ledare

Dags att nya utredningen tar hänsyn
både till biologin och till den
rovdjurspositiva majoriteten

D

en nya rovdjursutredningen, som
nyss inlett sitt arbete (se artikel sid 12), har viktiga uppgifter framför sig innan den ska rapportera till regeringen i mars 2011 och i juli 2012.
Först ska det lika betydelsefulla som svårfångade begreppet ”gynnsam bevarandestatus” för rovdjursstammarna bedömas. Det är
ett grundkrav i EU-lagstiftningen att medlemsländerna ska bevara hotade arter så att
de minst når upp till en sådan status.
I Sverige har man hittills inte lyckats få
någon ordentlig ordning på hur detta utomordentligt viktiga begrepp ska hanteras.
Den förre rovdjursutredaren Åke Petterssons
förslag grundades på ett svajigt underlag och
kritiserades hårt. Därför måste frågan utredas
på nytt. Det ﬁnns också en inbyggd konﬂikt
när denna status ska deﬁnieras eftersom den
ligger till grund för hur stora stammarna
måste vara och om, när och hur de kan jagas.
De som vill ha få rovdjur strävar efter så låga
nivåer som möjligt medan de av motsatt åsikt
vill ha högre nivåer som borgar för långsiktigt
livskraftiga stammar.
Rovdjursföreningen kommer att arbeta för
att utredningen tar fram en gedigen vetenskaplig bedömningsgrund för rovdjursstammarnas status. Viktiga biologiska aspekter får
inte kompromissas bort redan i deﬁnitionen
av den gynnsamma bevarandestatusen.
utredningen hade jägarintressena stort inﬂytande, något som så småningom ledde fram till den rovdjurspolitik
som rivstartade med den uppmärksammade
licensjakten på varg. Eftersom regeringen,
enligt egen utsago, redan tagit stor hänsyn
till mänskliga intressen i den nya politiken
måste det naturvetenskapliga perspektivet
får vederbörlig tyngd i den nuvarande utredningen.
Positivt är att den illegala jakten, eller det
”illegala dödandet” som det kallas på det
nyspråk regeringen anammat – kanske för
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att inte genera jägarkåren med associationer
till jakt – ska analyseras ordentligt. Vidare
behöver lokalbefolkningens acceptans ökas
enligt direktivet. Här tycks det vara på sin
plats att erinra om att opinionen i rovdjurskommunerna i själva verket är övervägande
positiv, trots att de som är negativa till rovdjur ofta gör sig till talesmän för hela landsbygdsbefolkningen utan att ha något som
helst mandat för detta.
Rovdjursföreningen vill betona vikten av att
den nya utredningen lyfter fram de människor som ﬁnns i bakgrunden i lokalsamhällena
och tycker att det är ok, eller till och med
roligt, att vargen är tillbaks i vårt land; hur ser
de på saken? De är många och ﬁnns tydligt
med i opinionsundersökningarnas anonyma
statistik, men de hörs inte. Och man låtsas
inte om dem.
I den nuvarande politiken tycks ”att öka
acceptansen” i princip vara likställt med att
öka jakten och minska rovdjuren. Men det
ﬁnns ingen naturlag som säger att detta är
ett framgångskoncept. All erfarenhet hittills
tyder på motsatsen. Trots all jakt på varg fortsätter kraven på ännu mer vargjakt från den
negativa minoritet vars acceptans man söker.
Marie Demker, professor i statskunskap vid
Göteborgs universitet, menade i ett inslag
i radions ”Kaliber” i våras att kompromisser och kohandel om färre vargar bara föder
ökade krav på ännu mer eftergifter. Istället
måste regeringen sätta ned foten och driva
den vargpolitik Sverige ska leva upp till med
kraft, menar Demker.
SRF kommer att ha en aktiv roll i den nya
utredningen. Vi kommer att göra allt vi kan
för att den blir det kraftfulla verktyg som behövs för att regeringen ska våga stå upp för en
rovdjurspolitik som även syftar till rovdjurens
bästa och inte bara till allt ﬂer eftergifter för
de mest negativa grupperna.
ANN DAHLERUS
GENERALSEKRETERARE
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