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Gällande förändring i jaktstadgan om ”skyddsjakt” på varg.
Var tar sund logik och kunskap plats i svensk politik? Då man utan någon ansträngning att söka lösningar på ”vargproblemet”, bara tar enklaste vägen. Genom att tillåta så kallad ”skyddsjakt” på varg,
att få gälla för varje karl med gevär.
Stopp Eskil Erlandsson, du en man från landsbygden, visst vet även du att bättre lösningar finns, än
att ta till med skjutvapen mot ett värnlöst djur.
Dessutom ett djur som har sin givna plats i svensk fauna och om inte annat så för faunas välstånd.
Det jag helt saknat i inläggen kring den relativt tysta riksdebatten kring varg, är den 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, till ovanliga händelser.
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. Vad ger detta för signaler kring Svenskt Djurskydd? Ställ krav på folk med bössa och jaktlicens. Varför har krav på folk blivit ”farligt” i svensk
politik?
Om kunskap får råda inför nya lagförslag och inte tyckande, vilket är fallet kring denna tilltänkta nya
jaktförordning.
Kan även varg få ett bättre rykte och få leva mer i fred i sin naturliga nisch, där den gör oerhörd nytta. Utgår ifrån att ni läst och är uppdaterade på senaste rapporterna från Yellowstone nationalpark.
Där man först utrotar och sedan återinplanterar varg. Och i denna faktahistoria (som spänner över
mer än femtio år) framgår klart att varg gör nytta, där den bor/finns och verkar.
Låt Sverige få behålla sina vargar och låt dem öka i antal och inte som det kommer att bli med
denna nya lag, total katastrof. Om så bli fallet säger du Eskil Erlandsson, att då får man återinföra
mer skydd för vargen. Då kommer de få djur som finns kvar att vara självdöende via inaveln, vilken
redan idag plågar vår vargstam.
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 för Alliansen
att man för en politik grundad på saklighet och kunskap. Hellre än quick fix och valfläsk.
Att lyfta fram hundraser och deras möjlighet till arbete, dels för det moderna svenska samhällets
gagn, dels för god Hundpolitik, präglar genomtänkta alternativ. Genom att raserna ges möjlighet till
arbete i sin nisch, och därmed tillvaratagande av sund kunskap, bör prägla er politik.

Herdehundar är framtagna just till skydd för varg/rovdjur och tjuveri kring betande får/boskapsdjur
i obevakade marker. I dessa hundars ursprungsland, så som Italien, Ungern, Tjeckoslovakien, Rumänien, Polen med flera länder används än idag Herdehund för skydd mot rovdjur/varg för frigående
boskap/får. Och med strålande resultat både för tamdjurens och för vargens rätt att leva.
Låt inte skrönor och lättja stå som modell för svensk jaktlag, utan kunskap och helhetssyn. OM samtal önskas kring förslag och bättre idéer, kring vår hund och vargdebatt, är ni varmt välkomna.
I hopp om möjligheten att bli hörd, hälsar.
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