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

Bäste Göran, Nils och Länsstyrelsen i Skåne!
Torsdagen den 3 maj i Radio P4 Malmöhus svarar Göran Frisk på en direktställd fråga, från
undertecknad till Lst i Skåne, - Hur förbereder sig Lst på att informera Skånes befolkning,
hundägare och tamdjurshållare på att varg kan komma till Skåne och eller bilda revir här?
Svaret var svävande, inte speciellt engagerande eller upplysande och som lyssnare kändes
det inte som att Lst hade tänkt sig att informera speciellt kring möjligheten för varg/vargrevir
i Skåne/ Skånes gränstrakter. Det gjorde mig både ledsen och förvånad.
Kynna var en av Sveriges genetiskt mest värdefulla varg och hon fick sätta livet till relativt
nära Skånes gräns, just på grund av att man som djurhållare inte är uppdaterad kring möjligheten att varg kan stryka kring hägn med tamdjur och eller blivit upplyst om detta relativt
nya scenario i vår natur.
Händelsen med Kynna är både EU och JO anmäld och vi väntar på att få svar om vad som
skall ske eftersom fel begåtts vid denna händelse. EU lag råder nämligen för alla arter och
för rödlistad art som varg är, är regelverket kristallklart, man måste vidta åtgärder för att
skydda sina tamdjur, man måste prova flertalet skrämselmetoder innan skyddsjakt kan komma på fråga för varg.
Att en liknande tragisk händelse skulle utspela sig i södra Sverige/Skåne hoppas jag verkligen uteblir och då är INFORMATION TILL ALLA berörda viktig att ge i förbyggande syfte, så
att ALLA i Skåne är observanta på vad man kan göra för att skydda sina tamdjur, vilket stipuleras i Djurskyddslagen.
När jag gick in på Lst sida om rovdjur igår fredagen den 4 maj så ges i första hand alternativet till tamdjurshållare att § 28 i jaktförordningen gäller, detta är inte korrekt. På sidan står
också längst ned att man givetvis skall försöka skrämma iväg vargen först, denna texts placering känns som ”ja, visst ja vi måste kanske informera om detta också”.
Med detta brev hoppas jag på att Lst ser att informationen dels är:
• felaktig § 28 gäller inte på det vis ni föreskriver,
• undermålig då det gäller skrämselmetoder då inga alternativ ges
• sist men inte minst påbud om att tamdjursägare bör rovdjursstängsla, alternativ kan ha
Herdehund eller Lamadjur som vakt till får och eller att ta in fåren nattetid, den informationen var också obefintlig, på Lst sida om ”Förebyggande åtgärder”.
Att ha en frisk vargstam så väl som Lo i Skåne är något som gynnar mångfalden i naturen
och som Lst bör verka för och därför vara extra informativa kring till ALLA som kan beröras
extra av detta.
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