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Överklagan/Inhibition

Att:
stockholm@lansstyrelsen.se

Wolf Association Sweden (WAS) Överklagar Länsstyrelsen Stockholms län beslut om skyddsjakt på
varg i Sjundareviret i preventivt syfte med ärendenummer : 21811-15082-2016
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 motsatt sig alla erbjudanden om hjälp med stängsling
och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte accepterat att ta emot bidrag från
Länsstyrelsen till stängsel för att skydda djuren.
Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en 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 behövas.
Skyddsjakt på varg får inte beviljas innan vissa kriterier är uppfyllda och alternativa åtgärder är
vidtagna för att förhindra angrepp och skrämma bort vargarna.
EU:s arts- och habitatsdirektiv säger att skyddsjakt endast får ske om förebyggande åtgärder
misslyckats och ett beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte strider därför mot art och
habitatsdirektivet och därmed mot Svensk lag.
Som WAS ser det är några meter stängsel inte en tillräcklig åtgärd särskilt inte med beaktande av att
fårbesättningen är av en sådan storlek att djurägarna inte har tillräcklig kontroll och översikt över
sina djur då det har hänt att det har gått flera dagar mellan angrepp och upptäckt av angreppet.
Dessutom är 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.
Mot bakgrund av detta överklagar Wolf Association Sweden denna skyddsjakt och begär omedelbar
inhibition av densamma
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