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God fortsättning till alla "drisare" och djuren vi bryr oss om! 

2022 är här och vårt arbete för djurens bästa och rättigheter fortsätter. Även om det är mycket mörkt 
för rovdjuren just nu med förslaget om den nya viltvårdsstrategin som tillåter i princip all jakt, alla 
tider över allt, och med den hemska vargslakten som får de flesta av oss må illa i sin grymhet och 
industriell skala, så finns det även många bra saker som hände förra året och som kommer att 
fortsätta i år. Här är några som vi särskilt vill lyfta. 

 EU:s varg-människa -dialog som äntligen påbörjats i Sverige och som har varit mycket 
framgångsrik i Spanien och i Alp-länder, där även ett Life-projekt med Italien, 
Slovakien och Österrike har återinställt alpvargarna i naturen – ett lyckat samarbete 
mellan universitet, föreningar och myndigheter. Hos oss har det varit jurist och 
förmedlare Bernard Le Roux som har fört samtal med länsstyrelser, naturvårdsverket, 
jägarföreningar och djurskyddsföreningar. Rapporten förväntas komma under våren. 

 Djurskyddsföreningarnas dialog och närmande under året. Det började med zoom-
möten och e-postkedjor, och idag finns det en aktiv och fruktbar samverkan mellan 
många föreningar. En allians mellan små föreningar är nödvändigt om vi ska få vår 
röst hörd till exempel mot den pågående utredningen av att tillåta pilbågsjakt. 

 Alla överklagningar har inte avvisats och vi har just nu – sedan maj – ett fall i högsta 
förvaltningsdomstolen, och väntar med spänning på resultatet därifrån. 

 Tonen i den allmänna debatten ändras också – djurvärnare får ut debattartiklar och 
inom sociala medier är det allt fler vanliga "medelsvenssons" som visar att de inte 
tolererar den nuvarande jaktlobbyns härjningar. Läs gärna länkarna i slutet på brevet. 

I detta nyhetsbrev blir det av förklarliga skäl mycket om vargen. Om du vill skriva till nästa nyhetsbrev i 
april om andra djurfrågor – hör av dig till oss. Nu kavlar vi upp ärmarna och försöker att visa politiker 
och makthavare att vi är många fler som vill värna om djuren än döda dem, och vi hoppas att du också 
vill vara med! Glöm inte betala årsavgiften på 75 kronor för 2022 så vi kan bevisa att vi finns för 
domstolarna. 

God fortsättning önskas!       Den nya styrelsen 2022 



 

UR NYHETSFLÖDET KRING LICENSJAKT AV VARG 2022 

 

Jaktens regler ändras allt eftersom…  

Förvaltningsrätten i Luleå stoppade först jakten i Prästskogreviret. Det som hände då var att 
länsstyrelserna tog ett nytt beslut om att utöka jaktområdet, eftersom man inte fann några vargar 
efter inventering i de revir som var utpekade för licensjakt! Detta beslut överklagades (ej av DRIS 
dock) men fick avslag. Jaktområdet utökades således och första dagen av licensjakten dödades fyra 
vargar på grund av att jaktområdet var utökat. Dessutom utgörs halva jaktområdet av ett 
naturreservat. I måndags startade licensjakten på varg i reviret Skrottmyren, trots att beslutet 
överklagats till förvaltningsrätten i Luleå. Den 12 januari fick jakten klartecken från domstolen. Den 
har ännu inte överklagats när detta skrivs, men motsvarande beslut att utöka jakten i Haraldsjön 
stoppades efter överklagan från värnarföreningar. 
 
Så här trixas det hela tiden. Detta strider mot flera rättsliga grundprinciper. Man kan inte ändra 
besluten allt eftersom för att passa specifika behov som inte har författningsstöd alls – till exempel att 
utöka jakt in i naturreservat.  
 
Frågan är när vår juridiska expertis i landet vaknar, eller de kanske är upptagna med att jaga varg? 
 

Hur kan vi veta hur många jägare som jagar de 33 tilldelade vargarna? 

DRIS fick in en debattartikel om licensjakten av varg i Expressen den 7 januari 2022. Läs artikeln här. 
Men det som framgick i samband med publiceringen är att djurvärnande organisationer har fått olika 
uppgifter från Naturvårdsverket angående hur många jägare som deltar i licensjakten, och hur många 
av dem är utländska jägare som rest hit för stora pengar för att delta.  

Först fick värnarföreningar uppgiften om att det är 3 562 jägare – varav 611 utländska – som 
registrerat sig för att jaga 33 vargar. Därefter fick en medlem i ett mejl från en annan handläggare på 
Naturvårdsverket följande siffror: totalt deltar 1924 jägare varav 224 utländska. 
I och med namnen är hemligstämplade är det omöjligt för någon utanför Naturvårdsverket att 
kontrollera dessa siffror. 
 
 
Att bryta mot CITES 
 
Som grädde på moset har man i Sverige sedan 2020 helt emot CITES-konventionen om handel med 
hotade arter tillåtit även troféerna, det vill säga pälsarna. Naturvårdsverket inkluderade ett undantag i 
sitt delegationsbeslut till länsstyrelserna om detta så att det gick helt under radarn för forskare, 
politiker och media. Utlänningar betalar stora summor för att få delta i vår troféjakt av varg (och i 
mars troféjakt av lodjur) i våra skogar. 
 
Nu har det visat sig att även Jordbruksverket bortser från CITES och är frikostig med undantag från 
exportförbud för de utländska jägarna som vill ta med skinnen de slitit av från våra gemensamma 
vilda rovdjur. 
 



Allt fler myndigheter jobbar med andra ord för att låta en privat jaktindustri frodas på bekostnad av 
våra vilda djur. 
 
 
Om en ändrad syn på de vilda djuren i Sverige  

- Första mötet den 8 december 2021 
 
World Animal Protection. Tidigare World Society for the Protection of Animals, och Rovdjursförening 
bjöd in värnarföreningar för att diskutera ”hur vi kan ändra bilden av de vilda djuren  i Sverige”. 
Seminariet samlade ett 20-tal föreningar och var fullspäckad med bra information. Vi bifogar 
sammanfattningar från talarna.   

Veterinärauktoritet Johan Beck-Friis höll en presentation om den planerade bågjakten. 
Naturvårdsverket väntar just nu in forskning från Finland som är på gång, men den forskningen gör på 
helt andra djurarter än de som ska skjutas i Sverige. Presentationen bifogas. 

EU:s dialogförare Bernhard Le Roux höll en presentation där han berättar hur det har varit att försöka 
skapa en dialog mellan jägare, staten och värnarföreningar. Vi från DRIS fick ju vara med på ett möte i 
våras, innan Naturvårdsverket slängde ut oss utan förklaring. Han konstaterar också att den svenska 
rättstillämpningen förmodligen bryter mot EU-rätten. Presentationen hittar du här. 

Inför nästa möte den 3 februari ska mötet presentera en opinionsundersökning som visar att 
allmänheten har i regel mycket positiv inställning till vilda djur. Vidare kommer ett förslag på 
planeringsdokument skickas ut till alla föreningar, dvs ett förslag på hur vi praktiskt skulle kunna 
arbeta tillsammans och vad samarbetet kan bestå av. Vi skickar den till er så fort vi får den på DRIS.  

Nästa möte kommer att hållas den 3 februari, kl 09.30-12.00 oklart ännu om man ska kunna träffas 
fysiskt. DRIS kommer att höra av sig när det är dags att anmäla våra deltagare till mötet. 
 

De 5 stora försöker att etablera ett nytt brott som inte är brott 

I stället för att få myndigheterna att agera mot illegal jakt har jägare engagerat De 5 stora 
rovdjurscentrum för att diskutera ”jaktprovokation” som ett nytt brott. Det hölls ett seminarium om 
detta i september, där även DRIS var inbjuden. Trots löften om att lägga ut hela webinariet, där bland 
annat Norges Dyrensrätt levererade skarp kritik tillsammans med oss i DRIS mot detta synsätt av att 
jakten skulle vara skyddsobjektet – när det är djuren som ska skyddas – så har länken uteblivit.  

Att förstöra egendom eller hota är redan ett brott. Däremot att befinna sig i en skog samtidigt med 
jägare är inte ett brott utan skyddas bl a av allemansrätt. Jägare som försöker att göra gällande att de 
har rätt att avspärra områden under sin jakt är de som inte följer lagen. 

I stället för att våga prata om detta, eller om den omfattande illegala jakten och de bristande 
resurserna som miljöåklagare har, rapporterar denna centrum flitigt om fall där vargar ska ha tagit 
lösspringande hundar. Tur att Bryssel har i alla fall börjat inse att deras rapporter är inte vetenskapligt 
genomförda och oberoende vilket är det viktigaste kriteriet just i vetenskaplighet. 

Under samma seminarium förespråkade bl a journalisten Carina Göhlin Christiansen att dödandet av 
vargar med giftiga ämnen för att utrota dem i människornas närområde skulle vara acceptabelt och 
naturligt. Journalisten Joachim Lindwall från Sveriges Radios Naturredaktion i sin tur förklarade att 
man inte bevakar jaktbrottsfrågor och andra olagligheter eftersom public service -ledningen säger att 



”man inte ska underblåsa konflikter”. Därmed verkar det som att SR har abdikerat från sitt 
journalistiska uppdrag när det gäller vargfrågan. Det kan vara att just sådana oerhörda budskap som 
kom fram på seminariet har bidragit till att uppladdningen av länken har dröjt.  

 

Begravningståg eller rondellvargar för de dödade vargarna under vargens dag, 
den 4 februari? 

Fältbiologerna ordnade elva år sedan ett symboliskt begravningståg för de dödade vargarna i 
licensjakten. Nu finns det krafter som diskuterar att göra om detta i februari på vargens dag den 4 
februari 2022. Hör av dig om du vill vara med och kan bidra. 

 

 

 

 

 

 

Länkar och läsning 

Vargen har fått oförtjänt dåligt rykte genom hatfulla boskapsuppfödare (blt.se) 

Vargar är mer än bara siffror - Skaraborgs Allehanda (sla.se) 

Stoppa svensk vargslakt – ge vargarna skydd i lag (expressen.se) 

Historiskt beslut i EU-parlamentet: Strategi för utfasning av djurförsök på väg! 

https://www.thetimes.co.uk/article/judi-dench-and-peter-egan-britons-fuel-gruesome-big-game-
trophy-trade-hmq85cqg6 

https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2022-
01/Letter_to_Minister_Jari_Leppä_Intergroup.pdf 



Life Wolfalps EU - Improve wolf-human coexistence 

17 Spanish Forests Where Wolves Aren't The Bad Guy (nattule.com) 

Wolves set up home in nature reserve near Berlin | World | The Times 

 

 

Till sist! 

Detta är lite av de saker som händer just nu. Om du vill skriva bevaka hur myndigheter hanterar våra 
djur hör av dig. Vi behöver fler som skriver, både skribenter och jurister. Även om du är en webadmin 
som kan Wix och vill frivilligt sköta vår hemsida och även skapa ett nyhetsbrev vore det toppen! 
Kontakta oss via drisforening@gmail.com. 

Vår hemsida med info om oss i styrelsen, stadga med mera finner du här: 
Hem | DRIS - Djurens röst i Sverige (drisforening.wixsite.com).  

 
Slutligen önskar vi alla en god fortsättning och tack alla nya medlemmar som dykt upp i år!   
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