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Förvaltningsrätten Luleå
Box 849
 971 26 Luleå

Föreningen Nordulv överklagar härmed skyddsjakt efter en varg
inom Haninge och Tyresö kommuner och begär omedelbar
inhibition av beslutet med ärendenummer 218-42280-2017
Yrkanden
-

Nordulv yrkar Förvaltningsrätten i Luleå upphäver Länsstyrelsen Stockholms
beslut, och beslutar om omedelbar inhibition

-

Föreningen Nordulv yrkar på annullering av verkställighetsbeslut som
åberopas enligt paragraf 59 jaktförordningen (1987:09:05) då lag kommer
före förordning

Utveckling av talan
Nordulv anser att vargen har uppträtt fullt normalt och vid de tillfällen några enstaka får och
lamm dödats har länsstyrelsen  endast kunnat bekräfta att en varg var troligaste förövaren
men har inte kunnat peka ut vilken. Efter att Tyresta naturreservat har förbättrat sina
stängsel och även frivilliga, som är positiva till varg, har patrullerat området har inga fler
attacker skett. Vargtiken har vid några tillfällen passerat nära en förskola men på intet sätt
varit hotfull. Tvärtom har tiken, när människor har närmat sig, vikit av och gått sin väg.
Olika filmsekvenser ute på sociala media bekräftar och styrker detta.
Faktum är att tre moderata kommunalpolitiker har utsatt länsstyrelsen för massiva
påtryckningar och krävt  om skyddsjakt flertal gånger.  De har även propagerat detta på
sociala media men även spridit sin skräckpropaganda i minst en jakttidning med rubriken
”En varg med oönskat beteende bör tas bort”. Bara detta visar att detta beslut om
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skyddsjakt har sin upprinnelse i ett partipolitiskt röstfiske och inget annat. Moderaterna har
en pågående kampanj mot vargen, inte bara kommunalpolitiskt men även rikspolitiskt
påhejad av jägarlobbyn där även en av dessa politiker, som anmält vargen till
Länsstyrelsen Stockholm, är även hon jägare.
Partipolitik och röstfiske kan aldrig vara grund för ett skyddsjaktbeslut varför vi finner det
graverande att detta beslut nu har tagits då vargen bevisligen har uppträtt naturligt. Vargen
har länge befunnit sig i området och man botar ej heller rädsla i detta fall genom att avliva
vargen. Nordulv vågar påstå att majoriteten av befolkningen i både Haninge och Tyresta är
positiv inställda till vargen eller åtminstone inte har denna rädsla som utmålas av
påtryckare för avlivning.
Om länsstyrelsen hade ansett att ett hot från denna varg förelåg eller att vargen uppträtt
onormalt, då hade åtgärder såsom skyddsjakt vidtagits omedelbart. Nu beslutade man
detta först när moderaterna börjat med sin kampanj och på infomötet stod länsstyrelsen
och sa det krävs en hel del för skyddsjakt på listat djur och efter det har inget hänt vad det
gäller tiken , inga nya möte med henne så ifrågasätter skarpt detta beslut då lst inte
uppvisat något nytt i ärendet sen sist
Vargtiken är viktig då hon ingår i ett forskningsprojekt, vilket vid en avlivning av vargtiken,
skulle lida avsevärd skada då forskarna ej längre kan följa hennes rörelser. Detta projekt
måste fortgå och data måste registreras för framtiden. Då halsbandet inte fungerar på tiken
måste denna ändå bytas ut och Nordulv menar att då kan man eventuellt flytta henne då
hon redan är sövd. Det finns andra alternativ än skyddsjakt.
Nordulv menar med på att det inte finns mer utrymme för skyddsjakt pga licensjakten då
stammen minskat .. 7 vargar har redan skjutits sen licensjakten bestämdes .. några
skrämselförsök har inte gjort trots beslut och möjlighet då lst själv träffat på tiken ett antal
ggr .. att skylla på det inte hinns sätta upp stängsel kan inte gälla då varg rört sig i trakterna
nu ett antal år , att lst beslutar om skyddsjakt på eget bevåg är lite anmärkningsvärt då de
måste vara medvetna om antalet i stammen samt att det är ett rödlistat djur , vi menar att
här finns andra åtgärder att ta till då skrämselförsöken inte utförts
Med stöd av detta överklagar härmed Nordulv denna skyddsjakt och kräver att jakten
omedelbart inhiberas.
Nordulv

Yvonne Öhman
Ordförande

Postadress
Org.nr                                                       E-postadress
Box 4022                                           875003-6868                                            info@nordulv.org
650 04  KARLSTAD                                                                                           ordforande@nordulv.org

