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Charlotte Swanstein

Brevsvar
Du har i ett brev nedtecknat en mängd påståenden och några frågor till olika
instanser, bl a Länsstyrelsen.
Förvaltningen av den svenska vargstammen är en mycket komplicerad
hantering som inbegriper att hänsyn ska tas till en mängd olika intressen.
Skyddsjakt är en nödvändig del av denna förvaltning. Den ska användas på ett
klokt och ansvarfullt sätt bl a för att bidra till acceptansen för varg hos de som
bor i vargreviren. Vargstammen har under ca 30 år utvecklats från 2 djur till
mellan 300-400 djur idag. Av dessa finns mer än 100 i Värmlands län. De
lever i ca 20 revir som täcker mer än 80 % av länets yta. Att det nu
uppkommer trängselproblem är inte konstigt, men vi måste hantera dem, t ex
genom skyddsjakt, utan att det påverkar vargstammen negativt.
Skyddsjakten runt Forshyttan motiveras av att en kvinna på kvällspromenad
med en hund upptäckte tre vargar i sin närhet. Vid kontroll av spåren dagen
efter visade det sig att den varg som befann sig närmast kvinnan var ca tre
meter från henne medan de andra två befann sig ca 25 meter längre bort.
Kvinnan fick tag i en slana som låg i dikeskanten och hon försökte skrämma
bort den genom att slå mot den och genom att skrika. Vargarna reagerade
först inte alls men efter en stund flyttade de sig från vägen. Kvinnan kunde då
ringa en granne samtidigt som hon sprang mot hemmet. Vargarna följde då
efter henne på mycket nära håll och de skrämdes inte av att hon kastade
grenar mot dem eller av hennes skrikande. Efter några minuter kom grannen
med bil och då försvann vargarna in i skogen.
Vargarna uppträdde alltså mycket oskyggt. Länsstyrelsen menar att vargar
undviker kontakt med människor och flyttar på sig på ca 75-100 meters håll.
Om de vid upprepade tillfällen kommer närmare än 75 meter bedöms de som
problemdjur. Vargar som inte viker av från människokontakt på närmare håll
än 30 meter uppträder på ett sätt som inte är acceptabelt ur allmänhetens
synvinkel och måste tas bort.
Liknande händelser inträffade tidigare under våren inom samma vargrevir,
men Länsstyrelsen bedömde då att det var fråga om nyfikna fjolårsvalpar som
ännu inte lämnat hemreviret, men som skulle göra det inom kort. Med stor
sannolikhet är det fråga om samma djur som nu uppträtt oskyggt mitt inne i
det revir som de skulle ha lämnat vid denna tid på året. Vargarna i detta revir
tillhör den starkt inavlade stammen och är därför inte genetiskt särskilt
värdefulla.
De vargar som hittats döda utreds av polisen. Innan deras utredningar är klara
kan Länsstyrelsen inte kommentera dessa fall.
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Länsstyrelsen ska i sin myndighetsutövning tillämpa svensk lagstiftning. EU:s
direktiv, inklusive undantagen från Art- och habitatdirektivet, har av
Riksdagen och Regeringen implementerats i bl a Jaktlagen och
Jaktförordningen.
Jaktlagstiftningen medger därför skyddsjakt även om en skada inte har
inträffat. Länsstyrelsen har bedömt att det finns stor risk för allvarlig skada i
detta fall.
Skyddsjaktsbeslutet är utformat så att föräldradjur så långt det är möjligt inte
ska avlivas av misstag genom att jakt får påbörjas endast i samband med att
vargar åter kommer nära byn eller människor som vistas i området.
Länsstyrelsen följer givetvis de svenska lagarna. Om du anser att så inte är
fallet kan du anmäla oss till Justitieombudsmannen som har i uppdrag att
granska myndigheternas arbete.
Detta brev skickas endast med e-post eftersom du inte har uppgivit någon
postadress.
Med vänlig hälsning

Lars Furuholm
Rovdjursansvarig
054-197074

