To: EU-kom, Janez Potocnik, Joe Hennon. Sweden is breaking the law almost daily.
Fortfarande begår Länsstyrelserna brott mot EU-rätten. Denna taktik, att skicka in sina
hundar i reviren, för att få skyddsjakt, har jägarna har använt sig av i många år och det
strider mot Art-o habitatdirektivet. Jägarna får också använda sig av otillåtna
jaktmetoder, läs nedan. /Kristina Hallin, Dalarna, Sverige, kristina.hallin@spray.se
Från Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida:

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ger tillstånd till
skyddsjakt efter en varg i fd Haveröreviret,
Ljusdals kommun.
Publicerad
2013-12-12
Bakgrunden till beslutet är tre vargangrepp på jakthundar i fd Haveröreviret, som
delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län. Länsstyrelsen avslog den 15
november en ansökan om skyddsjakt på varg i samma område, efter att två hundar
angripits. Sedan dess har ett tredje angrepp ägt rum.
Den 28 september dödades den första hunden i Jämtlands län, nära gränsen till Gävleborgs
län. Den 19 oktober dödades den andra hunden och den 23 november attackerades och
dödades en hund på nytt i samma område, även denna gång i Gävleborgs län. Vid alla tre
tillfällen kunde länsstyrelsens besiktningsmän konstatera att skadorna orsakats av varg.
- Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det rör sig om samma vargpar vid samtliga tre
tillfällen och att vargarna är särskilt skadebenägna berättar Sara Sundin, handläggare på
länsstyrelsen i Gävleborg.
Beslutet gäller under tiden från och med den 18 december till och med den 17 januari.
Jaktområdet ligger i Gävleborgs län och syns i bilaga 2, se även beslutet här.
Kommentarer från en organisations slutna diskussionsforum 2013-12-12:
Inlägg:
Ägaren till de två senast dödade jakthundarna är svärfar till den naturbevakare som inspekterade de döda hundarna. Dessa släpptes med kort intervall i vargarnas kärnområde.
Det luktar illa!
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Inlägg:	
  
Vargarna har reagerat helt naturligt när de hävdat sitt revir mot andra inkräktande hunddjur.
Länsstyrelsen borde insett att det är jakthundarna som är problemet för Haverövargarna, inte tvärt
om. Och när man som jakthundsägare släpper sin jakthund i reviret trots att denne redan tidigare
under hösten fått en av sina jakthundar vargdödade, så utmanar man ödet och är hänsynslös mot sin
hund. När man sen begär skyddsjakt, eller repressaliejakt och får det, så tycker vi det ger helt fel
signaler till andra löshundjägare. /xx Namn
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Hunddräpande varg får skjutas
Mikael Moilanen

2013-12-12

Det blir skyddsjakt på en av vargarna i Haveröreviret som dräpt tre jakthundar i höst.
Det meddelade länsstyrelsen i Gävleborg på torsdagen.

En stövare och två jämthundar har dödats av vargarna i Haveröreviet, som ligger i tre län:
Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Jakt & Jägare har berättat om jaktlaget där man fick två
älghundar dödade på en månad. Hör webbradio om saken här.
"Särskilt skadebenägna"
– Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det rör sig om samma vargpar vid samtliga tre tillfällen
och att vargarna är särskilt skadebenägna berättar Sara Sundin, handläggare på länsstyrelsen i
Gävleborg, i ett pressmeddelande.
Jakten får pågå mellan 18 december och 17 januari och länsstyrelsen inskärper att beslutet gäller
även om det kommer in överklagningar. Pierre Nyqvist och Robert Näslund har utsetts till
jaktledare. De utser sin tur jägarna som deltar i avlivningen.
Undantag från jaktlagstiftningen
Länsstyrelsen frångår jaktlagstiftningen och tillåter jakt dygnet runt och med alla typer av
belysning. Jägarna får också använda motorfordon för att spåra av markerna och lokalisera var
vargarna befinner sig.
Läs länsstyrelsens hela beslut här
	
  

