och hur man kan komma hit.
Gör vi inte det åker turisterna
någon annanstans med sina
pengar. En jägare svarade med
att om och om igen berätta hur
svårt det var för honom att hyra
ut rum åt jaktturister när det
fanns rovdjur. Han hade aldrig
något svar på våra frågor om rovdjuren skulle kunna föra med sig
någonting positivt.
En sak vi glömde bort var att
utse en kommitté för att förbereda Vargens Dag 2010. Men
det ﬁnns ju en liten chans att
vi hinner.

Bor: Brattön i östra delen av Lysekils kommun
Arbete: Pensionär sedan ett antal år

Bergslagen: Senaste forskningsrön
om varg och hund

Värmland: Vargens
naturhistoria

V

P

i hade kantat vägen upp
mot skolan och ända fram
till entrén utanför Stadsskogsskolans aula i Lindesberg med
skyltar och marschaller för att
underlätta för utifrån kommande
besökare. Redan klockan 18.20
började till vår stora glädje de
första besökarna att droppa in
till Örebroregionens evenemang
på Vargens Dag.
Det var Ylva Lindberg med
mig som hängiven assistent som
anordnade en föreläsning om
Vargen och Hunden med Lars
Fält och Tobias Gustavsson. I
drygt två timmar ﬁck närmare
100 personer ta del av den senaste forskningen på varg och
hund.
Lars Fält berättade om hunddjur och det man vet om vargen
som stamfader till vår tama hund
och han berättade också om vilka likheter och skillnader som
ﬁnns mellan vargar och hundar.
Vi ﬁck också reda på vad som
kan hända när människan i ett
projekt fostrat vargar exakt som
hundar. Publiken ﬁck förutom
kunskap många goda skratt.
Därefter tog Tobias Gustavsson vid och berättade om möj-

ligheter och problem när vargar
och hundar skall samexistera.
Han berättade om olika möten
mellan varg och hund. Möten
som ibland varit helt odramatiska och andra som för hunden
slutat med döden. Om vad vi
vet idag och kanske i ännu högre utsträckning vad vi inte vet
idag men försöker att ta reda på
i pågående projekt.
Publiken var aktiv med frågor,
funderingar och även egna berättelser om möten med hund
och varg.
Det blev ett lyckat arrangemang med två mycket engagerade och kunniga föreläsare som
på ett enkelt och lättillgängligt
sätt presenterade fakta, forskning
och vetenskap.
Ett varmt tack till Lars Fält
och Tobias Gustavsson som vi
hoppas få se mer av i denna förening men givetvis även i andra
sammanhang.
Ett varmt tack också till Svenska Rovdjursföreningen, Studiefrämjandet i Bergslagen samt
Svenska Naturskyddsföreningen
i Lindesberg som bidrog till att
göra kvällen möjlig.
TEXT OCH FOTO: ERIKA BACKIUS

å vilt- och naturvårdslinjen
vid Klarälvdalens folkhögskola i Värmland tändes ett ljus
på morgonen den 4 februari för
vargens framtid i Norden. Som
ett svar på den protestaktion
som genomfördes av Riksjägarna
förra året mot vargens existens i
våra skogar och marker, ville vi
markera tillsammans med andra
naturälskare runt om i Sverige,
vårt engagemang för vargen som
toppredator i den nordiska faunan.
Som lärare på skolan, redogjorde jag under morgonen för
vargens evolutionära historia under de sista 2,5 miljoner åren.
Älgen och vargen har utvecklats
tillsammans under hela denna
period och följts åt i ett fantastiskt ekologiskt samspel ända in
i vår egen tid.
Värmlandsradion intervjuade
därefter mig och några deltagare om synen på varg och varför
man valt att utbilda sig i vilt- och
naturvård och vad man hoppas
för framtiden.
Resten av dagen tillbringades
ute i fält med bakspårning av
varg och lodjur, för att lära oss
inventeringsteknik och mer om
hur dessa djur lever.
TEXT OCH FOTO:HANS RING

Runt hundra personer lockades till en föreläsning med Lars Fält
och Tobias Gustavsson om vargen och dess tama släkting hunden.

Ett ljus brinner i klassrummet
under vargbilogiföreläsning.

Familj: Hustru, två utﬂugna döttrar, ett barnbarn,
två katter och en Golden Retriver
Uppgift i föreningen: Ny regionsansvarig i Västra
Götaland
När och varför blev du medlem i Rovdjursföreningen?
– Det måste ha varit i slutet av 90-talet. Jag gick in i en fotoaﬀär i Trollhättan och där hittade jag
föreningens broschyr som jag tog hem och läste. Då ﬁck jag klart för mig hur det såg ut på rovdjursfronten och eftersom jag alltid har varit intresserad av djur och natur tyckte jag att det fanns
anledning att ingripa och gick med. Jag var passiv medlem fram tills jag började skriva insändare
och debattartiklar, den första var nog 2000. Jag gick med i föreningens arbetsgrupp ”Skrivargruppen” 2005.
Hur är det med egna rovdjursupplevelser, du har varit och fotograferat i Finland?
– Ja, jag var över vid ﬁnskryska gränsen i fem dygn på våren 2006. När jag beställde resan trodde
jag att jag i bästa fall skulle få se svansen på en björn och den är ju inte så stor. Klockrent på slaget
21 den första kvällen kom en järv och sedan ﬁck jag uppleva ﬂer järvar, björn, varg, kungsörn och
naturligtvis en hel del andra fåglar kring den lilla tjärnen. Det här var en fantastisk upplevelse, att
sitta i gömslet och få se de här djuren och kunna fotografera dem.
Hemma i Sverige har jag inte sett något av de stora rovdjuren. Vi har lodjur på vårt Skottfjäll där
jag bor men jag har bara sett en del spår, som slagna rådjur. Jag hoppas att få se lo – så har jag sett
alla fyra.
Har du sett några vargspår i dina trakter?
– Nej det har jag inte men man har sett spillning nedanför vårt fjäll. Om man åker härifrån upp mot
nordöstra Bohuslän och in mot Dalsland så kommer man till de vargrevir som ﬁnns på Kynnefjäll
respektive Kroppefjäll och mellan sydspetsarna på de två fjällen så ligger Herrstareviret omedelbart
norr om Uddevalla. Det ﬁnns alltså tre revir inte långt härifrån.
Nu är du ny regionsansvarig i Västra Götaland men redan innan var du ganska aktiv, hur
kommer det sig?
– Jag var passiv medlem men ju mer jag läste i Våra Rovdjur desto mer insikt ﬁck jag. När de
vargnegativa började engagera sig och skriva i Bohuslänningen förstod jag att här kommer något
ut som inte har med sanning och verklighet att göra. Jag blev upprörd och därmed började jag
skriva. Sedan var jag fast, för det är också en utmaning.
Vad händer i din region?
– Det har funnits en rovdjursgrupp här förr och den aktiverade vi i höstas. Nu har vi skapat en
mejl- och telefongrupp. Var och en som vill arbeta aktivt kan anmäla sig till mig (kontaktuppgifter
se sid 26) och bli medlem. Vi kallar oss Rovdjursgruppen Väst. När vi ska ha någon debatt går vi
ut på vårt nät. Exempelvis var det i höstas en debattkväll nordost om Uddevalla. Då tog jag även
kontakt med Naturskyddsföreningen. Vi blev ungefär 15 stycken som kom till Lanegården som
kan betecknas som lejonets kula i det här avseendet.
Nu har vi också återupplivat något annat som har legat i träda – gränsträﬀar. I februari samlades 35
personer till en lyckad träﬀ mellan medlemmar från Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen
och motsvarande i Norge, på Kvernmoen på norska sidan. Det är mycket viktigt att vår förening
utökar samarbetet med andra bevarandeorganisationer för att nå våra mål.
På senare tid har jag märkt att folk skrivit och ringt, vi har fått ﬂera nya medlemmar och nya har
skrivit i Bohuslänningen. Det var en person som skrev i Bohuslänningen att ”Herr Bernstone är ju
alldeles ensam i det här med vargen”. Men nu börjar folk inse att det är ﬂer som yttrar sig och vill
vara med i debatten. Det är de små små stegens politik som ger resultat nu, sakta går det framåt.
Vad tycker du är bra i föreningen?
– Det som är bra är engagemanget, som man märker i styrelsen och i skrivargruppen bland annat.
Det är ju en frivillig förening och i vår grupp begär vi inte att någon ska spräcka livstycken, var
och en gör vad var och en kan.
YLVA LINDBERG FRÅGADE

TRYGGVE HEDTJÄRN
våra ROVDJUR
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