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Vargen måste få finnas
i norra Sverige
”Alla mänskliga verksamheter måste anpassas till naturens förutsättningar,
och till de förutsättningarna hör att det finns stora rovdjur. Därför hör det
också till rennäringens naturvårdsansvar att anpassa sig till att det kommer
finnas varg även i norra Sverige.”

V

argen borde på sikt kunna återfå större delen av sitt naturliga utbredningsområde.
Den har funnits i alla svenska landskap utom
möjligen Gotland. Lämpliga livsmiljöer och
föda finns i alla landskap.
För att vargpopulationen ska kunna bli livskraftig är det viktigaste att den får spridas norrut
och ha åtminstone några revir med föryngringar
i norra delen av Sverige. Idag är det alldeles för
långt från den finska vargpopulationen till den
skandinaviska. De allra flesta vargar som kommer in i norra Sverige avlivas innan de haft en
chans att träffa inhemska vargar, bilda par och
föröka sig.
Människa och varg har samexisterat i norra Sverige i tusentals år. Länge var människorna främst jägare och samlare, men redan
från 800-talet finns en nedtecknad berättelse
om tamrenskötsel. Under 1500-, 1600- och
1700-talen utvecklades den storskaliga renskötseln. Och ända in på 1900-talet har renskötsel
funnits sida vid sida med varg i norra Sverige.
Inte en konfliktfri samvaro, men en samexistens
där båda kunde överleva – ända tills den moderna tekniken på 1900-talet gav människan
makten att utrota vargen.
Utrotningen i norra Sverige skedde till stor
del under 1900-talets första hälft. När vargen
fridlystes vid årsskiftet 1965/66 hade den med
all sannolikhet varit utrotad en tid. Sedan dess,
under mellan ett halvsekel och ett sekel, har rennäringen upplevt en vargfri parentes.
Renskötselområdet omfattar ungefär halva Sve-

riges yta, inklusive hela Norrbottens och Västerbottens län, från fjällen ända ner till kusten.
Det är inte rimligt att utestänga en djurart från
hela det området. Alla mänskliga verksamheter
måste anpassas till naturens förutsättningar, och
till de förutsättningarna hör att det finns stora
rovdjur. Därför hör det också till rennäringens
naturvårdsansvar att anpassa sig till att det kommer att finnas varg även i norra Sverige.
För att vargen ska kunna finnas i norra Sverige, behöver rennäringen utvecklas så att den
på något sätt kan samexistera med vargen. Det
kommer att ta tid och det kommer att vara svårt,
men det måste gå. Morgondagens rennäring kan
inte fungera på samma sätt som i tidigare sekler
då den samexisterade med vargen, men framtidens rennäring kan inte heller fungera exakt så
som den gör nu under den vargfria parentesen.
Samhället kompenserar idag rennäringen med
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ca 50 miljoner kronor om året för beräknade
rovdjursskador. Dessutom tillåts omfattande
skyddsjakt efter varg och andra stora rovdjur.
Rennäringen har också, oberoende av rovdjuren, förändrats drastiskt efter andra världskriget – från självhushåll med intensiv renskötsel
till motoriserad extensiv djurhållning för köttproduktion. Hur den kommer att utvecklas
framöver går inte att förutsäga – men det finns
ingen anledning att den skulle sluta utvecklas
och inte kunna anpassas till vargens närvaro i
norra Sverige.
2009 års rovdjursproposition var ett allvarligt steg

bakåt. Den tidigare politiken – att vargföryngringar skulle hållas utanför renskötselns åretruntmarker, som huvudsakligen ligger i inlandet
– ersattes av en politik som innebar att inga
vargrevir skulle accepteras i renskötselområdet
överhuvudtaget. Sedan dess har åtskilliga vargar skjutits i skyddsjakt, inte för att de orsakat
väldigt stor skada på renar eller andra tamdjur,
utan helt enkelt för att de verkat vara på gång
att etablera revir inom renskötselområdet.
Men 2013 års rovdjursproposition, och riksdagsbeslutet om den, innebar faktiskt en förbättring på denna punkt. Sedan 2013 gäller i
stället att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden
där den gör minst skada. Det är en viktig skillnad. Frågan är om myndigheterna riktigt har
förstått det. Fortfarande beviljas skyddsjakt på
varg alldeles för lättvindigt i de nordligaste länen. Fortfarande har varken myndigheter eller
rennäring gjort något seriöst försök att peka ut
de områden där vargen skulle göra minst skada.
Regering och riksdag behöver bli tydligare om
att vargen faktiskt ska få finnas i norra Sverige.
Frågan är inte om varg och rennäring ska finnas i samma landsända – frågan är hur det ska
lösas i praktiken. Om detta behövs det en seriös
dialog mellan rennäringen, myndigheterna och
andra intressen. Det kommer säkert att ta lång
tid innan det fungerar bra, men en sådan dialog
behöver komma igång snart.
Torbjörn Nilsson
ordförande
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