Nr 3 2001 - Jägare vill ha varg

Överraskande resultat i stor attitydundersökning
En stor vetenskaplig intervjuundersökning om synen på varg visar att 71 procent av
svenskarna vill ha fler vargar än i dag, bara 3 procent vill ha färre.
Vid ett möte på Naturvårdsverket den 19 juni presenterades data ur en ny attitydundersökning
som gjorts av Göran Ericsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Thomas Heberlein
vid University of Wisconsin, USA. Undersökningen finns ännu inte i skriftlig form, men
förhandsinformation lämnades om de delar som avser inställningen till vargen.
Studien genomfördes som en brevundersökning i januari-februari 2001 och omfattade 1 001
personer ur allmänheten (varav 73% svarade), 631 jaktkortslösare (84%) 252 personer ur
allmänheten i rovviltområde (72%) och 388 jaktkortslösare i rovviltområde (86%).
Rovviltområde är ungefär lika med vargområde.
Bland allmänheten vill 71% ha fler vargar än i dag. Endast 3% vill ha färre. Bland
allmänheten i vargområde är motsvarande siffror 51% re-spektive 9%, bland jägare 40%
respektive 8% och bland jägare i vargområde 21% respektive 21%.
Kan det vara så att den senare kategorin refererar till sitt eget område och de övriga till hela
landet?
- Mycket troligt, säger Göran Ericsson. En för vargen negativ tolkning kan vara att erfarenhet
(leva i vargområde) ger de lägre siffrorna för allmänhet och jägare i vargområde.
- Men vargen är också symbol för annat, nämligen spänningen mellan stad och land och
känslan av att man inte har självbestämmande över eget område, säger han.
- En för vargen positiv slutsats är att majoriteten av alla fyra grupperna vill ha minst så många
vargar som finns i dag, eller fler.
Varg nära bostadsort
Bland allmänheten kan 55% tänka sig att ha varg i närheten av platsen där man bor, bland
allmänheten i vargområde 53%, bland jägare 44% och bland jägare i vargområde 35%. En
fråga utformades på följande sätt: "Jag kommer kanske aldrig att få se en vild varg, men det är
viktigt för mig att veta att de finns i Sverige."
Instämmande svar var 90% hos allmänheten respektive 79% hos allmänheten i vargområde,
77% bland jägare och 65% bland jägare i vargområde.
En majoritet inom alla grupper svarade att det är acceptabelt att begränsa vargens antal och
utbredning med motiven att minska risken för tamdjur och för att vargar uppträder oskyggt. Å
andra sidan ville en majoritet inom alla grupper inte acceptera samma sak med motiven att
människor är rädda eller att vargen är en konkurrent om det jaktbara viltet. Motivet att minska
risken för att varg tar hund delade grupperna så att jägarna var positiva och övriga negativa.
Slutligen anser 51% av allmänheten, respektive 68% av allmänheten i vargområde, 83% av
jägarna och 92% av jägare i vargområde att det är acceptabelt att döda en varg som angriper
en hund.
Polariserad åsikt
Norrbottenskuriren har intervjuat Göran Ericsson och jägarnas förbundsordförande Bo
Toresson om den del av undersökningen som avser jaktkortslösarna.

Göran Ericsson:
- Debatten förs av dem som har en väldigt polariserad åsikt åt ena eller andra hållet. Det är
sällan den genomsnittlige medlemmen uttalar sig. De som hörs mest i debatten har alltså ett
svagare stöd än man kan förledas tro.
- Den viktiga lärdomen är att för den genomsnittlige jägaren är vargar inte så viktiga om du
inte har hund.
Göran Ericsson framhåller särskilt det starka stöd för rovdjurens existens som finns inom
jägarkåren i dag. Något som Bo Toresson anser kastar nytt ljus över rovdjursfrågan.
Det finns en mycket större acceptans än vi trodde och mycket mindre polarisering.

