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Till Miljö- och jordbruksutskottet. 

 

 

Ni får det här mailet med anledning av att nu på torsdag 12/5 ska Miljö- och Jordbruksutskottet 

debattera Naturvård och biologisk mångfald, Betänkande 2021/22 för att sen rösta om beslut. 

 

Efter splittringar och stor oenighet i utskottet torsdagen den 5 maj slog en majoritet till slut fast att 

de vill minska lägstanivån för antalet vargar i Sverige från dagens 300 till 170 stycken. 

Så låt oss titta tillbaka lite i backspegeln kring debatten kring referensvärde för varg i Sverige: 

2013 fattade regeringen beslut om att referensvärdet för varg skulle ligga på 170-270 vargar. 

Naturvårdsverket bestämde då att siffran skulle vara 270. Som de senare höjdes till 300.  

I april 2015 fattade regeringen beslut om att Naturvårdsverket skulle utreda vad som är en gynnsam 

bevarandestatus för varg i Sverige. Forskningsprojektet ”Claws and laws” slutrapport presenterades  

6 februari 2018 och framförde då att det krävs 600 vargar i landet för en gynnsam bevarandestatus. 

Trots den slutsatsen ändrades inte den aktuella siffran på 300 vargar som tillräcklig för gynnsam 

bevarandestatus. 

 

Och nu 2022 föreslås det i ert utskott att referensvärdet för varg ska vara 170 djur. 

Vargen är enligt Artdatabankens rödlistad som starkt hotad av utrotning Det föreligger främst två 

stora hot mot arten, nämligen försämrad genetisk status till följd av inavel samt illegal jakt.  

Artdatabanken menar också att för att erhålla en långsiktigt livskraftig stam måste vargar med östligt 

ursprung ges möjlighet att etablera och reproducera sig i syfte att minska graden av inavel. Det 

behövs då ett kontinuerligt flöde av genetiskt effektiva invandrare (dvs. individer som reproducerar 

sig) som tillåts ta sig till områden söder om rennäringsområdet. Vilket i dagsläget inte tillåts, 

samebyarna ansöker om skyddsjakt som blir beviljade även när det är konstaterat genetiskt viktiga 

vargar det gäller. 

Efter licensjakten på varg 2021 fastslog Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en ökad förekomst 

av nedärvda defekter såsom kryptorkism hos de skjutna hanvargarna. Det innebär en missbildning i 

testiklarna vilket gör att vargen är steril. Även monorkism registrerades, vilket betyder att 

varghannen endast hade en fungerande testikel. Denna inavelsdeprission borde vara alarmerande 

för er beslutsfattare, i synnerhet när ni enbart fokuserar på antal vargindivider. En steril vargstam 

bidrar inte till gynnsam bevarandestatus. En inavlad vargstam förvinner inte heller på ett år, utan 

fortsätter på ett succesivt sätt att ännu mer minimera produktiva vargar,  

Upptill 80 vargar försvinner spårlöst varje år i vårt land. Genom att använda en ny metod som 

baseras på DNA från revirmarkerande vargar har forskare visat att det är illegal jakt som ligger bakom 

det stora antalet försvinnanden. Den illegala jaktens omfattning bidrar således också till en kraftig 

stagnation i vargpopulationen. 

Med en vargstam på totalt 170 individer finns inget utrymme för såväl illegal jakt (ca 80 st 2021), § 28 

i jaktlagen som säger att om varg angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett 

sådant angrepp ( 4 st under 2021), trafikdödade(5 stycken 2021). 

Hur ska detta säkerställas? 



De stora rovdjuren, alltså vargen i vårt land ska stå under internationellt strikt skydd.  

Sverige har nämligen förbundit sig att skydda dessa och andra arter i ett flertal konventioner samt i 

EU:s gemensamma lagstiftning 

 

• EU:s habitatdirektiv direktiv 92/43/EEG som syftar till att bevara och skydda hotade arter.  

• Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 

(Bernkonventionen)  

• Konventionen om handel med hotade arter (CITES) 

• Sverige har även ratificerat Konventionen om biologisk mångfald. (CBD) 

Sverige ska därmed arbeta för att skydda vilda djur och växter och deras nturliga miljöer, 

särskilt sådana där det krävs samarbete mellan flera länder för att kunna ge ett gott skydd. 

Sverige som land och i synnerhet ni beslutsfattare har ett stort ansvar för att bibehålla en frisk och 

livskraftig vargstam. Man behöver inte vara expert för att förstå problemet med för få vargar inte kan 

bidra till en gynnsam bevarande status. Dessutom är varken rovdjuren eller några andra djur i vår 

natur där som prydnader. De är integrerade i ytterst komplicerade ekologiska nätverk med andra 

organismer, berggrunden och klimat, med andra ord, det nätverk som utgör grunden för vår egen 

existens och välbefinnande. 

Ekosystem formas nerifrån och upp från växter till växtätare och vidare till de stora rovdjuren i 

toppen av näringskedjorna. Men de formas också åt andra hållet, från rovdjuren ner till växterna. 

Uppifrån-ner-processen har visat sig vara starkare och vanligare än vad som varit känt tidigare och 

den tycks dessutom spela särskilt stor roll på våra nordliga breddgrader. 

Det har också visat sig att de stora rovdjursarterna inte går att byta ut sinsemellan och att tätheten 

av rovdjur spelar roll. 

Hotet mot den biologiska mångfalden är det i särklass största och mest omedelbara miljöproblemet, 

långt värre än det mer kända klimathotet. 

 

Så när ni går på debatten på torsdag den 12 maj och sen även röstar om förslaget önskar vi att ni 

tänker på det vi framfört till er här. För om vi människor inte slutar förändra landskap och den 

hänsynslösa jakten kan följden bli ekologiska kollapser. 

 

Vi är övertygade om att vi människor måste ändra vårt synsätt på och brukande av naturen om vi vill 

framtidssäkra världen för kommande generationer. 
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