MISSTOLKNING AV FAKTA I ”ULV I SKANDINAVIA”
GÄLLANDE ANTAL VARGAR I SVERIGE, 2012-05-01 – 2013-04-30
Jag har haft samtal den 2013-12-11 med Linn Svensson, SLU, en av författarna
till den svenska varianten av Ulv i Skandinavia. Det finns även en Norsk variant.
Linn berättar att de ”konstaterar” ett antal vargar under ovan period och sedan
presenterar dessa som levande den 30 april trots att många är döda. Linn säger
att SLU förutsätter att folk läser igenom rapporten och minskar summan med
de döda vargarna som står upptagna i rapporten.
Årets rapport är undermålig, den är svår att läsa och svår att förstå eftersom
ett flertal förklarande uppgifter saknas. Hon tog till sig det jag påpekade och
skulle förbättra till nästa år. Hon bekräftade det jag sa om siffrorna - att det är
helt andra siffror än vad som står i Populationsuppskattningen på 300, se sidan
15. Tjänstemän/politiker/jägare påstår nu att vi har 350-400 vargar i Sverige.
Detta måste dementeras kraftfullt. Detta har skickats till EU-kommissionen.
Följande har framkommit, se mina hänvisningar:
Antal familjegrupper 27 x 6 1)
Gränsfamiljegrupper

3 x 6 2)

Revirmarkerande par 20 x 2
Övriga stationära vargar, 13 ./. 6 3)
Gruppen övriga vargar 4)

./. kända döda vargar 5)

162 vargar
18 ”
40 ”
7”
15 ”
_________
242 vargar
44 ”
_________
198 ”

Förklaring
1) Under många år har forskarna multiplicerat antal föryngringar x 10 för att
täcka in hela vargpopulationen i ett land. Men detta kan inte appliceras i
Sverige eftersom vi har en så liten population och vi har en omfattande illagal
jakt. Så att ta x 10, blir fantasisiffror.
När jag räknar genomsnittet av antal vargar i Dalarna, inklusive vargar från revir
delade med angränsande län (tabell ifrån Länsstyrelsen Dalarna), visar att finns
ca 4 vargar/revir.) I min sammanställning har jag tagit upp en mer trolig siffra,
nämligen x 6.
Se även under 4 RESULTAT, Tabell 1, sidan 12. Där tar de med 3 st
föryngringar, ej dokumenterade. De har hänförts till Övriga stationära vargar,
Figur 2, sidan 14, där de tas upp, fast de inte finns.
2) Gränsrevir. Det finns 5 gränsrevir, jag har delat upp så att 3 gränsrevir
tillfaller Sverige, 3 x 6 = 18 vargar.
(Faktiskt antal vargar i Familjegrupper i 5 gränsrevir samt 2 Revirmarkerande par är 30 st.
Jmf detta med fantasisumman 5 x 10 =50 vargar.)

Petter Wabakken har tidigare varit irriterad på Sverige som räknat in alla
gränsrevir till sig – det är bara p g a politiken, säger han. Se karta, Figur 1.
3) Övriga stationära vargar. Se karta, Figur 2, sidan 14. I denna grupp
inkluderas 3 vargar som är borta, 3 vargar som är oklara. Av 13 s k Övriga
stationära vargar är 7 kvar. Bekräftas av Linn Svensson, SLU.
4) Gruppen Övriga vargar. Den gruppen har alltid funnits upptagen tidigare
men finns inte nu. Har tagit upp en ungefärlig siffra, 15 vargar, baserad på
tidigare antaganden. Detta står i rapporten:
”I Norge registreras även icke stationära ensamma vargar. Denna kategori vargar är
klassificerade som ‘övriga vargar’. Icke stationära vargar inventeras i Sverige endast inom
renskötselområdet där antal vargar per sameby är ersättningsgrundande vid rovdjursförekomst i
samebyar.”

5) Kända döda vargar. Denna summa på 44 + 6 döda vargar (4.4. Döda vargar,
sid 15), har inte dragits ifrån i Populationsuppskattningen. Se 4.5. Uppskattning
av populationsstorlek, Tabell 2, sidan 15. Bekräftas av Linn Svensson, SLU.
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Inavelskoefficienten mycket hög
Den varierar mellan 0 och 1 och är högre ju mer besläktade föräldrarna är.
Till exempel är inavelskoefficienten 0.25 bland avkommor till ett syskonpar,
medan den är 0.13 när det gäller kusiner. Bland valpkullarna som föddes i
bestånden mellan 1996 och 2007 steg den genomsnittliga inavelskoefficienten
från 0.13 till 0.30.
Sedan 2008 har inavelskoefficienten bland valpkullarna avtagit beroende av
immigranterna i Kynna och Galven. Under 2012 sjönk den genomsnittliga
inavelskoefficinten till 0.24 och detta var första gången sedan 1998 som den
var mindre än 0.25.
Inaveln är fortfarande mycket hög d v s som syskonpar.

Jag vill uppmärksamma att statliga tjänstemän på Naturvårdsverket, Swedish
EPA, inte har läst Ulv i Skandinavia -rapporten. De påstår att de inte ska dra
ifrån ”Antal döda vargar” från ”Populationsuppskattningen”, samma myndighet
som ska initiera licensjakt på vargarna – med felaktigt underlag!!!
Från:

Datum: 13/12/2013 5:27:52 PM

Kristina Hallin
Till: klas.allander@naturvardsverket.se; magnus.kristoffersson@naturvardsverket.se
Kopia: hanne.kjoller@dn.se,goran.greider@daladem.se

Hej Klas och Magnus!
Klas: Jag är lite chockad av vad du sa till mig igår - att du inte visste att antal döda
ska dras från populationsuppskattningen - du behöver inte ljuga för mig, jag kan för
mycket för att du ska kunna lura mig.
Jag har varit i kontakt med dig i kanske 10 år och fortfarande får jag undvikande
svar från dig och du hänvisar till andra - en ful taktik.
Jag hoppas att du har för stått att Skandulv år efter år trissat upp antal vargar till en
gräns där siffrorna blir fantasisiffror - vi är där nu!
Det finns inget underlag för licensjakt på många, många år framåt. Populationen
är liten och den illegala jakten och de generösa brottsliga skyddsjakterna är
förödande för den lilla vargstammen. De får aldrig någon ro i reviren, det hoppas
jag att du vet. Jag skickar även info om den brottsliga skyddsjakten i Gävleborgs län,
ni måste stoppa den omedelbart. Den strider mot EU-rätten.
Jag hoppas också nu att du har kurage nog att säga ifrån till den jägarmaffia med
Erlandsson vid rodret som idag bestämmer över svenska folkets vilda djur.
Naturvårdsverket är ett minne blott, ni bryter ert uppdrag till svenska folket hela
tiden.
Till Magnus vill jag säga: du kan visst påpeka att siffran 350-400 vargar i Sverige
är felaktig. Det är bara att göra det. Ni kan inte hålla på att ljuga! Nästa år är det för
sent.
Läs min utredning noga och agera därefter. Allt vad jag skriver får även EUkommissionen.
Vänliga hälsningar
Kristina Hallin, Dalarna
kristina.hallin@spray.se

