
 

Öppet Brev till EU med protest mot de Svenska myndigheternas beslut. 

Länsstyrelser i Sverige beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att skyddsjsktsbeslut ska gälla utan 

hinder av att beslutet överklagas.  

Vad menas med det?  Enligt EU:s art och habitatdirektiv och Bernkonvensionen ska ett överklagande 

gälla och regler följas enligt EU Domstolen. 

Sverige är förbundet att följa EU-rätten. EU:s främsta styrmedel inom miljö och natur är 

miljödirektivet: art och habitatdirektivet samt fågeldirektive, som används överlappande enligt EU-

rätten.  

EU-kommisionen öppnade överträdelsefall mot Sverige angående licensjakten på vargar 2010 som 

pågår än. 

Direktivets syfte är att säkerställa den biologhiska mångfalden och att bibehålla eller återställa en 

gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter. 

Arter som är STARKT HOTADE  vilket vargen klassas som (se SLU:s artdatabank) är strikt skyddade av 

direktivet. Vargen finns och dess habitat är i HELA Sverige och EU: Inga undantag finns för tex för att 

jaga vargar i renskötselområden eller i södra Sverige! 

Habitatdirektivets syfte är alltså biocentiska, dvs utgår från djurens och naturens rätt att existera 

utan att det villkoras för att passa mänsklig aktivitet. 

Vi protesterar nu just pågrund av att den Svensk/Norska vargstammen är extremt inavlad. Det 

behövs migranter från öst om vargen ska som art ha en gynnsam bevarandestatus. Det går inte att 

kringgå med diverse omskrivningar av direktivet utan måste härmed anmälas till EU.  

Det har inte på något sätt konstaterats om den aktuella vargen är en viktig genetisk varg eller inte. 

Inga andra försök att få bort vargen därifrån. Dessutom är vargens status nära en inavelskollaps. Det 

kan inte vara en enskild fråga för en länsstyrelse som alltid går rennäringen till mötes, och väldigt 

ofta  på fredagar så överklagande inte har tid att komma in innan jakten är genomförd. Det är en ofta 

förekommen metod vilket strider mot EU: art och habitatdirektiv i allra högsta grad. 

 

Jaktbesluten tas i samma stund som jakttiden startar och organisationers rätt att överklaga fungerar 

alltså inte i praktiken. Det kan inte bara vara en möjlighet att överklaga det måste vara en rättighet 

och även praktiskt genomförbart, och det är det inte nu. 
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