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Angående SKK: s sak i vargdebatten
Som det gick att läsa i senaste Hundsport (nr: 3/2006) så råder det irritation i det egna ledet. SKK:
s medlemmar verkar inte överens med styrelsen i debatten om vargens vara eller icke vara, efter ett
angrepp på jakthund.
Undertecknad har också följt denna debatt och blivit mer och mer förvånad över SKK: s engagemang
och agerande i frågan. Hade man lagt lika mycket krut på att informera, lära och kontrollera de
svenska (jakt)hundarnas livssituation så hade jag applåderat.
Därmed inte sagt att svenska jakthundar har det dåligt. Nej långt ifrån alla men väldigt många behandlas fortfarande som enbart en del av arsenalen inför jakt.
Träningen av jakthundar inför sin uppgift är fortfarande av ”gamla skolan” i stort sett och väldigt
många jakthundar vistas mer än halva året i sina hundgårdar. Utan motion, omvårdnad och flockgemensam aktivitet och har därmed inget fullgott liv.
Jag anser också att det är beklagligt att SKK går ut som om vi alla medlemmar skulle tycka lika i
vargdebatten. Här borde råda mer av försiktighet i uttalande om vad, SKK anser.
Det jag helt saknat i inläggen är den roll som SKK borde ha tagit på sig, nämligen informerat om
Herdehundarnas förträfflighet för får/boskapsägare i ”vargtäta” område. Med herdehundar vid varje
flock och rovdjurssäkra hägn, så hade detta tragiska med alltför många vargrivna får/boskap, decimerats.
Varg hade därmed fått ett bättre rykte och fått leva mer i fred i sin naturliga nisch, där de gör oerhörd nytta. Om inte annat så läs senaste rapporterna från Yellowstone nationalpark. Där man först
utrotat och sedan återinplanterat varg och i denna historia (som spänner över mer än femtio år)
framgår klart att varg gör nytta, där den bor och verkar.
Det är oerhört beklagligt att jakthundar faller offer för vargen MEN sällan vet någon vad som hände
vid mötet. Och om jakthundarna präglades med att undvika varg/vargdoft vid sin injagning, hade
man sluppit de allra mest tragiska kollisionerna. Det hade varit något att stoltsera med på ledarplatsen, att SKK bidrar till att hundraserna får verka i sina nischer och samtidigt lär jaktfolk att hantera
vargfrågan, professionellt.
Att lyfta fram raserna och deras möjlighet för arbete, dels åt det moderna svenska samhället och till
dess gagn, är inte det något för SKK att arbeta mer för?
Lämpligt för SKK: s talesmän är att inte gå i politikernas ledband och tala i egen sak, utan visa att
man arbetar för hunden. Vilket är SKK: s uppgift.
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