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Överväldigande positiva
attityder till vargen i Europa

Utanför denna lya i Östergötland
hittades en död vargvalp. Men ett
mysterium är att lyan egentligen är
för liten att användas av vargar.

var fel
på SLU och frågade om hans mening.
Håkan svarade omgående att måttet
låter väldigt litet för att vara varg. Han
tillade: ”Observera att de flesta varglyor är belägna under stora stenar eller i
sprickor eller tom under en rotvälta.
Det är få lyor som är grävda och då
är det för det mesta i sandjord.” Av de
lyor jag tidigare har sett var den första
grävd i sandjord, den andra låg i en
bergsspricka och den tredje ganska fritt
under vegetation.
Det tycks alltså som om vi har två mysterier när det gäller Långbogen-vargarna:
1. Vem var mor till årets valpar?
2. Varför låg det en död vargvalp (bevisat genom DNA) utanför något som
kanske i stället var en rävlya?

Årsvalpar i reviret
Under hösten har länsstyrelsens kameror vid ett flertal tillfällen visat både
två, tre och fyra vargar. En stor mängd
spillningar har hittats. Den 1 december
rapporterade en av länsstyrelsens besiktningsmän att han på ett ställe hade
kontrollerat spårlöpor av sex vargar!
Det har tagits 14 prover för DNAanalys, men hittills (den 3 december)
har bara 8 av dem hunnit analyseras. En
var alfahanen, fyra var en och samma
fjolårsvalp (en hane), en kunde inte avgöra individ och de två senaste visade
sig vara årsvalpar (en hona och en av
obestämt kön)! Mystiken tätnar.
Björn Ljunggren
Nr 4 2020

våra rovdjur

En stor undersökning visar hur européer i sex vargländer ser på
vargen i ett antal frågor. Exempelvis anser hela 93 procent av de
tillfrågade att vargen har rätt att existera i det vilda och 85 respektive
86 procent att vi ska samexistera med vargen och vidta förebyggande
årgärder mot tamdjursangrepp. Jakt på varg för nöjes skull eller för
trofén motsätter sig 93 respektive 92 procent.

D

jurskyddsorganisationen Eurogroup
for Animals har låtit göra en undersökning i sex europeiska länder som har
varg. Studien ”Wolf Protection Research
for Eurogroup for Animals” publicerades i mars 2020 och är utförd av Savanta
ComRes. Intervjuer har gjorts med 6137
vuxna människor med runt 1000 personer
i varje land i sex länder; Spanien, Frankrike,
Italien, Tyskland, Polen och Finland. Underlaget är statistiskt godtagbart enligt en
statistiker som vi bett bedöma undersökningen och utföraren är etablerad.
Undersökningen visar att mer än 93 %
av alla tillfrågade i de sex länderna ansåg
att vargen har rätt att existera i det vilda,
medan endast 5 % inte ansåg det. Att vargen tillhör den naturliga miljön precis som
rävar, hjortar eller harar instämde 89 % i.
Nästan lika många, 86 % ansåg att vargen
ska accepteras i sina respektive länder.
I Italien ville 92 % av de intervjuade att
vargen ska vara stikt skyddad och i Spanien ville 90 % detsamma. Finland sticker
ut med bara 56 % som var för ett strikt
skydd. Totalt i Europa ville 81 % ha ett
strikt skydd av vargen.
Stor enighet med totalt 85 %, rådde i
frågan om att människan borde hitta möjligheter att samleva med vargen. Lika stor
andel, 86 %, tyckte att EU och dess regeringar ska finansiera och tillhandahålla utrustning och hjälp för att skydda tamboskap
från vargattacker.
Hela 93 % respektive 92 % av alla de
tillfrågade accepterade inte jakt på vargar
för nöjes skull respektive för troféns skull.
Att vargen behövs i ekosystemet ansåg
81 % medan 10 % inte ansåg det och 72 %
ansåg att vargen hjälper till att reglera djurpopulationer längre ner i näringskedjan
medan 15 % inte höll med om det.
Överlag visar undersökningen att länder där vargen aldrig varit utrotad (Spanien, Italien och Polen) är acceptansen och
På kartan uppskattade antal vargar i
de sex europeiska länder som ingår
i opinionsundersökningen ”Wolf
Protection Research” 2020,
plus Sverige.
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förståelsen för vargens plats i ekosystemen
större än i de länder (Frankrike, Tyskland
och Finland) där vargen varit utrotad och
nu kommit tillbaka.
I frågan om vargmöten ansåg 38 % att
det fanns en viss risk för människan och
55 % ansåg att det inte gjorde det. När det
gäller beteende vid ett vargmöte stack Finland ut med 85 % som ansåg sig veta hur
man ska bete sig, mot 39 % för alla länder
sammanlagt.
Mer än hälften av alla intervjuade, 55 %,
ansåg att det aldrig är acceptabelt att
döda varg som attackerar boskap medan
40 % ansåg det vara acceptabelt ibland.
Finland sticker ut även här med en högre acceptans, 76 %, för att döda vargar både i samband med boskapsangrepp
och i popolationsreglerande syfte, med
66 %, mot 40 % respektive 39 % i genomsnitt för alla länder.
Av alla intervjuade ansåg 75 % att endast myndigheter skulle ha behörighet att
ge tillstånd att vargar dödas för att skydda
tamdjur, när det är nödvändigt. Lantbrukare och andra boende på landsbygden bör
samexistera med vargar och andra vilda djur
utan att skada dem, ansåg 78 % och 84 %
ansåg att bönder och andra landsbygdsbor
ska använda icke-dödliga metoder för att
hålla vargarna borta.
Hans Ring
Hela studien kan ses på följande länk:
https://www.eurogroupforanimals.org/sites/
eurogroup/files/2020-06/Savanta%20
ComRes_Wolf%20Protection%20
Research%20for%20Eurogroup%20
for%20Animals_Feb2020_v2.pdf
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