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Ödesdigra misstag i rovdjursproposition 2008/09:210
Biologisk mångfald kräver helhetsperspektiv
Propositionen ”En ny rovdjurspolitik” kan bli ett ödesdigert vägval och en katastrof för vår
biologiska mångfald om den inte korrigeras. Du som känner ansvar för vår landsbygd, den
biologiska mångfalden och vårt ursprungliga kulturarv - använd din kraft och vilja till att påverka
dina riksdagsmän inför utskottsbehandlingen av ”En ny rovdjurspolitik”. Går propositionen
igenom enligt förslaget så är fäbodväsendet och dess unika biotoper dödsdömda liksom stora delar
av småskalig och naturenlig betesdrift i hägn.
Den 31 augusti 2009 behandlas Proposition 2008/09:210 ”En ny rovdjurspolitik” i Miljö- och
Jordbruksutskottet. Tyvärr har proposition och tillkommande motioner helt inriktat sig på
rovdjurens bevarandestatus och antal. Viktiga hänsyn har försummats eller glömts bort och man har
inte lyckats tillmötesgå rovdjursutredningens uppmaning ”att värdera helheten och undvika att
isolera olika naturvårdsprojekt från varandra”.
Det verkliga utrotningshotet mot arter och kulturer är glömska och ointresse. Något som är nära
utrotning upplevs endast av några få och därför bör ni lyssna till dessa få när de beskriver hotet.
Bilagt finns en skrivelse från namnkunniga fäbodbrukare med ”Synpunkter på proposition
2008/09:210 - med ett helhetsperspektiv på biologisk mångfald”.
Förmedlat av Åke Skogevall, 021-20262, 076-1074747
Några fakta==========================================================
Din riksdagsman hittar du genom http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1100
Utskottsledamöterna finner du på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5704
Propositionen 2008/09:210 ”En ny rovdjurspolitik” från Miljödepartementet 4 juni 2009:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03210
Under ”Mer information/ Behandling av prop..” finner du tilläggsmotionerna.
I vargens spår, doktorsavhandling Serena Cinque, Cefos, Göteborgs universitet
http://www.naturvardsverket.se/upload/10_Forskning/Viltforskning/Avhandling_I%20Vargens
%20Sp%C3%A5r_Serena%20Cinque_29april2008.pdf
Information om fäbodbruk finns på: http://xfabodar.se/
Information om biologisk mångfald: http://www.cbm.slu.se/biodiv.php och http://www.naptek.se/
Nyhetsflödet från småskalig djurhållning i mellansverige visar att rovdjurshotet mot fäbodbruk och
småskalig djurhållning är akut. Ändå är det allt mindre andel av skador som rapporteras och de
indirekta skadorna rapporteras inte alls.
Hittills i sommar visar (en ofullständig) sammanställning för angrepp i Dala-Gästrike-Värmland:
Råbergets fäbod – 11 får , Gessi 2 getter 1 får, Torsby 20 får, Sörsjön (Fulufjäll) 35 får +7
försvunna, Hållvallen ? får, Äppelbo by 9 får, Evertsberg 4 getter, Kruppa fäbod 20 får,
KarlTövåsen 1 får, Brindberg 1 får, Matsäl fäbod 1 får försvunnet, Lillhärdal 6 döda 20 försvunna.
Men det är inte värdet av dödade djur som är hotet, det är kaos och indirekta skador.
Rovdjursprop2008_9_210RiksdagsBrev.doc

