Onsdagen den27/4 deltog delar av Dalarnas taxklubb i den manifestation som Jägarförbundet Dalarna agerat huvudarrangör för.
Manifestationen var ett försök till att påverka de folkvalda politiker att stå upp för och anamma riksdagsbeslutet som togs i
december 2013 angående storleken och koncentrationen av antalet vargar i Sverige. Totalt hade 11 olika föreningar med olika
anknytningar till landsbygden gått samman och försöka samla så mycket folk på Stora Torget i Falun som möjligt, för att
tillsammans visa att vi som har stora koncentrationer av varg på våra orter och marker, vill att de folkvalda politiker ska stå för
besluten som tas i riksdagen.
Manifestationen lockade ca 250-300 personer som alla ville visa sitt stöd i frågan. Många föreningar höll korta anföranden för
att visa sina ståndpunkter. Evenemanget avslutades med att samtliga arrangerande föreningar fick skriva under på den
gemensamt framtagna budkavlen. Denna budkavle är tänkt att använda på flera platser än bara Dalarna, för att sedan
överlämnas av till politikerna för att visa att nu är måttet rågat. Förhoppningarna är att liknande manifestationer ska arrangeras
på flera platser i Sverige samla så många påskrifter som möjligt.
Jag tror att stödet för detta budskap är större än endast Dalarna, då bevisen talar sina tydliga språk att flera län är minst lika hårt
drabbade av stora koncentrationer av varg.
Här nedan kommer budskapen som samtliga organisationer har skrivit på och står bakom:
Vargstammen ökar
• Oro och känslan av maktlöshet ökar
• Nya konflikter är att vänta eftersom stammen sprider sig.
• Koncentrationerna i vargstammen finns kvar – trots löfte att dessa ska minskas.
• Inget pekar mot att det kommer bli bättre eller enklare för de som tvingas leva med vargar i framtiden.
• Förvaltningen ska bygga på lokal kunskap
• Skyddsjakt efter första angrepp på tamdjur måste tillåtas
Vi kräver att politikerna gör verkstad av riksdagsbeslutet från 2013
– En hållbar rovdjurspolitik.
Här följer organisationerna som tillsammans varit med och arrangerat detta:
Jägareförbundet Dalarna
Ny Rovdjurspolitik
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Föreningen Sveriges Jägare
Jägarnas Riksförbund
Dalarnas Stövarklubb
Dalarnas Älghundklubb
Dalarnas Fäbodbrukarförening
Dalarnas Dreverklubb
Dalarnas Taxklubb
.Specialklubben för skällande fågelhundar i mellansverige och syd
Sist men inte minst!
Bevara taxjakten och den fira landsbygden, minska vargstammen till den nivå som riksdagen tog beslut om 2013!

Johan Persson,
Ordförande Dalarnas taxklubb

