Vargmanifestationen i Karlstad 5 december
En välorganiserad manifestation mot allt för kraftiga rovdjurskoncentrationer i främst Värmland
genomfördes 19.00 måndagen den 5 december på Stora Torget i Karlstad.
Huvudtalare var Sv. Jägareförbundets länsordförande i Värmland Lennart Johannesson som också är
initiativtagare till Varguppropet. Varguppropet, namninsamlingen för ett lägre rovdjurstryck i Värmland
och att en rovdjurspolitik värd namnet, samlade 7 300 namn. Både ett bra och dåligt resultat sett
utifrån antalet berörda i Värmland och antalet medlemmar i Sv. Jägareförbundet i Värmland.
Lennart framhöll att Värmland med ca 140 vargar och 14 föryngringar i år har nästan hälften av de
officiellt identifierade vargarna i Sverige. En allt för hög koncentration. Att dessutom det saknas en
riktig rovdjurspolitik gör inte saken bättre. Hela revir behöver skjutas bort för att lätta på trycket.
Vargarna behöver fördelas jämnare över landet. Han redogjorde också för det positiva mottagande
man fått hos EU i Bryssel och att man från EU:s sida inte såg några som helst hinder för en
omfattande vargjakt. Den kan sedan kallas licensjakt eller skyddsjakt. Vilket den kallas kvittar.
Dag Rogne, LRF-ordförande i Värmland, poängterade att det är landsbygdsbefolkningen som får stå
för kostnaderna för att det ska finnas varg i Sverige. Detta påverkar kraftigt de Gröna Näringarna.
Detta är inte rimliga förhållanden..
Göran Gunnarsson, Sv. Jägareförbundets länsordförande i Närke, ansåg att även Närke var allt för
hårt belastat även om trycket inte alls är lika hårt som i Värmland. Han poängterade vidare att
löshundsjakten hotas och fördömde vargbevarar sidans resonemang om att förhindra löshundsjakt
med hjälp av utredningar och förbud. Det är inte deras uppgift att lägga sig i jakten.
Gunnar Glöersen, Sv. Jägareförbundets rovdjursspecialist informerade ytterligare om besöket hos EU
i Bryssel och framhöll att det inte fanns några EU-hinder mot en omfattande vargjakt redan i vinter.
Det enda som krävs är en enkelt utformad rovdjurspolitik och att inte svenska politiker och
myndigheter krånglar till det hela.
Värmlands landshövding Eva Ericsson var positiv till varguppropet och lovade att överlämna de
insamlade 7 300 namnunderskrifterna till miljöministern. Hon ansåg precis som övriga talare att det är
nödvändigt att rovdjursförvaltningen decentraliseras till respektive berört läns
viltförvaltningsdelegation. Det går inte att köra allt centralstyrt.
Hon meddelade också att hon vill ha en reducering av antalet vargrevir i Värmland. Det finns för
många i länet.

Eva Ericsson, vår landshövding, i talarstolen. Bakom står Lennart Johannesson, Göran Gunnarsson
och Gunnar Glöersen.

Vid manifestationen deltog uppåt 600 personer både från Värmland och Närke.
Flera jaktvårdskretsar hade ordnat med egna bussar för att underlätta transporterna och göra så att
det var kostnadsfritt för deltagarna med resan till Karlstad.
Kristinehamnskretsen hade hyrt en buss med 56 platser som stannade i Åtorp, Rudskoga, Gränsen,
Nybble, Vall, Bäckhammar, Björneborg, Kristinehamn, Ölme, Väse och Skattkärr. Med magert resultat.
Genom att 2 man från Gullspångs JVK kom med fick vi ihop den ståtliga skaran av 9 man.
Marknadsföringen via kretsens hemsida, Sydöstras hemsida, mail till jaktledare i Sydöstra, mail inom
kretsen samt information via enskildas Facebook-sidor har varit omfattande.
Det magra resultatet får väl antas bero på att vargfrågan i Sydöstra Värmland är en s.k. ”icke-fråga”
dvs. ett helt ointressant ämne för såväl jägare som landsbygdsboende. Jag har efter alla snack vid
jaktmöten och jakter och spontana sammanträffanden och telefonsamtal trott att man var klart
engagerad för att få till stånd en kraftig reducering av vargstammen i länet. Jag hade uppenbarligen
helt fel!
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