
Svenska vargfrågan väcker förvåning utomlands 

 

Sverige har betydligt färre vargar än många andra europeiska länder. Trots det måste antalet 

minska ännu mer, anser flera partier. Utländska experter har dock svårt att se problemet. 

– Det är med stor förvåning vi följer debatten i Sverige, säger den spanske forskaren Carles Vilà. 

 

Den svenska vargstammen är liten. Dessutom är den starkt inavlad, eftersom den härstammar från 

endast tre individer. Därför måste populationen öka, om den ska klara sig i framtiden. Annars 

riskerar stammen att gå under. 

 

Det konstaterade nyligen ett antal forskare i den vetenskapliga tidskriften Science. 

 

Trots det vill sex av åtta politiska partier minska stammen ytterligare. Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna går längst och kräver att antalet vargar ska minska från de cirka 460 individer 

som finns i dag till 170 djur. Nästan två tredjedelar ska bort, med andra ord. 

 

Men hur kommer det sig att vargen fortfarande är så kontroversiell? Bönder och renskötande 

samer får ersättning för skadade djur och antalet vargattacker har inte ökat på flera år. Utgör 

vargen ett hot mot liv och hälsa? Den senaste attacken av en vild varg mot en människa i Sverige 

ägde rum 1821. 

 

Den svenska inställningen förvånar. Inte minst forskare verksamma i länder som har betydligt fler 

vargar än Sverige. 

 

– Debatten i Sverige är anmärkningsvärd, eftersom den går i motsatt riktning jämfört med den i 

många andra länder. Förra året fredade Spanien vargen helt och hållet. Om jakt ska förekomma i 

skyddssyfte måste man kunna bevisa att vargen ifråga inte är genetiskt värdefull och att inga andra 

medel för att skydda tamdjuren har fungerat, säger Carles Vilà, professor i populationsgenetik vid 

Estación Biológica de Doñana–Consejo i Sevilla, Spanien. 

 

Han är väl förtrogen med debatten i Sverige, eftersom han arbetade i tio år som forskare vid 

Uppsala universitet i början av 2000-talet, en tid då den svenska vargstammen ökade kraftigt i 

antal. 

 

– Först blev vi glada, men nu vet vi att den svensk-norska stammen har stora problem, eftersom 

den är så inavlad. Många har skelettproblem, det föds för få ungar, och så vidare, säger Carles Vilà. 

 



I Spanien finns i dag runt 3 000 vargar. 

 

– Det är väldigt svårt att veta exakt, eftersom vi inte har samma möjligheter att spåra i snön som ni 

har. Men vi har runt 700 familjegrupper med en hane och en hona i varje som reproducerar sig, 

säger han. 

 

Så stora vargpopulationer finns i Europa (bild1) 

Att uppskatta antalet vargar är svårt. Inte bara för att det är svårt att spåra dem, utan också för att 

antalet individer varierar kraftigt över året. Under de två första levnadsåren dör runt hälften av 

dem. Forskarna pratar därför hellre om antalet familjegrupper, där varje familj normalt består av 

tre till tolv vargar med ett föräldrapar samt deras ungar. 

 

Källor: wolf.org, Carsten Nowak, Joachim Mergeay, Carles Vilà. 

 

De spanska vargarna finns framför allt i de nordvästra delarna, mot gränsen till Portugal och 

Frankrike. Men i Spanien, till skillnad från Sverige, är vargens existens inte alls lika ifrågasatt. Detta 

trots att vargattacker mot tamboskap sker i Spanien också. 

 

– Det förekommer, men bönderna får ersättning och debatten handlar mer om hur stor 

ersättningen bör vara. Men rent ekonomiskt är den eventuella skada som vargarna orsakar så 

oändligt mycket mindre än alla andra faktorer som bönderna måste hantera, säger Carles Vilà. 

 

Hur kommer det sig att vargens existens inte är lika kontroversiell i Spanien? 



 

( Detta vill de svenska partierna göra med vargen 

 

I slutet av maj gav regeringen i uppdrag åt Naturvårdsverket att undersöka möjligheten att sänka 

den nedre gränsen för vad som kan betraktas som ”en gynnsam bevarandestatus” för Sveriges 

vargstam. 

 

Det handlar om att minska det lägsta antalet vargar som får finnas, det så kallade referensvärdet, 

från dagens 300 till 170–270. Det är en linje som har drivits i miljö- och jordbruksutskottet av 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans med Centerpartiet, och 

som har röstats igenom i riksdagen. I praktiken skulle det kunna innebära en halvering av den 

svenska vargstammen, som i dag uppskattas till drygt 400 individer. 

I Ekots partiledarutfrågning berättade KD:s Ebba Busch att partiets mål är det lägre antalet, det vill 

säga 170 djur, något som även Sverigedemokraterna ställt sig bakom i sitt landsbygdspolitiska 

program som presenterades i juli. 

 

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt att de vill ha en bevarandestatus för vargen som är 

hållbar på lång sikt.) 

 

– Jag vet inte. Kanske för att Spanien alltid haft varg, till skillnad från de skandinaviska länderna. 

Debatten har varit väldigt lokaliserad till vissa områden på landsbygden där vargen varit 

försvunnen en tid och sedan kommit tillbaka, vilket gjort att människor vant sig och glömt bort att 

de måste skydda sina djur. Oavsett tror jag att det mer handlar om rädsla och hur vi uppfattar 

vargen än något annat. 

 

Spanien är dock inte ensamt om att härbärgera en förhållandevis stor vargpopulation i Europa. I 

Tyskland, till exempel, har antalet vargar vuxit kraftigt på sistone, vilket gjort att Tyskland nu har 

fler än 1 500 vargar, framför allt i de norra delarna av landet. 

 

– Det till ytan sett betydligt mindre Tyskland med dess 83 miljoner invånare har alltså mer än tre 

gånger så många vargar som Sverige, skriver Carsten Nowak vid Zentrum für Wildtiergenetik, 

Senckenberg Forschungsinstitut, till DN. 

 

Till och med Belgien och Nederländerna har numera varg, med ett par familjegrupper i respektive 

land. Italien har cirka 3 200 vargar. 

 

– De lever framför allt i de centrala delarna, men de finns även upp mot Alperna och i Dolomiterna, 

säger Cristiano Vernesi, vid Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele i Italien. 



(Bild) 

Han är en av de forskare som skrev under uppropet till de svenska politikerna i tidskriften Science. 

 

Vad säger du om att de vill minska den svenska vargstammen? 

 

– Helt galet. Nästan alla italienska vargar härstammar från de 100 individer som fanns kvar i början 

av 1970-talet då de fredades helt. Det har funnits en förståelse för vargen och ingen skulle ha 

kommit på tanken att börja skjuta dem när antalet var uppe i 500. Attacker på tamdjur 

förekommer, men bönderna kompenseras, säger Cristiano Vernesi. 

 

Ersättning för skadade tamdjur 

 

Enligt viltskadeförordningen har djurägare rätt till ersättning från staten för tamdjur som skadats 

av ”fredat vilt”, såsom björn, varg, lodjur, örn eller järv. 

 

Ersättningarna beviljas av länsstyrelserna och under 2020 godkändes en ersättning på sammanlagt 

2,2 miljoner kronor för skador på tamdjur orsakade av ”stora rovdjur”. 

 

Därutöver kan länsstyrelserna också ge bidrag till att förebygga sådana skador, exempelvis med 

hjälp av stängsel. År 2020 gav länsstyrelserna bidrag om totalt 7,7 miljoner kronor för sådana 

åtgärder. 

 

Källa: Viltskadestatistik 2020 

 

Först nu börjar röster höras för att begränsa antalet djur, även om dessa röster tenderar att 

drunkna i tre andra och betydligt större problem med vilda djur Italien har just nu. 

 

Dels har Italien – precis som Sverige – många vildsvin som orsakar långt större skador för bönder 

och odlare än vad vargarna gör, dels finns flockar med förvildade hundar. 

 

– Mellan fyra och fem människor skadas svårt av vildhundar varje år. Dödsfall förekommer också. 

Det finns områden där du inte kan jogga längre på grund av dessa hundar, så de och vildsvinen är 

ett mycket större problem än vad vargen någonsin har varit. Senast en varg attackerade en 

människa i Italien var för över 50 år sedan, säger Cristiano Vernesi. 

 



500 djur 

 

Nästan alla arter kräver en "genetisk effektiv" population på minst 500 djur. Men beroende på 

ålder, genetisk spridning och så vidare måste den verkliga populationen ofta vara större än så. För 

vargar räcker det enligt forskare med fyra gånger så många – alltså 2000 individer – för att 

populationen ska anses vara stabil. 

 

 

Det tredje problemet är att det händer att dessa hundar parar sig med vargar och får en avkomma 

som både är mer aggressiv och inte skyr människor på samma sätt som vargen naturligt gör. 

 

– Vi har lagar för hundar respektive vargar, men inte för hybriderna. Var går gränsen mellan en 

varg och en hund? Vargen riskerar att utarmas genetiskt på grund av denna hybridisering. 

Dessutom ger de vargarna dåligt rykte eftersom många ”vargattacker”, exempelvis på får eller en 

åsna, visar sig senare vara attacker från hundar eller av de här hybriderna, säger Cristiano Vernesi. 

 

Tillbaka till Sverige. För vad händer med den svenska vargstammen om politikerna får som de vill? 

Om antalet, exempelvis, reduceras till 170 individer. Vad spelar det för roll? 

Här fanns de svensknorska vargarna vintern 2021/2022 

 

Problemet, enligt forskarna, är att den svenska vargstammen rent genetiskt fortfarande domineras 

av de tre ursprungsvargarna. Det lilla inflöde av nya gener som kommit sedan dess har endast fått 

begränsad spridning. Den låga genetiska variationen samt det faktum att de är så få gör 



populationen sårbar. Den riskerar att tyna bort, helt enkelt. Det har hänt förut. Både på Isle Royale 

i USA och i Spanien. 

 

– I Sierra Morena i Andalusien fanns en population vargar som var starkt skyddad, men som 

plötsligt försvann. År 2018 visade en analys av en av de allra sista vargarna som hade hittats död 

på en mycket låg genetisk variation, vilket tyder på inavel, säger Carles Vilà. 

 

Därutöver har Sverige förbundit sig att skydda vargen, både genom FN:s konvention om biologisk 

mångfald och EU:s artdirektiv. 

 

– Vi kan inte gärna kräva att andra länder ska ta hand om sina elefanter, tigrar och lejon om vi inte 

klarar av att ta ansvar för våra egna arter, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid 

Stockholms universitet. 

 

Detta är inavel 

 

De flesta gener kommer i par. En från pappan, och en från mamman. En del av dessa genvarianter 

är dock skadliga, men bara om de förekommer i dubbel uppsättning. Inavel, som innebär en 

korsning mellan två närbesläktade individer, ökar risken för att avkomman får en dubbel 

uppsättning av en skadlig genvariant, vilket kan leda till nedsatt livsduglighet och/eller 

fortplantningsförmåga. 

 

Men när det ena syskonet parar sig med en "utomstående" (korsbefruktning) blir resultatet i 

stället Aa. 

 

Ett vargpar där den ena föräldern har en skadlig gen får tre valpar. 

 

I den andra generationen parar sig två syskon, varpå avkomman får aa. 

 

Men när det ena syskonet parar sig med en "utomstående" (korsbefruktning) blir resultatet i 

stället Aa. 

 

Ett vargpar där den ena föräldern har en skadlig gen får tre valpar. 

(Bilder 1,2,3) 



 


