Motion till Distriktskongressen 2009

Rovdjur i allmänhet och vargen i synnerhet är hotade djurarter. Sedan alliansen fick
regeringsmakten i Sverige har skyddet för rovdjuren minskat. Det ser ut att bli ännu värre
eftersom det finns förslag om att förvaltningen skall flyttas från Naturvårdsverket till
Länsstyrelserna.
I Skåne finns det i och för sig mycket få stora rovdjur just nu, men jag anser ändå att det är
viktigt att vi har en uppfattning i frågan. Jag anser att rovdjuren i Sverige är något som angår
alla och inte bara de som bor i län med rovdjur. De personer som är för rovdjur och bor i län
med rovdjur – behöver stöd utifrån eftersom rovdjursfientliga personer inte drar sig att
använda hot mot dem som öppet är för rovdjur.
År 2001 gav den norska regeringen tillstånd till en slakt på två vargrevir. Det skedde efter
stora påtryckningar från jägare och fårägare. När sedan den totala fridlysningen i Sverige
upphörde så påbörjade svenska anti-rovdjursorganisationer ett samarbete med ledande
personer i Norge som så framgångsrikt drev deras sak i Norge. Man tog lärdom om hur man
påverkar politiker till att bli fientliga mot rovdjur. Den som skriker högst och mest har rätt och
så skrämmer man andra till tystnad. Även jag som bor i Skåne har fått ta del av dessa hot via
telefon.

Jag lovar er, kamrater! Dessa personer drar sig inte för någonting. Man skjuter på hus och
bilar med hagelgevär, skär sönder däcken, ringer och skriver hot till personer som uttalar sig
för att vara för varg. Jägare som vill ha varg blir trakasserade och uteslutna ur jaktlag mm.
När jaktförordningens § 28 ändrades - så att man vid anfall från en varg på hund fick påskjuta
vargen om inget annat hjälpte - då släppte och släpper vissa jägare ut sina hundar som
lockbete för att legalt få skjuta en eller flera vargar. Att hunden blir skadad eller dödad bryr de
sig egentligen inte om, den ersätter ju staten. Det är nog bara ett fåtal som agerar så, men med
tanke på att det endast finns cirka 200 vargar i Norden så gör de stor skada. Det kan räcka att
en alfa/föräldravarg dödas för att en hel flock i stort sett skall upphöra att fungera och upphöra
att föröka sig och om flocken har valpar så är risken stor att dessa inte får lära sig att jaga utan
hänvisas då till lättare byten så som får och annan tamboskap. Vilket då i sin tur gör att
avigheten mot vargen ökar.

Om nu lagen ändras, så att förvaltningen överförs från Naturvårdsverket till länsstyrelserna,
kommer nyckelpersoner i länsstyrelserna (som är beslutande) att utsättas för en stor press. De
kommer att pressas att ge tillstånd för skyddsjakt på hela vargfamiljer. Jag anser att detta är ett
stort hot mot i första hand vargen men även mot järven och fjällräven. Därför måste detta
hindras om vi vill ha en levande natur där även det finns utrymme för rovdjur.

Sverige har skrivit under EU-s art- och habitatdirektiv, men vi lever idag inte upp till vad vi
skrev under på. Naturvårdsverket har - med regeringen i ryggen - gett tillstånd för skyddsjakt
av skäl som inte lever upp till minimikraven på aktsamhet om rödlistade arters skydd. För att
medge skyddsjakt skall man enligt direktivet först ha uttömt alla andra möjligheter. Detta
krävs inte längre av NVV för att bevilja skyddsjakt, och därför har jag och ”Vargar - ett
nätverk för rovdjur i Norden” anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot art- och
habitatdirektivet.

Jag föreslår därför kongressen beslutar att:
- rovdjuren även i fortsättningen skall förvaltas av Naturvårdsverket och inte av
länsstyrelserna,
- när rovdjur etablerar sig i Skåne ser vi positivt på en sådan etablering och deklarerar att
dessa djur har rätt att finnas i Skåne
- vi ser det som en skyldighet att bevara och beskydda rovdjuren som en del av vår natur även
om de är till besvär för vissa personer i samhället och även när rovdjuren finns i vår närhet
och inte bara om de finns någon annanstans.
– distriktskongressen gör motionen till sin och vidarbefodrar den till partikongressen.
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