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Älvdalens kommun har valt att vara aktiv i rovdjursfrågan då den av flera skäl berör
en stor del av kommunens medborgare. Rennäring såväl som fäbodbrukare och
jägare påverkas men också befolkningen i byarna då oron trappas upp bland
föräldrar och unga barnfamiljer.
Kommunen avser inte att vara passiv i frågan när regeringens förda rovdjurspolitik
börjar skapa uppgivenhet bland de människor och deras familjer som direkt berörs.
Majoriteten av medborgarna i vår kommun har alltid sett möjligheten att skatta
naturen som en del av folkhushållet. Att leva av och med naturen är för de flesta
av kommunens invånare en självklar livsstil. Band som riskerar att klippas av,
med utflyttning som en negativ konsekvens för kommunen.
Enligt statistik från länsstyrelsen skattades Särna/ldre älgförvaltningsområde
2010/2011 av rovdjuren, med +/- 754 kalvar och 53 vuxna. Älvdalens älgförvaltningsområde skattades 2010/2011 av rovdjuren, med +/- 448 kalvar
och 42 vuxna.
Merparten av denna högkvalitativa och miljöriktiga avkastning anser vi tillhör
folkhushållet som det var för ett antal år sedan och inte som nu, föda åt rovdjuren .
Ungdomarna som visar intresse för fäbodbruket, som dessutom är en av
pusselbitarna i en vinnande turistmiljö sommartid, har det svårt, när fäbodbruket
måste ta hänsyn till rovdjuren. Att bedriva fäbodbruk innanför stängsel har aldrig
varit tanken bakom djurhållning med fribetande djur i fäbod.
I kommunens norra del får Idre samebys renhjord i allt större utsträckning utgöra
föda åt rovdjuren med sjunkande slaktuttag för renägarna och till den grad att
renskötseln som näringsgren allvarligt hotas.
Älvdalens kommun vädjar nu till Länsstyrelsen Dalarna, viltvårdsenheten att arbeta
med dialog och kommunikation i båda riktningarna. Inte bara följa direktiv från
regering och Naturvårdsverk utan också redovisa till regeringen hur effekterna av
den förda rovdjurspolitiken slår i Älvdalens kommun.
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