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Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) flaggar för vargjakt redan nästa vecka.

Trots att tiden nästan gått ut för en etisk vargjakt i vinter flaggar
landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att det kan bli en sådan.
I en intervju i Svensk jakt säger han att Regeringen inte ändrat
ståndpunkt. - Vi kommer inte att tillmötesgå Janez Potocnik
önskemål om att frysa paragrafen i jaktförordningen som tillåter
vargjakt efter den 1 januari i år.
Det kan inte tolkas på annat sätt än att Centerministrarna
Erlandsson och Ek tänker ge jägarna det som de lobbat för hela
hösten. Vargjakt i vinter.

- Vi inväntar nu besked från Naturvårdsverket, ett besked som vi
förväntar oss komma mycket snart, säger han till nättidningen. Före jul
gjorde EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i ett brev till Lena Ek (C)

klart att Sverige inte fick bryta det temporära förbud som råder sedan
2011 för jakt på varg.
Innan jakt kan tillåtas måste Sverige kunna visa på en plan för hur man
ska utveckla och förvalta en vargpopulation med målet gynnsam
bevarandestatus.
Detta bortser Erlandsson helt från. Han pratar på som om han redan
visste vad Naturvårdsverket kommer att besluta till veckan. Naturvårdsverket har nu, efter sina värderingar och den förvaltningsplan
som finns på plats, att fatta beslut hur det blir med den urvalsjakt på varg
som det finns förslag på, säger han.
Det kan nog bli svårt att övertyga Potocnik att en sådan plan finns med
tanke på dagens beslut att skjuta landets genetiskt viktigaste varg, finskryskan i Junsele. Som en tydlig protest mot Potocnik förbud mot jakt har
regeringen återinfört möjligheten till jakt på varg i jaktförordningen.
Naturvårdsverket som är tveksam till s.k. urvalsjakt på varg redan i vinter
måste komma med ett besked till ministrarna och jägarna redan i början
av nästa vecka. Sedan är det för sent.
Familjegrupperna håller på att lösas upp i samband med att vi nu går in i
parningsperioden och då blir det svårt att genomföra en trovärdig och
etisk urvalsjakt där ett helt revir tas bort.
Att lämna en massa ungvargar vind för våg gör man nog inte igen.
Opinionen accepterar inte den typen av jakt längre där unga vargar
knappt tio månader gamla lämnas åt sitt öde.
Jägarna lobbar i första hand inte för ekologisk jakt på varg. För dem
handlar det om jakttillfällen och då spelar det ingen roll vilka vargar som
skjuts.
Men vi kan inte tro att Naturvårdsverket vill medverka till att dela ut
jakttillfällen på varg till jägarkåren, eller någon rovdjursart över huvud
taget.	
  

