Please stopp Lena Ek och Eskil Erlandsson at once
Dear Janez & Jean-Francois!
Today Lena Ek and Eskil Erlandsson have instrukted SEPA and they have instrukted
"Länsstyrelserna" to hunt 18 wolfs in 5 counties in February, .
PLEASE HELP US NOW - don´t wait a sekund

Naturvårdsverket ger klartecken till vargjakt i februari
Postat den 29 januari, 2013 av Vargens tid

18 vargar i nio revir i fem län skall skjutas i februari. När detta skrivs tisdag strax
före 14 pågår en telefonkonferens med Naturvårdsverket och berörda
länsstyrelser informeras om upplägget och planerna.
Det är Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Jämtland som är berörda av
jakten.
I Värmland drabbas två revir,
fyra i Örebro och
ett i vardera Dalarna, Jämtland och Västmanland.
I varje revir skall ett föräldradjur skjutas och ytterligare en ”övrig varg”. Det här kommer
att skapa stor oreda i de drabbade reviren.
Av erfarenhet från de två licensjakterna och några tjuvjakter vet man att revir som
förlorar ett föräldradjur skapas stor oordning bland valparna.
Om tiken skjuts så lämnar ofta hanen reviret för att söka sig en ny tik. Valparna bryr han
sig inte om. Det tvingar dessa att söka sig lättfångat byte, t ex rådjur som under vintern
söker föda i byar och när samhällen vilket får till följd att vi får en massa ”oskygga”
vargar i reviret.
Flera av valparna riskerar också att svälta ihjäl. De är bara tio månader när jakten
genomförs i februari och har ännu inte lärt sig att själva jaga några större bytesdjur.
Älgar är det bara föräldradjuren som kan ta vid den här tiden på året.
EU får nu chansen att ta den svenska vargpolitiken till EU-domstolen för att få lite rätsida
på behandlingen av dessa djur. EU hotade tidigare i vinter med domstolen om Sverige
drev frågan till jakt. Eskil Erlandssons och Lena Eks fortsatta dagar i en svensk regering
är räknade.
	
  

