
Varför stopp på eftersök på 
trafikskadat vilt ? 



Svenljungastrejken

Vi accepterar varg men kräver ett 
tak på mellan 150 till 210 individer. 
Detta för att här går den absoluta 
gränsen för vad våra gröna näringar 
klarar av. 

De flesta jägare stödjer i dag en 
vargstam på 150 – 210 individer.

Men på grund av den nu förda 
vargförvaltningen så ökar andelen 
landsbygdsbor som åberopar 
nollvision.

I Expressens 
läsarundersökning 
valde 65% att svara 
Nej på frågan om 
varg skall få finnas i 
Sverige.

13 100 personer 
röstade.



Är Rovdjurspolitiken 
demokratisk förankrad ?

År 2009 beslutade 
Sveriges riksdag om en väl 
förankrad vargförvaltning. 
Man beslutade att vi skulle 
ha minst 20 föryngringar 
samt att vi skulle ha 
licensjakt på varg !

Vårt krav med ett tak 
på 210 vargar 
överensstämmer med 
vad Sveriges riksdag 
beslutade 2009 !

S

Sedan har politikerna 
svängt på grund av att 
Naturskyddsföreningen 
överklagade detta beslut 
och fick med sig EU 
kommissionen som 
hotade med EU domstol. 

Sveriges politiker vek ner 
sig.



Vi anser att vargstammen är för 
stor och att det inte går att 
försvara dess enorma kostnader 
som den lägger på landsbygdens 
befolkning. 
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Antal vargar

Accepterad stam

Enligt uppgift 
från känd 
vargforskare 
så kan 
vargstammen 
ha ökat med 
upp till 40% 
under 2011 !

Diagrammet är 
beräknat på 16% 
tillväxt



Så här ser kurvan ut vid 40% 
tillväxt som vi haft 2011.
(Med jakt på 30 individer.)
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Med denna 
utveckling 
skulle våra
gröna näringar få 
extrema problem.



Vi accepterar inte att ansvariga politiker i 
Sverige och i EU saboterar för gröna 
näringar som renskötsel, fårskötsel och 
jakt genom en lättsinnig och ansvarslös 
vargpolitik.

Vi kräver att 
myndigheterna 
i stället skyddar
våra gröna 
näringar!
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Jämförelse olika gröna näringars
köttvärde till slakteri

Renkött Fårkött Nötkött Griskött Viltkött
Köttvärde

Renkött 107 130 534    
Fårkött 115 000 000    
Nötkött 3 070 500 000    
Griskött 3 162 000 000    
Viltkött 574 000 000    



Hur stor är den gröna
näringen Jakt?

Köttvärde över disk = 1,1 miljard

Varor och tjänster som jägare köper
= 2 miljarder

Jaktnäringen omsätter minst 
3 miljarder per år.

Detta gör jakten till en av de största gröna 
näringarna i landet.

Tusentals människor är beroende av 
jaktnäringen för sin försörjning!

Räknat på 280 000 jägare 

Nettojaktvärde Summa 
4 017    1 124 760 000    

Jaktkostnad / 
jägare 

7 175    2 009 000 000    
Bruttojaktvärde/ 
jägare 

11 192    3 133 760 000    

(SLU 2009)



Näringen jakt är 35 gånger 
större än rennäringen !

Sveriges största jaktbutik Torsbo handels 
omsätter lika mycket som hela Sveriges 
rennäring. 
(Och då får rennäringen hälften av sin 
omsättning från rovdjursersättningar.)

Kommer näringen 
Jakt att få rov-
viltsersättningar
som renskötseln ?

Våra svenska 
samer står 
under stor 
ekonomisk press
av övriga 
rovdjur och tål 
inte mer nu !



Näringen jakt är 30 gånger 
större än fårnäringen !

Det finns 9400 
företag med 
fårskötsel i 
Sverige 2011.

Det skulle kosta 
5 miljarder att 
bygga 
vargsäkra 
stängsel för alla 
fårfarmare. Sen 
tillkommer ökat 
underhåll på 
dessa stängsel



Näringen jakt är 1500 gånger 
större än rovdjursturismen !
Trots att Sverige är Europas 

rovdjurstätaste land!

Alla kända 
rovdjursturism
företag 
omsätter till-
sammans ca 
2 miljoner kr.



Hur påverkas näringen jakt av 
vargen?

Jaktarrendena går ner – ingen vill arrendera jaktmarker 
i vargrevir. Detta påverkar skogsägare och bönders 
ekonomi 

Färre jägare intresserar sig för jakt då man inte kan 
släppa hund. Detta medför problem för jakt & 
fritidsbutiker.

Viltstammarna går ner vilket medför att färre jagar och 
att tillgången på viltkött minskar.

Sammantaget så tappar jaktnäringen uppskattningsvis  
10% av omsättningen på dagens vargstam !

Det innebär att vargen kostar jaktnäringen minst 
300 miljoner om året i omsättningsförlust ! 
Av detta är 20% moms. Detta är skattepengar som 
staten förlorar vilket är ca  60 miljoner om året i 
förlorade momsintäkter !

360 vargar 
kostar 
jaktnäringen 
minst 300 
miljoner  om 
året i 
omsättnings-
förlust.



Fastighetspriserna rasar 
i vargområden.
De flesta fastighetsmäklare är eniga om att 
minst 10% av en skogsfastighets värde är 
jaktvärde. Jaktvärdet raderas ofta helt när man 
får ett vargrevir. Jägarna kan inte släppa sina 
hundar och fina viltstammar försvinner.

Räknat på arealen på dagens vargrevir så är det 
en summa på 16,5 miljarder kronor som 
riskerar att gå upp i rök !

Då har vi inte räknat minskade värden för 
jordbruksfastigheter med djurhållning, ensligt 
belägna bostadshus eller fritidshus.

Slår man ut 
kostnaden på 
350 individer 
så är det ca 
47 miljoner 
per varg.



Varför tillämpas inte ett 
tak på 150-210 vargar?

Det är ju ändå ett av 
världens vanligaste 
rovdjur som kostar så 
extremt mycket att 
”bevara”.

Sverige är 
Europas 
rovdjurstätaste 
land.
Det borde också 
påverka hur 
mycket varg
som landsbygdens
näringar kan tåla. 



Olof Liberg ( vår främsta 
vargforskare)

- Att släppa vargen fri vore en 
katastrof.

- I ett modernt, civiliserat samhälle 
går det inte att släppa en 
rovdjursstam fri. Vi har jagat 
rovdjur i alla tider och måste så 
fortsätta att göra, säger Olof Liberg. 
(aftonbladet 2010-04-01)

Tänker Naturvårdsverket vänta att agera ?



Tjänstemännen på 
naturvårdsverket 
hänvisar till att vi inte 
får för EU.

Är detta sant ?

Nej !



Enligt artikel 16 i 
habitatdirektiven så har 
Sverige har full 
möjlighet att begränsa 
antalet vargar ” för att 
förhindra allvarlig 
skada, särskilt på 
gröda, boskap, skog, 
fiske, vatten och andra 
typer av egendom.” 

Finns det några 
tveksamheter 
kring att dagens 
vargstam ställer 
till med allvarlig 
skada för 
drabbade gröna 
näringar ?

Knappast !



Sverige kan även 
åberopa jakt ”av 
hänsyn till allmän hälsa 
och säkerhet eller av 
andra tvingade orsaker 
av väsentligt 
allmänintresse.”

(Artikel 16 i habitatdirektivet)

Visst är det ett 
väsentligt 
allmänintresse 
att våra gröna 
näringar 
fungerar och att 
folk kan försörja 
sig på 
landsbygden?



Finland drogs inför EU 
domstol för sin skyddsjakt 
på varg. Men friades 
2005.
Finland friades på tre av fyra punkter,. Det enda 
EU-domstolen anmärkte på var att Finland inte 
tillräckligt väl visat att skyddsjakten skulle 
kunna förhindra de skador som angivits – ett 
rent administrativt fel alltså. ”Talan ogillas i 
övriga delar” skrev EU-domstolen i sitt domslut.
Skyddsjakt på varg bedrivs nu i normal 
omfattning i Finland och målet är avslutat. 
Skyddsjakten välsignas tvärtemot vad många 
tror i EU:s habitatdirektiv. ”Jakt kan vara ett 
effektivt sätt att öka acceptansen för varg”, 
säger man.

Kan Finland 
ha 
skyddsjakt 
så kan vi 
även i 
Sverige.



Den person som är  ansvarig för att vi 
i Sverige nu befinner oss i kaos i 
vargfrågan är EU kommisionären
Janyz Potocnik som hotade att dra 
Sverige inför EU domstol. 

Personer som 
han är ett stort 
hot mot 
demokratin i 
vårt land då de 
river upp beslut 
som fattats i 
stor enighet av 
Sveriges 
riksdag. 



Men vi kan konstatera 
att om våra politiker vill 
så kan man se till att vi 
får ett tak mellan 150 -
210 vargar.
Det hänger inte på EU. 

Våra politiker är 
ansvariga för de 
enorma 
kostnader som 
vargen medför 
för våra gröna 
näringar.



Det sker drygt 40 000 viltolyckor per år
i Sverige.

Många av dessa djur dör inte utan skadas.
Många så allvarligt så att de måste spåras
upp och avlivas av välorganiserade 
eftersöksjägare.

För att spåra upp och avliva ett skadat djur 
krävs en välutbildad spårhund och ofta en 
löshund som kan skälla ståndskall på viltet tills 
jägaren kan tas sig fram och avliva viltet.

En duktig löshund 
är ovärderlig vid
eftersök. 



På grund av förda 
vargpolitik, där 
Naturvårdsverket och våra 
politiker inte insett att 
man måste sätta ett tak 
på hur många vargar som 
vi skall ha, så har vi 
startat en eftersöks-
strejk!

Vi vill öppna 
ögonen på 
tjänstemän 
och på politiker.

När skall Ni se att
Landsbygdens folk 
lider stor 
ekonomisk skada !



Vi i gruppen kring 
Svenljunga 
eftersöksstrejk är fullt 
beslutna på att försöka 
sprida denna strejk 
över hela Sverige. 



Vi gör detta för att vi 
tycker att dagens 
vargförvaltning är det 
största övergrepp som 
landsbygdens folk har 
blivit utsatta för det 
senaste århundradet. 

Exempel:

Aftonbladet

Bonde i Dalsland 
sköt varg
som angrep
hans får.

Fick fängelse !



Svenljungastrejken. 
Vi kräver ett tak på mellan 150-210 vargar. 
Detta räknat från den 1:a januari.

Vi stödjer även iden att om behov finns kunna 
sätta ut obesläktade vargvalpar i lyor för att 
bredda avelsbasen på den svenska 
vargstammen. 

Om vi kan få till ett tak på 210 vargar så 
kommer vi att arbeta för att vargen får en 
större acceptans inom jägarekåren. Vi är villiga 
att ta den striden lika beslutsamt som vi nu tar 
striden för att vi skall få till ett tak på 210 
vargar !



Vi är inte några varghatare !

Vi hatar inte någon djurart och vi har full 
förståelse för att samhället vill ha varg i vår 
natur. 

De allra flesta jägare delar denna åsikt men vi 
noterar att allt fler agiterar för en nollvision av 
varg.

Vår övertygelse är att om vi släpper 
vargstammens tillväxt fri som nu, så ökar 
denna andel av befolkningen vilket absolut inte 
gynnar acceptansen för vargen.

Vi hoppas att Ni inser att ett tak på 150 - 210 
vargar även kan vara till fördel för vargen. Men 
framförallt så ger det en möjlighet för 
landbygdens näringar att leva vidare och bidra 
till försörjningen för tusentals familjer.

Vargen är ett vackert djur 
som dessutom är mycket 
närbesläktad med vår 
populäraste jakthund -
Jämthunden.



Absolut inte några 
varghybrider !

Vi accepterar inte att Naturvårds-
verket sätter ut hundliknade 
varghybrider som vi kunnat
läsa om i tidningarna den senaste 
tiden. 

Skall vi ha varg så måste den vara 
100% renrasig. Misstänkta hybrider 
måste tas bort eller skickas tillbaka 
till Ryssland! 

Det skall inte kosta samhället 
miljardbelopp att sätta ut 
hundkorsningar i våra marker!

Varg

Hybrid



Vi arbetar på att sprida 
eftersöksstrejken inom 
hundklubbarna och räknar med 
stor uppslutning för att sätta 
press på våra beslutsfattare !

Flera hundklubbar stödjer redan 
vår aktion.

Vi som jobbar med detta har ett 
stort nätverk inom jakt och 
hundverksamhet.

Hundklubbarna 
kommer att 
ställa upp !

Motivationen 
sköter vargen 
om.



Enligt uppgift så ligger det 
redan hundratals 
uppsägningar från 
eftersöksjägare hos 
polisen nu.

Polisen väntar på resultat
från vårt möte med 
naturvårdsverkets 
tjänstemän.

Djuren lider !

Så frågan kan inte
dras i långbänk ! 



Vi kommer att utöka strejken 
till att även stoppa eftersök på 
vargskadade djur.

Vargen 
skadar ett 
stort antal 
älgar utan 
att ta ihjäl 
dom!

Bilderna visar vargangripna älgar som skadats och sedan lämnats 
av vargarna. Dessa har sedan avlivats av jägare.



Vi vill betona att det är inte vi jägare som skadar 
viltet. Det är trafiken (eller vargen ). 
Vi jägare har ställt upp på vår fritid i alla väder alla 
tider på dygnet för att förkorta djurens lidande. Det 
gör vi inte så länge våra politiker inte förstår att vi 
måste ha ett tak på 150 - 210 vargar i Sverige.
Bollen ligger enligt Naturvårdsverket hos politikerna i 
Sverige och inom EU.

Bryr sig våra 
politiker om att
tusentals djur 
lider ?

Bryr sig våra 
politiker om att
våra gröna 
näringar får 
allvarliga ekonomiska
problem? 

Frågan kan inte 
dras i långbänk
utan viktiga 
beslut måste
fattas nu!



Ansvariga politiker 
kommer att hållas 
ansvariga för att 
tusentals trafik- och 
vargskadade djur får 
ligga och lida i 
skogarna.


