Vargen i politiken och naturen
Torsdagen den 1 oktober så drog en förväntansfull skara iväg till Ölme och fick ordentlig information
om nuläget. Så långt det nu finns någon klar information att få, i vart fall vad gäller den politiska
delen.
Mötet var initierat av ÄSO Ölman och koordinerat av dess ordförande Olle Eriksson. Kretsarna i
Kristinehamn och Karlstad-Hammarö stod som medarrangörer.
Daniel Bäckström, Riksdagen
Först ut på plan var centerpartiets Daniel Bäckström från Säffle. Ny i riksdagen och en passionerad
jägare.
Han gav en mycket bra och, som det verkade, objektiv bild av vad som rör sig i den politiska delen av
vargverksamheten.
EU och vargen
Daniel ansåg att regeringen har skickat ett bra svar till EU om Sveriges hantering av vargfrågan.
Vi har grepp om vad vi har och förvaltningen sker strukturerat.
Vi har en vargstam som överstiger GYBS (Gynnsam bevavarandestatus) 170 vargar. Naturvårdsverket
har satt GYBS till 270 vargar. Vi har fler, alltså kan jakt genomföras.
Vi lever upp till habitatdirektivet.

Regeringen och vargen
Många nya utredningar igång.
 Hur förebygga rovdjursangrepp.
 Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ånyo utreda GYBS. Besked ska komma i dagarna.
 Man ska visst också utreda de socioekonomiska effekterna av rovdjur.
 Utreda nuvarande instansordning, dvs vem som fattar beslut om vad.
 Naturvårdsverket ska se över reglerna för skyddsjakt.
Regeringen ville ha en ny vargkommitté men de flesta på brukarsidan ville inte vara med ett varv till
så det blev ingen vargkommitté.

En gissning är att regeringen undersöker om skyddsjakten kan utvecklas och ersätta licensjakten.
Ett inte alltför spekulativt antagande är att regeringen internt inte är helt överens i vargfrågan.
Alliansen och S är nog rätt nära varandra men sedan har regeringen MP att ta hänsyn till.
Alliansen ligger på för att nuvarande rovdjurspolitik ska fortsätta gälla.
Märks en stad-land-problematik.
Regeringen har nog inte insett värdet av älgjakten.
Finns inget datum för när man ska uppnå det fastställda värdet för vargstammen. I Värmland innebär
värdet en sänkning av vargstammen.
Alla värmlandspolitiker är överens om att det är för mycket varg i Värmland.
Vi måste kontakta och påverka våra politiker.
Fredrik Wilde, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har som sina uppgifter bl.a. att:
 Följa politiska beslut.
 Samverka med Viltförvaltningsdelegationen.
 Regional förvaltning
o Inventera förekomst. Grund för alla förvaltningsåtgärder avseende varg och älg.
o Informera om förekomst.
o Förebygga angrepp.
o Besiktiga vid angrepp
o Besluta om skyddsjakt och i viss mån om licensjakt.

Inventeringsresultaten ska vara jämförbara, dvs samma metod över riket och jämförbara över tid.
DNA-analyser spelar en viktig roll. Man kommer den kommande säsongen att disponera pengar för
att göra 7 DNA-analyser/revir. Man får därför koncentrera sig på revirmarkerande djur.
DNA-analyser lyckas till 50-80% beroende på art och typ av prov. Sämre med prov tagna på barmark.
Nya metoder gör att det kommer att bli väsentligt billigare att göra DNA-analyser.

Vismen har två revirmarkerande vargar. Det är hannen från Kungsskogen samt en tik. Genetiskt
värdefullt.
Älgjakt i vargrevir
 Kan bli väldigt ojämn älgtillgång mellan lagen.
 Beträffande konsumtionen av andra bytesdjur än älg så vet inte forskarna så mycket. Men
finns det gott om rådjur så är det klart enklare för varg att ta rådjur än älg.
Maria Falkevik, Länsstyrelsen
Beträffande eventuell kommande licensjakt (beroende på politiken) så bör den bli enligt följande:
 Länsstyrelsen tar beslut.
 Räkneuppdrag om vargtillgång ges till Skandulv.
 Genomförande på samma sätt som jakten 2015.
 Länsstyrelsen pekar ut revir utifrån skador, genetik, påverkan på jakt samt förekomst av
lokala koncentrationer. Hänsyn bör tas till hur länge det funnits vargrevir i området.
 Om det blir jakt 2016 så blir det Värmland, Örebro och Dalarna precis som 2015. Tillkommer
gör Västmanland samt Gävleborg.
 Jakten 2015 reducerade antalet föryngringar från 17 till 14,8
 Förvaltningsplanen finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida,
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/publikationer/2014/Pages/forvaltningsplan-forstora-rovdjur,-varmlands-lan-2014.aspx

Regional förvaltningsplan
 Grunddokument
 Tydliga mål och strategier.
 Kopplad till nationell förvaltningsplan.
 Regional förvaltning och anpassning av rovdjursförvaltning
 Levande dokument.

Övrigt
Liten sannolikhet för jakt i Kungsskogen och Vismen. Reviren innehåller F1-vargar.
Man räknar i snitt med 6 individer/revir.
Effektivast att jaga hela revir.
Norge har maxmål för hur många vargar man ska ha.
Sverige har minimimål för hur många vargar man ska ha.

Stort tack Olle som ordnade en intressant kväll.

