
Ingen upplyftande 
lasning fran 
EU-kommissionen 
E U -kommissionen har 

natt nya bottennivaer 
i sitt uppdaterade 
vagledande dokument 

om strikt skyddade vilda djur enligt 
art- och habitatdirektivet. Det ar ingen 
upplyftande lasning. Dokumentet ska 
ge rad till medlemsstaterna om hur de 
kan genomfOra undantag, som vargjakt, 
men det andrar inte faktiskt rattslage. 
Dock hotar EU-kommissionen med att dra 
medlemsstater infbr domstolen om de 
avviker fran raden. 

Nu slar EU-kommissionens tjansteman 
aterigen fast sin vargideologiska uppfOrbk
ningskamp genom att vantolka bade juridik 
och forskning i dokumentet. Att EU-dom
stolens avgbrande i finska vargfallet 2017 
i princip gay klartecken for stamvardande 
jakt struntar kommissionen i att ta upp. 

EU VAGRAR ocksa medge att art- och 
habitatdirektivet ska flytta arter mellan de 
olika skyddskategorierna, trots att direk
tivet sager sa. Detta leder till den absurda 
situationen att arter som bkar kraftigt inte 
far fbrvaltas praktiskt, och att arter som 
far fbrsamrad situation inte beaktas. 

Praktisk forvaltning, som jakt, ska heIst 
inte ske. I stallet ska social acceptans 
uppnas genom mera "dialogsamtal", 
ekonomiska bid rag och nya naringar, som 
vargskadning och framjande atgarder fOr 
jordbruksprodukter fran vargomraden. 

Jag undrar vern som he lire vill ata djur 

som riskerar att bli vargskadade innan de 
blir tilllivsmedel, an djur som fatt leva ett 
liv i fred for varg? 

BEVARANDE AV KULTUR, traditioner och 
jakt som livskvalitativ sysselsattning 
fornekar kommissionen vara skal fOr jakt 
pa skyddad art, trots att EU-domstolen - i 
Maltadomen 2008 - har klargjort att det 
kan vara skal for jakt. I stallet Iyfter doku
mentet fram att vargen framfor allt bidrar 
till att reglera antal klbvdjur och darmed 
minska skador for jord- och skogsbruket. 

Det ar bedrbvligt att EU-kommissionen 
nedlater sig till att ensidigt luta sig mot 
ovetenskapliga underlag fran bevarande
grupper och bortser fran seribs forskning, 
EU-domstolen samt EU-parlamentet. 

JAG STALLER mig fragande till varfor med
lemsstaterna ska anvanda sig av"strangt 
vetenskapliga uppgifter" nar EU-kommis
sionen inte gbr det. Och hur ska biologisk 
mangfald for alla arter kunna utvecklas 
inom EU, om mest tid och pengar laggs pa 
en icke hotad art som vargen? 

Sverige maste bygga allianser med andra 
lander och fa tillbaka makten bver jakt och 
viltvard - bade for den biologiska mangfal
dens, de hotade arternas och manniskors 
basta! 
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