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Hemställan om skyddsjakt efter varg
Undertecknad Claes Bäck, jaktarrendator på Beatebergs Säteri Rimbo hemställer om att
Naturvårdsverket enligt 27 § jaktförordningen (JF) medger tillstånd att i skadeförebyggande
syfte skjuta två (2) vargar i det sk Rialareviret.
Bakgrund
Reviret omfattar endast ca. 17 000 ha vara Beatebergs areal är 3 000 ha. (18%) Under jaktåret
2010 - 2011 angrep, dödade och skadade vargarna flera hundar och en nötkalv
(samtliga säkrade av länsstyrelsen) enligt följande:
1. 3 augusti 2010, varg (ar) river nötkalv på gräsmattan framför mangårdsbyggnaden på
Beateberg.
2. 10 september 2010, Wachtelhund dödad i Riala
3. 2 oktober 2010, drever dödad vid Dommarudden strax norr om Åkersberga
4. 25 mars 2011, Två hundar smiter från Stångberga gård (granne) den ena hunden kom
tillbaka med bitskador över ryggen (konstaterat vargangrepp via Länsstyrelsen). Den
andra hunden är fortfarande borta.
5. 16 april 2011, Wachtelhund anfölls i Bergshamra av två vargar och dödades. Den ena
vargen uppträdde hotfullt mot hundägaren som var ute med med sitt barn i barnvagn.
Habituering.
1. 16 augusti 2010, den märkta hanvargen passerar 2 st. utpostade jägare på 100
respektive 10 meters avstånd. Jägaren som endast var 10 meter från vargen uppger
att vargen inte visade någon rädsla trots att vinden var gynnsam för vargen.
2. Oktober 2010, under älgjakten passerade en varg endast ca. 20 meter från passkytt
hos grannen på Hållvastby.
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November 2010, varg passerar passkytt på ca. 50 meter under pågående älgjakt
med ca. 25 st. jägare.

4. Hösten 2010, anställd på Morsta gård (granne) möter en varg på vägen, vargen
viker av endast ett fåtal meter från mannen.

5. 16 april 2011, varg uppträder hotfullt mot kvinna i Bergshamra efter att hennes
hund har blivit bortförd (senare konstaterad dödad av varg).
Lokalbefolkningens situation.
På grund av vargamas oskygga beteende vågar många som lever på landsbygden i
detta område inte låta sina bam leka fritt i naturen, gå själva till och från skolbussen
etc.
Eftersök på trafikskadat vilt.
Vid eftersök på framför aUt vildsvin och älg är det mer regel än undantag att eftersöket
måste genomföras med lös hund för att få stopp på det skadade viltet. I och med att
Rialareviret är så litet (17 000 ha) så är risken mycket stor att konfrontation sker
mellan hund (ar) och vargar. Med rådande situation är det inte möjligt att genomföra
eftersök på trafikskadat vilt som inte "ligger". Detta innebär att skadat vilt utsätts för
en mycket plågsam död. En konsekvens av ovanstående är att skadade vildsvin blir
aggressiva och kan irmebära livsfara för människor som rör sig i dessa områden.
Problemet med eftersök som inte går att genomföra är tidigare belyst av
Polismyndigheten i Stockholms län: Lars Jonsson (Bitr. länsansvarig NVR
Stockholms Län) och Jens Höglind (Länsansvarig NVR Stockholms Län).
Min uppfattning är att avskjutning av två vargar inte kommer att påverka den svenska
vargstammen negativt, tvärt om är en skyddsjakt helt i linje med gällande
riksdagsbeslut. Skyddsjakten bör inledas omedelbart.
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