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Folkets acceptans för
rovdjuren är stor
V

em litar människor i Dalarna mest på
när det gäller att förvalta rovdjuren?
Den som följt debatten satsar troligen inte
någon större slant på att rätt svar är staten.
Föreställningen om en djup förtroendeklyfta
mellan landsbygdens människor och överheten i Stockholm är så etablerad att den
till och med kommit att styra rovdjurspolitiken.
– En trovärdig rovdjurspolitik kräver åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren
och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken,
skrev regeringen när rovdjurspropositionen
presenterades förra året.
Icke desto mindre: när ett slumpmässigt
urval av invånare i Dalarna listar vilka som
bör bestämma över rovdjuren får naturvårdsverket och länsstyrelsen ﬂest röster. Staten
åtnjuter större förtroende än lokalbefolkningen, och betydligt större än jägarnas organisationer. Bilden är likartad i norrlandslänen.
Inte i något av dem hamnar kommuner och
lokalbefolkning högre än båda de statliga
organen på listan. Förtroendesiﬀrorna för
länsstyrelsen och naturvårdsverket är genomgående mycket höga (70-80 procent).

De svar som lämnats visar bland mycket
annat, att befolkningen har lika stort eller
större förtroende för naturvårdsorganisationerna (främst Naturskyddsföreningen) som
för jägarna när det gäller rovdjursförvaltning.
Det gäller i alla de undersökta länen utom
Jämtland. Den enkla slutsatsen är att båda
sidorna har lika stor – eller snarare lika liten
– rätt att göra sig till tolk för landbygdens
folk eller den allmänna opinionen i rovdjursfrågorna.
Att döda rovdjur för att de konkurrerar
med människan om det jaktbara viltet har
stöd av ungefär en tredjedel av befolkningen.
Bara i sju kommuner norr om Dalälven ﬁnns
små majoriteter för rovdjursjakt av sådana
skäl. Likväl öppnade regeringen för licensjakt på varg med argumentet att jakten är
nödvändig för att öka acceptansen. Återigen – acceptansen hos vilka? Miljöministern
borde kanske ägna en tanke åt vad det kan
innebära att tillåta jakt på rovdjur på grunder som underkänns av folkﬂertalet, till och
med i de delar av landet där jakt är en del
av livsstilen.

SÅ VEM HAR egentligen problem med legitimi-

orientering i svår terräng. Desto viktigare
då att kartan visar rätt. Ericssons och Sandströms attitydundersökning är klargörande
på viktiga punkter, samtidigt som den ger
rovdjursfrågan rimliga proportioner. För
väldigt många människor är det ingen stor
sak att leva med rovdjur. Det väcker inte ens
tillräckligt starka känslor för att man ska orka
kryssa i några rutor i ett frågeformulär.

teten – rovdjurspolitiken eller de som målar
upp bilden av en avgrund mellan dess företrädare och landsbygdsbefolkningen? Frågan
inﬁnner sig mer än en gång när man tar del
av Göran Ericssons och Camilla Sandströms
studie av attityder till rovdjur och rovdjurspolitik i de sex nordligaste länen, redovisad
i två rapporter 2009.
I kalla siﬀror punkterar rapporterna myten
om ett folkligt uppror mot rovdjurspolitiken. Det börjar redan med svarsfrekvensen.
I ﬂertalet kommuner svarade inte mer än
hälften av de tillfrågade. Ett fåtal mindre
glesbygdskommuner nådde över 60 procent.
Med andra ord: nästan varannan person som
får möjlighet att tycka till om rovdjur hemma
vid köksbordet avstår, också i regioner där
debatten är som hetast. Forskarna drar själva
slutsatsen att svarsfrekvensen kan ses som en
indikation på hur viktiga rovdjursfrågorna är
på lokalplanet.
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