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Hemställan om att Länsstyrelsen tar beslut om
skyddsjakt på eget initiativ
Den 16 augusti dödades sju tackor av varg i Utterbyn i Torsby kommun. Det är
andra angreppet av varg för den drabbade djurägaren under den här
betessäsongen. Samma djurägare har även drabbats av ett lodjursangrepp under
säsongen.
För att förhindra ytterligare allvarlig skada på tamdjur uppmanar LRF
Värmland länsstyrelsen att ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ. Ett beslut
om skyddsjakt kommer inte att försvåra upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos vargstamen i dess naturliga utbredningsområde. Enligt den
preliminära statusrapporten om varg i Skandinavien berördes Sverige av 40
familjegrupper av varg vintern 2012/2013. Föryngring har konstaterats i 37 av
dessa, vilket innebär att vargstammen med råge uppfyller referensvärdet om
270 individer för gynnsam bevarande status. Enligt samma statusrapport
berördes Värmland av 28 revir. LRF Värmland ser ingen andra lösning på
problematiken än att skyddsjakt beviljas på skadegörande individer.
LRF Värmland ser med oro på vargstammens fortsatta ohämmade tillväxt som
bidrar till att det inte går att utveckla betesbaserad produktion med får. Trots att
fårproduktionen i Värmland som helhet ökat med 17 % har antalet tackor
minskat i många av de kommuner som haft varg länge. I Torsby kommun har
antalet tackor minskat med 35 % de senaste 25 åren. Länsstyrelsen i Värmlands
län måste i praktiken börja verkställa riksdagens beslut om
rovdjursförvaltningen med bland annat möjlighet att besluta om skyddsjakt på
eget initiativ samt ta beslut om skyddsjakt när det finns en stor sannolikhet för
att allvarlig skada kommer att uppstå även om någon skada inte har inträffat.
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