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

Till
Regeringen: Fredrik Reinfeldt, Lena Ek, Eskil Erlandsson
Naturvårdsverket: Ruona Burman, Klas Allander
Lst Västmanland: Ingemar Skogö, Anna Olofsson, Pierre Ahlgren, David Bruun
Eric Degerbeck EU Kommissionen i Sverige

Alla varningssystem borde lysa rött!
Vad är det som gör att ni, Eskil Erlandsson och Lena Ek, inte ändrar i svensk jaktförordning
så att den överensstämmer med Art- och habitatdirektivet? Hur ska Naturvårdsverket och
Länsstyrelserna kunna ta lagliga beslut när det finns en mängd felaktigheter i Jaktförordning?
Det har gått ett halvår sedan regeringen lovade att följa EU-lag! Varför har inget hänt? Har ni
en agenda med EU och en annan som är knuten till personer inom jaktkretsar?
Säkert är att ni har en agenda som ser till att jägarförbunden får ca 60 miljoner kronor/år i
ett otidsenligt uppdrag som ska handla om ”viltvård” men som i praktiken är jaktvård. En
”viltvård” som inte kan preciseras eller ens revideras. Jägarna har det senaste året, trots uppdraget, vägrat att utföra uppgifter som t ex eftersök. Dessutom borde jägarförbunden kunna
förhindra illegal jakt, då de troligtvis känner varje själ med gevär och jaktintresse i rovdjurslän – detta är något som aldrig yppas! Det är dags att Viltvården sköts av en nationell myndighet som ser till hela landet och att de ideella föreningarna får återgå till att vara just föreningar för hobbyjägare.
Trots att EU-lagen uttryckligen förbjuder licensjakt på varg (endast en strikt skyddsjakt gäller) och trots flera påpekande från miljökommissionär Janez Potocnik kring Sveriges brott
mot EU-lag, fortsätter svensk regering att ge klartecken till generös jakt på varg. Vi upprepar:
Sverige följer inte Art- och habitatdirektivet idag.
Västmanland planerar nådastöten för Sverige genom att de beviljat skyddsjakt på föräldraparet i reviret Skultuna och enligt landshövdingen Skogö väntar man bara på nysnö innan
jakten sätts igång. Att deras beslut vilar på falsk grund och att Lst Västmanland planerar att
göra vargvalparna föräldralösa mitt i vintern, då deras jaktteknik inte ännu är välutvecklad
och därmed troligen leder valparna mot svält alternativt närgångna i samhällen för födosök,
tycks inte vara något som bekymrar landshövdingen och hans rovdjurshandläggare.
Ruona Burman på NV har, enligt samtal med henne, försökt få regeringen att ge NV rätten
att kunna överklaga Länsstyrelsernas skyddsjaktsbeslut men utan framgång. Undertecknade
ser även att risken är uppenbar att fler lagbrott mot EU-lag kommer att begås, då vargarnas
parningssäsong börjar 15 februari, vilket är nutid.

Art- och habitatdirektivet, Artikel 12:
12.1 Medlemstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem
i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4 a, (bl a
varg) med förbud mot
12.1 b att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder
12.1 d att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser
Det finns en gräns på hur mycket människan får trycka undan djuren!
Vi har nått den gränsen nu.
Medborgare som avser att se till att Sverige följer lagen!
Kristina Hallin & Charlotte Swanstein
Sverige 2012-02-13

