
 
 
 

Upprop till dig som är 
riksdagsledamot i Kronobergs län 

 
 
 
Rösta nej till rovdjurspropositionen! 
 
Riksdagen	  börjar	  nu	  behandla	  regeringens	  rovdjursproposition.	  Ett	  centralt	  förslag	  är	  att	  riksdagen	  
ska	  fastställa	  intervall	  för	  gynnsam	  bevarandestatus	  för	  stora	  rovdjur,	  vilket	  direkt	  bryter	  mot	  
förslaget	  från	  Vargkommittén.	  Likaså	  saknar	  de	  intervall	  som	  föreslås	  stöd	  i	  Rovdjursutredningen	  
och	  Naturvårdsverkets	  underlag.	  Vetenskapliga	  instanser	  som	  yttrat	  sig	  ger	  inte	  heller	  stöd	  för	  
förslagen.	  Naturskyddsföreningens	  länsförbund	  över	  hela	  landet	  anser	  att	  propositionen	  bör	  röstas	  
ner,	  och	  har	  antagit	  en	  skrivelse	  i	  frågan.	  
	  
- Vi	  tycker	  att	  propositionen	  ska	  röstas	  ner.	  Regeringen	  öppnar	  för	  en	  aldrig	  tidigare	  skådad	  jakt	  på	  

många	  hundra	  björnar,	  lodjur,	  järvar,	  vargar	  och	  kungsörnar.	  Det	  är	  ogrundat,	  det	  hotar	  
rovdjuren	  allvarligt	  och	  de	  punkterar	  den	  kompromiss	  som	  var	  på	  väg	  att	  växa	  fram	  i	  
rovdjursfrågorna.	  Jag	  är	  mycket	  besviken,	  säger	  Ulla	  Rundlöf,	  ordförande	  i	  
Naturskyddsföreningen	  i	  Kronobergs	  län,	  som	  nu	  uppvaktar	  länets	  riksdagsledamöter	  i	  
rovdjursfrågan.	  

	  
I	  slutet	  av	  augusti	  presenterade	  Vargkommittén	  ett	  förslag	  som	  hade	  möjlighet	  att	  skapa	  enighet	  i	  
den	  infekterade	  vargfrågan.	  Vargkommittén	  föreslog	  bland	  annat	  stärkta	  skadeförebyggande	  
åtgärder,	  ökad	  ersättning	  vid	  skada	  och	  förenklad	  skyddsjakt.	  Miljörörelsen	  och	  merparten	  av	  de	  
berörda	  organisationerna	  var	  i	  huvudsak	  positiva	  till	  förslaget.	  
	  
- Trots	  att	  flera	  utredningar	  föreslår	  stärkt	  ersättning	  vid	  rovdjursskador	  på	  boskap	  föreslår	  

regeringen	  fortsatt	  utredning.	  Det	  finns	  även	  frågetecken	  om	  resurser	  till	  rovdjursstängsel.	  Det	  
visar	  att	  propositionen	  sviker	  jordbruket	  och	  är	  en	  eftergift	  till	  dem	  som	  vill	  jaga	  lo,	  varg	  och	  
andra	  rödlistade	  arter,	  säger	  Johanna	  Sandahl,	  vice	  ordförande	  i	  Naturskyddsföreningen.	  

	  
Naturskyddsföreningens	  länsförbund	  har	  på	  en	  konferens	  nyligen	  antagit	  en	  skrivelse	  som	  redovisar	  
föreningens	  syn	  i	  en	  rad	  centrala	  frågor	  i	  propositionen.	  Läs	  mer	  på	  
http://www.naturskyddsforeningen.se/uttalanderovdjursprop	  
	  
 
Vi	  hoppas	  på	  ditt	  stöd!	  
	  
Naturskyddsföreningen	  Kronoberg	  
genom	  Ulla	  Rundlöf,	  länsordförande	  


