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Förvaltnings Plan för de fyra stora rovdjuren.
Inom vårt län pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande arbete med att ta fram
ett underlag som skall ligga till grund för kommande beslut om en 10-års plan
för förvaltningen av lo, varg,björn och järv .En regional rovdjursgrupp’har bil-
dats med representanter för 14 st intresseorganisationer och myndigheter .
Inriktningen är att länsstyrelsen skall fatta beslut i frågan under innevarande år
Inom vårt närområde har vi under många år haft en fast björnstam och det
problem den förorsakat har hitintills varit måttfullt.
Nu har vi sedan några månader tillbaka en varg som i huvudsak uppehållit sig

mellan Indal och Liden,då vi med säkerhet vet att det finns minst 4 vargar till inom länet är det inte en
alltför djärv gissning att nu får vi en kull valpar någonstans inom vårt län. I det förslag som en oenig
rovdjursgrupp nu lämnat anser man att en föryngring inom länet kan vara lämpligt,men under en över-
gångstid är två föryngrande par motiverat.
Om man utgår ifrån endast ett föryngrande par har jag kommit fram till att inom 5 år har vi 50
vargar här och då har jag ändå förutsatt att enbart hälften av valparna ur varje kull uppnår
vuxen ålder. Under snart 10-års tid har vi regelbundet matats med uppgiften att vi har c:a 100 vargar i vårt
land,att då jämföra med riksdagsbeslutets 200. Under senaste året kunde man med säkerhet konstatera att
vi hade 14 föryngringar,de senaste åren har siffran pendlat mellan 10 och 13.
Att då fortfarande hävda att vi har c:a 100 vargar i Sverige är märkligt,naturvårdsverkets ansvarige bör
bekostas en grundkurs i matte- jag gissar att efter årets föryngring har vi uppnått
målet med 200 vargar.
Ringvatten-vargen blev en rikskändis p.g.a sitt orädda och onormala beteende.
Jag vill påstå att den vargens onormala beteende i själva verket är normalt, vi har
många liknande exempel där vargen saknar den förväntade skyggheten vid kon-
takt med människor. Den teori som ofta framkastas om att vargama är
utplanterade framstår alltmer som trovärdig. Vargens närvaro och etablering gör
det i praktiken omöjligt för den aktive lantbrukaren att ha sina djur ute på bete.
.
Vilken hundägare vågar släppa lös sin jakthund om det finns varg i närheten?
Självutnämnda ”experter”föreslår att då rar man väl jaga med hund i band,då jag
själv har en harhund är jag intresserad att få veta lite närmare hur denjakten skall
gå till? En naturligt avslutande fråga är: Vem behöver vargen?
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