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Kompletterande överklagan av skyddsjakt på en stycken varg i Sjundareviret med
arendenummer : 21811-15082-2016

Att:
stockholm@lansstyrelsen.se
registrator@naturvardsverket.se

Wolf Association Sweden (WAS) Överklagar Länsstyrelsen Stockholms län beslut om
skyddsjakt på en stycken varg i Sjundareviret i preventivt syfte.
Under hela förra året har Molstabergs säteri inte vidtagit några som helst åtgärder för att
skydda sina djur från vargangrepp utan tvärt om har man på alla sätt motsatt sig alla
erbjudanden om hjälp med stängsling och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte
heller accepterat att ta emot bidrag från Länsstyrelsen till stängsel för att skydda sina djur.
"Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora
rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §).
•

•

•
•

Om man bedriver fårskötsel inom områden med fast förekomst av stora rovdjur
(framför allt varg) bör man hägna sina djur på ett sätt som gör det svårt för rovdjur
att ta sig in till dem.
Om en tamdjursbesättning varit utsatt för rovdjursangrepp är risken stor för att det
kommer att ske igen. Därför bör man sätta in förebyggande åtgärder omedelbart
efter ett angrepp.
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt
utrymme och skydd.

Dessa kriterier har inte uppfyllts och vid ett antal tillfällen har fåren legat döda i hagarna i
flera dagar innan upptäckt vilket visar att den dagliga tillsynen har varit mer än bristfällig.
Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en allt för sen åtgärd och
vi anser att om djurägarna redan förra året när erbjudanden om hjälp med stängsling och
bidrag till stängsel var aktuellt hade kommit igång skulle skyddsjakt i dag inte ha varit aktuell.
Vi hävdar också att jakten är olaglig då skyddsjakter på hotade arter under Habitatsdirektivet
ska vara selektiva och riktade mot en särskilt skadegörande individ för att undvika
omfattande skador om ingen annan lämplig lösning finns och om gynnsam bevarandestatus
av arten inte riskeras.

Sid 2.

Som man nu beslutade handlar det endast om beståndsminskande jakt vilket är förbjudet
under direktivet och dessutom handlar det om genetiskt viktiga vargar varför man inte bara
slumpmässigt kan skjuta den första vargen som man har i siktet och tro att problemet
därmed är löst och enligt habitatsdirektivet får man endast skjuta en skadegörande individ
för att undvika ytterligare skada eller ekonomiskt förlust.
Till detta skall tilläggas att det förmodligen så att vargarna ändå nu då föräldradjuren är
borta är på väg att flytta ut ur reviret för att söka sig partners någon annan stans och i och
med det utgör de ett inte obetydligt tillskott i den nordiska vargstammens genbank.
WAS kan inte tolka detta beslut på annat sätt än att det här handlar om att Molstabergs
säteri i första hand vill ha bort vargarna från området och inte i första hand om att skydda
sina får och att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått dessa krav utan att först
kräva att djurägarna vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.
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