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

Hej,
Jag har mottagit dina synpunkter på Länsstyrelsens i Värmlands län beslut om skyddsjakt efter tre vargar i Forshyttan, Filipstads kommun.
Naturvårdsverket har beslutat att överlämna rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till
länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet (Naturvårdsverkets ärendenummer NV-12740-11). Länsstyrelsen i Värmlands län är en av dessa länsstyrelser. En av våra
uppgifter är att ge länsstyrelserna det stöd de efterfrågar i sitt arbete med den regionala
rovdjursförvaltningen. Ett sådant stöd är t.ex. att vi vägledning om jaktlagstiftningen. Någon
möjlighet att ingripa i en länsstyrelses beslut har vi inte.
Frågor om länsstyrelsens beslut ska ställas till länsstyrelsen. Jag hänvisar dig därför att ta
kontakt med någon av de som arbetar med rovdjursfrågor vid den myndigheten.
Hälsningar
RUONA BURMAN
Viltsamordnare
NATURVÅRDSVERKET
Avdelningen för Genomförande (Gti)
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 12 54, FAX: 010-698 10 42
INTERNET: www.naturvardsverket.se

Charlottes svar på ovan:
2012-07-11
Tack Ruona, för snabbt svar.
Jag har skrivit till Lst i Värmland också så klart
Men vi vet att ni har mandat att kunna stoppa skyddsjakten, speciellt då man ser att det inte
handlar om korrekt jakt inte ens enligt svensk jaktlagstiftning - ungvargarna har inte gjort
något.
Kriterier för skyddsjakt på Er/NV: s hemsida:
• för att förhindra allvarlig skada,
• det finns stor sannolikhet för sådan skada,
• att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Därför krävs ett omedelbart beslut från Naturvårdsverket rörande:
• återkallande av skyddsjaktsdelegeringen till Lst Värmland samt återtagande av skyddsjaktsbeslutet som tagits på felaktiga grunder
• korrekt instruktion till alla Lst i landet att det är EU-lag som gäller över svensk lag och att
det är Länsstyrelsernas skyldighet att följa rätt lag såsom myndighet.
Eller skall man dö bara för att man är varg?
Mvh
Charlotte Swanstein
Ruonas svar på detta/ovan mitt svar;
Hej Charlotte.
Jag försökte nå dig på telefonen men inget svar. Du får gärna försöka ringa mig om du kan.
Hälsningar Ruona
RUONA BURMAN
Viltsamordnare
NATURVÅRDSVERKET
Avdelningen för Genomförande (Gti)

Samtal 120712;
Ruona undrar om mitt senaste svar skall tolkas som att jag önskar formell;
- återkallande av skyddsjaktsdelegeringen till Lst Värmland
samt återtagande av skyddsjaktsbeslutet som tagits på felaktiga grunder
Mitt svar blev;
Ja tack.
Ps. Låt se vad det svaret ger, jag ber att ungvargarna håller sig undan hela juli – den tid
skyddsjaktsbeslutet gäller, för det beslutet kan NV inte dra in enligt Ruona, men det allmänna att delegering av skyddsjakt ligger på Lst själv, skall nu prövas. Ds.

