
Debattartikel till lokala medier 

 

Moment 22 i vargfrågan 

 

Naturvårdsverkets beslut att tillåta skyddsjakt på vargen Kynna i Kronobergs län bekräftar bilden av 

ett moment 22 i rovdjursfrågan. Enkelt uttryckt: Det är länge sedan vi hade bofast varg i södra 

Sverige.  Riksdagen har beslutat att det ska finnas varg i hela landet, med undantag för 

renbeteslandet. Nu har en varg letat sig ner till sydvästra Kronoberg. Djurägarna är inte vana att 

skydda sina djur mot rovdjur. När vargen tar sig in i beteshagarna och dödar får väcks kravet på 

skyddsjakt. Om vargen skjuts kan djurhållningen fortsätta som tidigare. Behovet av 

rovdjursförebyggande åtgärder anses inte längre nödvändiga eftersom Kronoberg inte är ett varglän. 

Så nästa gång vargen kommer börjar cirkusen igen... 

 

Det är 16 år sedan Sverige gick med i EU. I samband med det gick vi med på att bevara ett antal 

växter och djur som hör hemma i vår natur. Vargen har funnits över nästan hela vårt land sedan 

istiden för drygt 10 000 år sedan. Genom ökad jakt under 1800-talet trängdes vargen tillbaka. När 

arten blev fridlyst 1966 fanns det mindre än tio vargar kvar.  

 

Enligt Sveriges rovdjurspolitik, som riksdagen fattade beslut om för tio år sedan, ska det finnas en 

livskraftig vargstam i landet. Problemet med genetisk variation ska lösas genom att införliva nytt 

blod från friska individer. Målet för vargstammens utbredning är att den på naturlig väg sprider sig 

över landet, även söderut. 

 

Medan myndigheter och andra pratar rovdjurspolitik har en ung vargtik på egen hand tagit sig ner 

till Sydsverige från födelseplatsen i Norge och etablerat revir i trakterna mellan Ljungby och 

Älmhult. Varghonan är en avkomling från en invandrad varg från öst, och som sådan synnerligen 

värdefull för den svenska populationen. Vargen är försedd med sändare, vilket underlättar 

skyddsåtgärder i området. Skyddsjakt i detta läge, innan effekterna av skadeförebyggande åtgärder 

prövats, är att skjuta problemen framför sig. Det är dags att ta rovdjurspolitiken på allvar; vi kan 

inte bevara vargen samtidigt som vi skjuter bort den! 
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