
 
 

Inget straff utan lag. 
 

Detta stadgas i Europakonventionen artikel 7. Länsstyrelsen i Stockholm har polisanmält 

djurägarna på Molstabergs Säteri, för att de inte har satt upp extra vargstängsel, utöver de 

stängsel som erfordras för normal husdjurshållning. Det skall i sammanhanget erinras om att 

det i gällande lagstiftning inte finns någon annan lag om stängselskyldighet än vad som anges 

i Lag (1977:667) om ägofred. Där föreskrivs;  

"5 § Stängsel skall vara så beskaffat, att det fredar mot större hemdjur  

(hästar och nötkreatur). Prövas i fråga om visst län eller viss del av län  

erforderligt, att stängsel fredar jämväl mot mindre hemdjur eller visst  

slag av sådana djur, ankommer på regeringen att efter hörande av  

vederbörande landsting och hushållningssällskap därom meddela föreskrift.  

Sådan föreskrift äge tillämpning jämväl i fråga om stängsel, som skall hållas 

i gränsen mellan det område föreskriften avser och invidliggande mark".  

 

Länsstyrelsens påstående om att enskilda tamdjursägare skulle vara skyldiga att stänga ute 

”statens rovdjur”, saknar helt lagstöd. Detta är enbart statens skyldighet. Djurägarna på 

Molstabergs Säteri har uppfyllt de krav om stängsling av sina hemdjur som lagen föreskriver. 

Därmed skulle ett åtal klart strida mot Europakonventionen – ”Inget straff utan lag”.  

Att svenska staten, och aktuell länsstyrelse, bränner miljarder av skattebetalarnas pengar 

årligen på en sanslös vargpolitik, kan inte läggas enskilda tamdjursägare till last. De direkta 

och indirekta kostnaderna för ”vargförvaltningen” sprids ut och göms undan på hundratals 

konton och rubriceringar, för att allmänheten skall förledas tro att denna verksamhet nästan  

är gratis. Detta sker samtidigt som hela sjukvårdsinrättningar, ambulanser, och brandbilar  

i glesbygderna dras in, på grund av att det saknas ekonomiska resurser.  

 

Till saken hör också, att de så kallade ”Sjundavargarna” består av en flock hundbastarder  

med en gnutta inkorsade varggener. Så är även fallet med huvudparten av den ”svenska 

vargstammen”, där ett lysande exempel är den s.k. ”Rödluvan” som kostat skattebetalarna  

minst 10 miljoner i ”förvaltningsåtgärder”. Den skandinaviska vargförvaltningen innebär  

i realiteten en grov och systematisk faunaförfalskning, där varghybrider med stora inslag av 

olika hundraser påtvingas den övriga faunan. I övriga världen är det väldokumenterat att 

hybrider mellan varg och hund vållar avsevärt större skador och innebär ökad risk för  

angrepp på människor, särkilt på barn. Sluta förfalska den svenska faunan, och att plåga 

landets husdjursägare, glesbygdsbefolkning och skattebetalare, med nuvarande orimliga  

och förställda rovdjurspolitik. 
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