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Skånes Djurpark tvingades avliva vargflocken under lördagen

Under lördagens eftermiddag tvingades djurparkens personal avliva vargflocken. Flera vargar tog 
sig då ut ur hägnet och rörde sig lösa inne i djurparken.

- Egentligen började det hela redan i torsdags, berättar Johan Lindström, djurparkens 
djurförman. Två unga hannar hade lyckats gnaga upp ett litet hål mellan varghägnet och 
kronhjortsfållan. Vi lyckades få in dem i hägnet och laga hålet. Det är väldigt svårt att få 
vargar som börjat ta sig ut att stanna kvar inne i hägn, men efter några dagar med förstärkt 
tillsyn började vi tro att det hela trots allt hade löst sig till det bästa.

Tyvärr lyckades de två unga hannarna ta sig ut i ett nytt hål vid lunchtid under lördagen. Djurparken 
beslutade då att avliva dem eftersom risken var överhängande att de inte skulle stanna i hägnet. 
Medan personalen arbetade med hannarna tog sig ytterligare tre vargar ut i ännu ett hål. En av dessa 
avlivades vid sälhägnet och det visade sig vara alfatiken, flockens ledare.

- Jag blev väldigt ledsen när jag såg att det var alfatiken, berättar Johan. En vargflock är helt 
och hållet uppbyggd runt alfaparet, där tiken är allra viktigast. Chansen att få resten av 
vargarna att stanna i hägnet försvann i princip helt då tiken var borta.

Resterande vargar inne i hägnet försökte också aktivt ta sig ut då tiken var borta. Av säkerhetsskäl, 
framförallt för omkringliggande djurhållare, beslutade då djurparken att avliva alla vargar i flocken.

- Risken var överhängande att de skulle försöka och kanske lyckas ta sig ut ur varghägnet 
under natten eller de närmaste dagarna, berättar Camilla Jönsson, djurparkschef. De hade 
sett andra individer i flocken ta sig ut och flockens struktur var förstörd. Det var ett svårt 
beslut, men vår bedömning var att det var det enda vi kunde göra i den uppkomna 
situationen.

Under lördagen hörde flera besökare av sig till pressen med information om händelsen. Skånes 
Djurpark hade hela tiden situationen under kontroll och valde att informera pressen under 
söndagens morgon.

- Detta är en oerhört akut och tragisk händelse för alla oss på djurparken, säger Camilla. 
Under lördagen var vi tvungna att mycket snabbt fatta definitiva och väldigt obehagliga 
beslut. Vi ville hinna pratat med de som jobbade under lördagen och vara säkra på att berörd 
personal visste vad som hänt innan vi informerade massmedia.
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Vargarna utgjorde ingen direkt risk för de besökare som fanns i djurparken under lördagen. 
Djurparken evakuerades dock under arbetet med vargarna.

- De blir lite desorienterade när de kommer utanför hägnet. Vårt arbete med avlivningen var 
betydligt farligare än själva vargarna, säger Johan Lindström, djurförman. Vi hittade bra 
vinklar att arbeta ur och personalen samarbetade utmärkt under dagen.

Samtliga vargar avlivades av djurparkens egen personal och inga utomstående jägare var 
inblandade. Arbetet gick trots den mycket pressade situationen lugnt tillväga.

Varghägnet på Skånes Djurpark har ett kraftigt nätstängsel anpassat för varg. Trots detta lyckades 
varghannarna alltså gnaga hål på nätet.

- Vi misstänker att det kan bero på en tillfällig stark oro i gruppen berättar Johan. Vi närmar 
oss parningstid för varg och en av de unga hannarna vad väldigt välväxt. En teoretisk 
möjlighet skulle kunna vara att driften att flytta sig från flocken blivit väldigt stark. 

Med anledning av det inträffade inbjuder Skånes Djurpark till pressträff idag söndagen den 
10 januari 2010 klockan 13.00. Samling på parkeringen för gemensamt insläpp i djurparken.

För mer information, kontakta;

Johan Lindström, djurförman. 0706-890225

Camilla Jönsson, djurparkschef. 0706-40 55 41

Skånes Djurpark är en stiftelse med uppdrag att väcka intresse för nordiska djur och nordisk natur, 
att medverka till att skydda och bevara utrotningshotade djur, att främja vetenskap och forskning 
inom naturvetenskapen och att medverka i skolornas undervisning i naturvetenskapliga ämnen
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