T H E E Y E O F N AT U R E

Grattis Småland!
Grattis till er vargtik och eventuellt ert vargrevir, om hon finner make vill säga. Varg
är en av de toppredatorer som hjälper naturen till balans och mångfald. Problemet
med varg inpå är att man nu får antingen ”rovdjurs stängsla” för sina betesdjur, eller
anskaffa ”Herdehund” för dess vakt och eller ”ta in djuren nattetid”.
Kanske ett besvär kan tyckas i vår södra landsända som inte haft vargrevir på decennier, men låt oss visa de nordliga länen att man kan ha varg inpå och verka som
bonde ändå, för det går nämligen.
Ordförande för fäbodbrukarna, sa i en P 1 intervju att hon ser inga större problem
med varg eller andra rovdjur inpå, det är sällan dessa djur blir angripna då moderdjuren skyddar kalvarna och går närmre inpå gården, då rov vilt är i närheten. Betesdjur
som går innanför rovdjurs-stängslad mark angrips inte, då rov vilt inte hoppar över
under kryper under, en av finesserna med metoden rovdjurs stängsel.
Stängslet skyddar även djuren från lös springande hundar, vilka är ett stort problem
för speciellt får, som rivs och inte så sällan då det sker i första hand oftast skylls på
varg. Och sist men inte minst stängseltypen håller djuren på plats. Detta går att få
hjälp med kostnaden via länsstyrelserna i vargrevirs område, sök det bidraget, nu!
Och vad det gäller hunden, ha den koppla och eller med sele i långlina i skogen, arbeta med hunden och var mentalt aktiv så att den söker dig på sin färd i skogen.
Varg är mycket skygg och vill inte alls umgås med människan, den angriper ALDRIG
människa, det största hotet för hunden är när den är lösspringade och är i vargens
revir, så kallat vardagsrum. Men eftersom varg normalt har stort revir kan den vara
i ena ände och vi och vår hund i andra. Varg är dessutom lätt att skrämma iväg om
man ser den och känner oro, vifta och låt - så är saken klar.
Men främst sprid stoltheten över vargens återkomst och informera om åtgärder, så att
vi i södra Sverige kan få hjälp med balansen i naturen. Rätt balanserad natur har exempelvis färre sjukdomar och färre fästingar.
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För mer varginfo, läs gärna på min hemsida www.fidos.se

