
Historik 
Min historik börjar i huvudsak juni 2012 med rapporteringen från Skandulv av den 

demografiska sårbarhetsanalysen och selektiv jakt analysen till Naturvårdsverket, följt av 

forskarbrevet i juni 2013. Äldre sårbarhetsanalyser och andra analyser betraktar jag ofta som 

historia, och som gjorde utan vetenskapens senaste framsteg och hjälpmedel, och utan 

vargstammens dramatiska utveckling de sista åren i bakhuvudet.  Äldre referenser undviks. De 

finns dock i många andra översikter. 

Riksdagsbeslut om GYBS med fullmakt till Naturvårdsverket att bestämma FRP och 

Naturvårdsverkets beslut. Därmed har GYBS-besluten vetenskaplig grund. Den tidigare 

rättshistoriken kan vara intressant, men har lite med om svensk varg 2013 och 2014 är GYBS 

eller ej att göra. Invandringen och populationsutvecklingens historik tas upp i andra på denna 

webb. 

Vargens ”rättsliga” historik sedan 2009 ur Naturskyddsförenings synpunkt och med föreningens 

vinklingar ges med många detaljer av Alarik i januari 2014 på länken:  

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/brev-och-

underlag/Bakgrund_till_r%C3%A4ttsfallen_om_licensjakt_p%C3%A5_varg_2014.pdf   

Under hösten, sedan propositionen lagts har mig veterligen ingenting framkommit om att EU 

skulle ha opponerat sig mot att varg NU har GYBS. Däremot har EU initierat en process, som 

verkar riktad mot att minska det framtida regionala självbestämmandet i vargjaktfrågor. 

Naturskyddsföreningens skrivelse påpekar att Naturvårdsverkets FRP beslut och GYBS 

fastställande inte åberopar mycket annat stöd än beslut i regeringen och riksdagen. 

 

Två inkomna skrivelser nämns: 

 En inlaga 131125 från genetiker, som förnekar möjlig effekt av den selektiva jakten 

föreslagen 2013. Jag har skrivit en inlaga där jag rekommenderar att genetikernas inlaga 

131125 lämnas utan avseende, jag vet inte var min inlaga ligger nu. 

 Ett yttrande från professor Hansen, som varit ordförande i rovdjursutredningens 

forskarpanel. Yttrandet kommer troligen att kommenteras av forskare från Grimsö.  

 

 

Sverige rykte som ett relativt korruptionsfritt land delar http://www.svd.se/naringsliv/eu-

forslag-mot-svensk-korruption_8953634.svd  Kanske den såpoperaliknande hanteringen av 

vargfrågan är ett annat symptom att Sverige är på nedgång? 
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