Informationsmöte om Ny Vargpolitik
Frustrationen över nuläget betr. svensk vargpolitik är stor på många håll.
Allt för många upplever att beslut tas över huvudet på de berörda brukarna av svensk natur och
landsbygd. Besluten förefaller att tas, om det nu över huvud taget tas några, på betraktarnas villkor.
Många av oss landsbygdsbor anser att besluten tas av storstadsbor med en förhållandevis begränsad
praktisk koppling till de praktiska konsekvenserna av de tagna besluten.
För det kan väl inte vara så att man är rädd för att ta beslut? Kanske för att EU ska slå ner på
besluten? Eller att valda delar av media ska slå till?
Att skylla på EU duger inte. Till och med EU:s miljökommissionär sade, enligt uppgift, vid Sv.
Jägareförbundets uppvaktning i Bryssel att det var möjligt att genom jakt reglera vargstammen. Bara
den har gynnsam bevarandestatus. Vargstammen skulle inte få allt för negativt påverka människors
livsförhållanden.
Att media kan slå till kan inte uteslutas. En del inom den branschen har kanske ett visst mått av
okunskap. Andra är kanske lite involverade på betraktarsidan. Och en del ser nog bara möjligheten att
skapa en nyhet. Eller kanske en konflikt.
Ruskiga perspektiv.
Mot bakgrund av att regeringen har tagit bort riksdagens beslut om vargtaket på 210 vargar utan känd
behandling i riksdagen, det ställe där beslutet togs, och att inställa vargjakten så har kravet på en ny
rovdjurspolitik vuxit sig allt starkare.

Panelen på mötet. Och en bild där man lätt ifrågasätter politikers sätt att inte omsätta prat i
handling.
”Vid konflikt mellan människor och varg går hänsyn till människor före hänsyn till vargen!”
Bilden togs i samband med ett politiskt möte. Strax före ett val.

Lördagen den 21 januari arrangerade Folkaktionen för en ny rovdjurspolitik ett möte i Folkets Hus i
Filipstad. Mötet var välbesökt, minst 175 personer kunde jag räkna till väl iakttagandes
försiktighetsprincipen.
En bred presentation av nuläget betr. varg gjordes. Skadeverkningarna belystes. En och annan känga
utdelades åt olika håll men i sansade ordalag.
Sv. Jägareförbundet i Dalarna representerades av sin vice ordförande, Stövarklubben deltog, likaså
Jägarnas Riksförbund samt representanter för Folkaktionen för Ny Rovdjurspolitik.
Tyvärr saknades företrädare för Sv. Jägareförbundet i Värmland.
Bilderna från mötet kan Du hitta på http://www.folkaktion.com/ och gå in på ”Frilevande rysk varg i
våra kulturbygder?” på startsidan som har en länk till bilderna.
Några intressanta hemsidor med olika grad av seriositet finns att studera:
http://www.vargfakta.se/
http://www.folkaktion.com/
http://www.folkaktion.com/news_1.html
http://rovdjurspolitik.wordpress.com
Mötet var intressant. Utanför köpte jag ett exemplar av ”Projekt Varg”, en utredning från Svenska
Naturskyddsföreningen från 1976. Efter att jag har läst den fick jag fundera en hel del över vad som
har hänt sedan dess.
Efter hemkomsten blev det att planera för söndagens älgjakt med löshundar.
Det var bra jaktförhållanden på söndagen med snö. Vi delade ut kartor till de som behövde,
kontrollerade radiosamband och gick igenom dagens jaktregler. Sedan iväg mot passen!
Men efter 2 minuter kom ett telefonsamtal om alldeles färska spår efter två vargar. Snabb återsamling
och beslut om att inställa jakten med hund. För att inte helt bli utan jakt så släppte vi ut en av
jaktdeltagarna i en annan del av marken en bra bit bort. Ilsket skällande drev han igenom marken och
fann spår av ko och kalv. Men de gick ur marken. Sedan upp till jaktkojan, en brasa, kaffe och
korvgrillning. Men nog hade det varit roligare att få släppa hundarna också.

