Vargjakten och det fortsatta rovdjursarbetet
Det är dags att göra en första summering av den historiska vargjakten och det
efterspel som varit.
Först vill vi rikta ett stort tack till alla på nationell nivå, i länsföreningar, i
jaktvårdskretsar eller i enskilda jaktlag, som på olika sätt bidragit till att jakten
genomfördes på ett korrekt och bra sätt. Själva jakten hanterades mycket bra tack
vara ett stort intresse bland jägarna, en god organisation, bra samarbete mellan
jaktlag över stora områden, en noggrann kartläggning av vargförekomsten samt bra
snöförhållanden. Tyvärr blev det en överskjutning, men denna ryms inom de
marginaler som fanns i möjligt uttag. Samtidigt så ska vi komma ihåg att det skjutits
ett antal vargar på skyddsjakt innevarande jaktår och fler kommer det säkerligen att
bli. Sammantaget ligger beskattningen av vargstammen på 32 vargar senaste
halvåret.
När det gäller mediabevakning av jakten så har den överträffat det mesta med
återkommande inslag på TV, radio, i tidningar och i bloggosfären. Vi kan så här i
efterhand konstatera att vi klarat oss mycket bra i denna storm runt vargjakten och
oss jägare. Vårt vägval att hålla en samlad och faktabaserad profil har varit
framgångsrik i motsatts till de osakliga och känslomässig påhopp vi utsatts för från
olika håll. En stark bidragande orsak till det goda resultatet mediamässigt har givetvis
de jaktledare och jägare som deltagit i jakten och har haft att handskas med media
direkt under pågående jakt. Många kloka ord har sagts och reportagen har i de allra
flesta fall på ett utmärkt sätt speglat vikten av att vi får jaga varg.
I den Sifo-undersökning som Aftonbladet låtit genomföra i samband med jakten
stöder en överväldigande majoritet licensjakten på varg vilket är ett facit på detta.
Noterbart är också att anhängarna till att kraftigt öka vargstammen är ytterst få
liksom de som önskar att vi inte ska ha varg alls i Sverige.
En vikig del i det bra resultatet är givetvis det långsiktiga arbete som bedrivits inom
förbundet runt rovdjursfrågan, vår policy som skapat samförstånd och de
handlingsplaner som lagt grunden till vårt agerade. Styrkan att kunna tala samma
språk inom hela organisationen kan inte överskattas och är den direkta orsaken till
att vi lyckats ändra rovdjurspolitiken i rätt riktning. Vårt arbete fortsätter nu och
inriktas på att skapa en regional förvaltning ute i länen som ger människor som bor,
har sin utkomst och fritid i områden med stora rovdjur, ett ökat inflytande.
Vi kommer också att utvärdera det arbete vi hittills genomfört, årets vargjakt samt
hur denna skildrats, inför kommande år. Likaså fortsätter vi dialogen med
rovdjursforskarna och Naturvårdsverket hur vi ska få till ännu bättre beslutsunderlag
för den fortsatta förvaltningen av våra rovdjursstammar. Ett ökat internationellt
arbete i rovdjursfrågorna står också på prioriteringslistan inte minst med bakgrund av
de anmälningar av vargjakten som bevarandesidan aviserat. Detta tillsammans med
ett opinionsarbete inför det kommande valet är viktigt för att vi ska kunna

permanenta våra framgångar och ta ytterligare ett steg mot en hållbar
rovdjurspolitik.
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