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Nu är det bråttom, vad gör ni för vår varg
Sveriges regering planerar nu för ytterligare en ny ”licensjakt”. Detta blir de 4
året i rad som Sveriges regering tillgodoser jägarnas behov och ni tänker
fortsätta se på?
Januari 2010 = licensjakt
Januari 2011 = licensjakt
Under året 2012 = utvidgad skyddsjakt (licensjakt) och jakt på fler än en
individ
Under året 2013 = urskiljningsjakt på ”ej genetiskt viktiga vargar” och
eventuellt på hela familjer
Snart har vi inga vargar kvar i Sverige – vad för åtgärder tänker ni vidta
beträffande denna akuta fråga?
Sveriges regering har INTE implementerat AHD i Jaktförordningen, vilket de
påstår till de statliga myndigheterna samt till svenska folket - det är helt
enkelt bara att läsa innantill, så avslöjas denna bluff.
•

•

•

AHD är inte implementerad i Jaktförordningen. De beslutande
myndigheterna, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, läser inte AHD
utan Jaktförordningen.
Det finns inte ett enda jaktstillfälle där de prövat olika skrämselmetoder
vid flera tillfällen och andra lösningar såsom AHD föreskriver. Istället
avlivar man vargen direkt. I många fall lockas vargar in till samhällen
med hjälp av åtel (döda djurkroppar).
Det senaste året har skyddsjaktbeslut tagits som innehåller texten:
”skyddsjakt godkänns eftersom det inte är en genetiskt viktig varg”.
Detta trots att oberoende forskare, bland andra professor i genetik
Linda Laikre, Stockholms Universitet, säger att ALLA vargar i Sverige är
viktiga för att kunna förbättra genetiken.

Länsstyrelsens rovdjursansvariga faller för trycket från jägarkåren
och beslutar skyddsjakt på varg utan laglig grund. De beslutar även om
skyddsjakt på mer än en (1) individ och detta trots många protester från
svenska folket - de kontrar alltid med att de följer AHD.

	
  

	
  

	
  
Påkostade lobbyverksam heter
Vad vi under det senaste året sett, är att de två jägarförbunden som årligen
får ca 65 miljoner av statliga pengar, tillsammans med andra vargmotståndare
(se listan nedan), mobiliserar en massiv kampanj mot varg och för detta hyr
de in professionella strategiföretag. Denna stora offensiv har påverkat
politiker och beslutsfattare i Sverige eftersom detta sker på ”bred front” med
medel som vi naturvänner inte kan möta upp med.
De som m obiliserar för gem ensam sak för att utrota vargen, är
Svenska Jägarförbundet
Jägarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Svenska Fåravelsförbundet

Sametinget
Svenska Kennelklubben
Jordägarförbundet
Förbundet Sveriges småbrukare
Fäbodbrukarna
Vad som inte framkommer i någon skrift är att dessa föreningar hänvisar till
sina totala medlemssiffror trots att det är många som inte håller med om att
vargen ska utrotas.
Vi, över 70 % av svenska folket, arbetar ideellt för naturen och djuren, vi
saknar alltså resurser! Vi kan bara lita till att EU-kommissionen tar
nödvändiga beslut.
Vi har försett er med all den information vi känner till som ni bör bli upplysta
om och väntar på er aktion mot Sveriges regerings pågående brott mot vår
vargstam.
Om EU inte beslutar om vargens framtid nu, kommer Miljöminister Lena Ek att
genomföra en förtäckt licensjakt i vinter 2012/2013, där fler än 150 vargar
kommer att få sätta livet till.
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