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Rovdjursmöte om vargens existens i Sverige. Från vänster Solveig Larsson, JRF, Eirik
Granqvist, Kaj Granlund. Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist, Kristian Olofsson,
Fäbodbrukarna, Jörgen Jonsson, SSR, Nils Björklund, ordförande i Dalarna för
Folkaktionen ny rovdjurspolitik Dalarna. Med på debatten var också Michael Schneider,
rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Välbesökt vargdebatt i Lycksele
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LYCKSELE Finns det ”riktig” varg i Sverige och hur påverkar den människan? Det var frågor som
diskuterades när Jägarnas riksförbund (JRF) på lördagen anordnade en debatt om vargens existens i
Sverige.
På rovdjursmötet som hölls på Hotell Lappland i Lycksele var många olika sidor representerade. De
flesta ville dock se en minskning av vargstammen.
- För oss är det uppenbart att vargen inte går att kombinera med de näringar som människan har,
både jordbruk, skogsbruk och rennäringen och jakten drabbas av vargskador, säger Jägarnas
riksförbunds ordförande Solveig Larsson. Uppskattningsvis beräknas det finnas 430 vargar i Sverige
men Solveig Larsson tror att det är en grov underskattning.
- Förtroendet för rovdjurspolitiken är mycket dålig och lagstiftningen måste luckras upp för att göra
det enklare för näringen. Vi efterlyser ett lokalt rovdjursbeslut i dessa frågor, säger hon.
Vargsakkunnige Eirik Grankvist går ett steg längre och menar att vi inte har några riktiga vargar i
Sverige i dag.
- I Sverige finns det knappast någon verklig varg kvar alls i naturen och det har gått otroligt snabbt.
Det rör sig istället om hybrider, vargliknande individer som är ett resultat av medveten korsning av
varg och hund, säger han.
Eirik Granqvist redogör i sitt föredrag om varför DNA inte är tillräckligt när det kommer till att avgöra
om en varg är en varg eller inte.
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- Junselevargen är ett typexempel på en hybrid, säger han.
Under debatten fanns också samernas riksförbund och Fäbodbrukarna representerade. De säger att
de i allt högre grad drabbas av en växande vargstam.
- En varg kan skingra en renhjord över flera kvadratmil. Dessutom stressar en varg renarna på ett sätt
som inte exempelvis lodjuren gör, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, Svenska samernas
riksförbund.
Nils Björklund, ordförande för Folkaktionen ny rovdjurspolitik Dalarna menar att det har ingen
betydelse om det handlar om en hybrid eller en riktig varg. Skadorna blir lika stora oavsett.
- I mina hemtrakter är det fler och fler jordbrukare och jägare som lägger av på grund av vargens
ökning, säger han.
Länsstyrelsens rovdjursansvarige Michael Schneider menade att det är viktigt att även våra svenska
vargforskare är medvetna om frågeställningen kring hybrider i vargstammen. Däremot menar han att
vi inte har ett stort vargproblem i Västerbotten.
Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist säger att det inte bara handlar om en ekonomisk fråga.
- Vi pratar aldrig om att det är många husdjur som dödas av vargen och hur de får plågas till döds,
säger han.

