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Ja. Och utfallet av
den här jakten tyder
på att man under-
skattat vargstammen.
Vi ska komma ihåg
att varg är ett svår-
jagat vilt och att man
ändå, redan första
dagen, skjuter nästan
alla man fått licens
för. Det är ett väldigt
tydligt tecken på att
det finns mer varg än
man tror.

Nej, definitivt inte.
Vargstammen är för
liten och svag, den är
i ett uppbyggnads-
skede. Det är full-
ständigt åt skogen 
i det här skeendet.
Skyddsjakt är okej,
då tar man bort
enskilda problemdjur.
Nu är det jakt bara
för att hålla stammen
nere och vi tycker
inte att det behövs.

Nej, det var nog bra
med vanlig jakt,
precis som med
björn och lodjur.
Naturligtvis är det
inte bra med skade-
skjutningar, men jag
tror inte att det hade
blivit så stor skillnad
med inhyrd personal.
Jag tror också att
det finns något psy-
kologiskt med att
människor som bor 
i vargområdena får
vara med och jaga.

Nej, det tror jag inte,
det är en lokal ange-
lägenhet. Samtidigt
är det för många
skadeskjutningar
och det tror jag
kommer sig av att
man är ovan vid att
jaga varg och sam-
tidigt är jäkligt
uppstissad. Jag tror
ändå inte att lös-
ningen är att ta in en
massa yrkesjägare,
det skulle bara skapa
ont blod.

Ja, det är uppenbart.
En sådan här jakt
måste organiseras så
att det är professio-
nella människor som
sköter den. Vi kan
inte ha en massa
amatörer som
springer runt och
skjuter på utrot-
ningshotade djur i
våra svenska skogar.

Borde man haft en annan lösning än allmän jakt?  Som att 
naturvårdsverket hade hyrt personal som skött jakten.

Jag tror inte att det
behövs. Det kommer
hela tiden nya, vand-
rande vargar från
andra områden. Kan
vi bara få dem genom
renbeteslandet så
behöver vi inte ha det
här problemet. Det är
svårt för en varg att
passera renbetes-
området, där blir de
ofta skjutna.

Det finns helt klart
en betydande risk för
inavel som stammen
ser ut i dag. Och
visst, vill man ha
högkvalitativa vargar
här så finns det ju
många ställen att
hämta ifrån. Men jag
måste säga att det
låter lite lattjo och
det känns som om
det är många viljor 
i farten. Samtidigt
som man skjuter
vargar ska man ta hit
friskare exemplar.

Vi är kraftigt emot
det. Nu drivs en
politik som gör att
vargar i princip inte
tillåts i renskötsel-
området. Stammen
blir alltså isolerad
från finska och ryska
vargar och det är
därför det finns en
inavelsproblematik.
Men den kan inte
lösas med importe-
rade vargar utan om
man hittar ett sätt
att tillåta vargar i
renskötselområdet.

Vad säger du om att vargar samtidigt ska 
importeras hit för att få bukt med inaveln?
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Vandrande
vargar blir

ofta skjutna.””

Amatörer
som

skjuter.””

Tjuvjakten
kommer

att minska.””

Är det rätt att skjuta av varg?
Det behövs för att
lugna människor. Vi
måste veta att det
går an att jaga
vargen, då blir det
lättare att acceptera
den. Med licensjakt
tror jag också att
tjuvjakten kommer
att minska betydligt.

     


