
 

 

 

 

 

 

 

Angående EUs överträdelseärende om den svenska vargjakten KOM:s 

ref SGGreffe(2011) 0/9725 

Undertecknad föreslår att EU avslutar överträdelseärendet i mitten av juni. 

Kommissionens åtalshot ökar vargens inavel, försvårar att uppnå gynnsam 

bevarandestatus, försvårar och fördröjer rovdjurspolitiska beslut, polariserar 

debatten, minskar acceptansen för de mest berörda, minskar auktoriteten och 

förtroendet för Sveriges regering och riksdag, och försämrar Sveriges relationer 

med EU. Effekten är destruktiv för svensk vargpolitik. Om EU-kommissionen 

känner för det, är det bättre om ärendet förs till EU-domstolen än att EU under 

flera år använder åtalsmöjligheten som ett hot. Det är intressant att få juridiskt 

prövat om jakt är tillåtlig på en skyddad stam i syfte att öka stammens uthållighet 

och möjliggöra att nå gynnsam bevarandestatus. 

Rovdjursutredningens slutbetänkande slutfördes i början av april med långsiktiga 

mål för vargförvaltning och förvaltningsplanen för varg skall vara upprättad i 

början av juni. Då föreligger dokument för framtida vargförvaltning, som 

kommissionen kritiserat avsaknaden av. Det kan deklareras att Sverige får 

förtroendet att gå vidare på egen hand, när nu de önskvärda dokumenten 

upprättats. EU har ju ändå en ny kontrollstation om ett år, då eventuella 

synpunkter kan diskuteras, till dess kan EU släppa frågan. Härigenom skulle de 



ansvariga ministrarna gentemot folket kunna göra troligt att den diskussion som 

förts med EU under några år nu gjort det möjligt att fortsätta med en meningsfull 

svensk vargpolitik. 

EU-kommissionen gör det mycket svårt att reducera inaveln 

Genom förvaltningsjakt utformad som den svenska licensjakten 2010 och 2011 

minskar inaveln i vargstammen. Icke inavlade vargar och deras avkomma jagas 

inte medan stammen av inavlade vargar reduceras. Därigenom minskar inaveln 

väsentligt. Dessutom blir genomslaget av nyinförda/invandrade vargar större om 

stammen som mottar dem är mindre. Kostnaden och tidsåtgången för att 

reducera inaveln med valptillförsel ökar i proportion till stammens storlek. 

Rovdjurutredning, regering, riksdag och experter har förklarat att 

inavelsreduktion är viktigare än antalsökning. Rovdjursutredningen anser att 

inaveln bör reduceras innan ett nytt önskvärt antal uppnås. EU-kommissionen 

förhindrar den enda beprövade och med säkerhet fungerande metoden att sänka 

inaveln. Valpflytt från djurparker till vilda lyor kan inte genomföras i år trots att 

djurparkerna ställer valpar till förfogande. Den lokala och regionala acceptansen 

har blivit för låg för att genomföra valpflytt. Det har förekommit en demonstrativ 

motvillighet att ta emot flyttade vargar, både av regionala regeringsorgan och 

genom privata initiativ. Flytt kopplas ihop med lokal antalsökning, och EU-

kommissionen accepterar inte att vilda valpar plockas bort istället för de tillförda. 

EU-kommissionen omöjliggör uppnående av gynnsam bevarandestatus 

Eftersom EU kommissionen tolkas som att beståndsbegränsande jakt är oförenlig 

med EU-direktivet innan gynnsam bevarandestatus föreligger, och eftersom 

svenska tyckare anser inaveln skall sänkas till F=0.1 innan gynnsam 

bevarandestatus kan anses föreligga, så kommer vargstammens tillväxt att sluta 

först när det biologiska taket nås. Det är nu inte längre möjligt att sänka inaveln 

tillräckligt snabbt utan effektiv förvaltningsjakt ens om det funnes acceptans för 

valpflytt. I vidare bemärkelse har genetik och genetisk förstärkning blivit en 

måltavla och skällsord för vargskeptiska grupper i en grad, som är ett allvarligt och 

långsiktigt hot mot statsmakternas ambition att styrka genetiken. 

 

 



EU-kommissionen försvårar och fördröjer rovdjurspolitiska beslut, 

minskar trovärdigheten av kommande beslut och beslutsformer, samt 

undergräver förtroendet för de svenska statsmakterna 

Riksdagen beslöt 2009 att tom 2012 skulle vargantalet begränsas till maximalt 

210, ett nytt riksdagsbeslut skulle reglera förhållandena efter 2012. 

Riksdagsbeslutet hade stöd av över 80 % av riksdagen och ”de som lever nära 

vargens” organisationer. Regeringen utlovade i augusti 2011 utvidgad skyddsjakt i 

vintras, men skyddsjakten ökade inte, EU-kommissionen var för misstänksam. 

Regeringen utlovade att det skulle bli licensjakt 2013, men känns nu inte vid det 

löftet. Jag trodde att man gjort någon slags inofficiell uppgörelse med EU, men 

någon sådan föreligger inte. De ansvariga ministrarna bedyrar att de försöker vara 

EU till lags och den tidigare vargministern (Carlgren) har avlägsnats. 

Konsekvenserna sedan våren 2011 är ur genetisk synpunkt ensidigt negativa med 

ökad inavel och ökat motstånd mot genetisk förstärkning. Det blir omöjligt att 

återskapa den grad av enighet och förtroende som fanns för den rovdjurspolitik 

som bedrevs 2009-2010, eftersom statsmakterna 2011-2012 inte infriat sina 

målsättningar och löften. Det är inte bra för någon när folket ser att fattade 

riksdagsbeslut inte betyder något och att utomparlamentariskt agerande ”lönar 

sig”! De vargnegativa bloggarna, böckerna, aktionsgrupperna och mötena ökar 

snabbt sedan 2011 utan att de vargpositiva verkar avtagit. Min blogg kan nog ses 

som ett exempel, även om jag egentligen inte är negativ till annat än dåliga 

beslutsunderlag med dålig genetik. Regeringens vargpolitik domineras nu av 

rädslan att fatta beslut som kan misshaga EU-kommissionen, vilket i praktiken 

blockerar statsmakternas beslutsfattande. Samtidigt kräver folket snabba besked 

om när statsmakternas tänker avbryta den raska fria exponentiella tillväxten. 

Åtminstone för de 15 % av ytan där vargtätheten troligen överträffar vad den varit 

historiskt.  

Trots att de ansvariga ministrarna riskerar sitt partis framtida representation i 

riksdagen genom den otydlighet och svaga beslutskraft de visar utåt, när det 

viktigaste är att behaga EU, bemöts regeringen med förödmjukande 

misstänksamhet. EU har t ex begärt in varje enskilt skyddsjaktsbeslut inom 24 

timmar. EU:s svenska representation ger intryck att bedriva polemik. Det sägs att 

om man misshagar EU kan skyddsjakten intermistiskt förbjudas. EU skapar också 

djup oenighet bland de svenska experterna om nödvändigt antal vargar för att 

uppfylla EU:s direktiv genom de luddiga riktlinjerna för de stora rovdjuren. 

Riktlinjerna lämnar fältet fritt för varierande uppfattningar om tolkning och 



subjektivitet. EU-kommissionen visar bristande förtroende för sina egna riktlinjer, 

eftersom de inte accepterar synpunkter om den svenska vargjakten från de som 

utarbetat riktlinjerna. 

Många tycker att EU har större problem; där det är mer uppenbart att länder inte 

levt upp till EUs förväntningar. Även inom miljön borde finnas angelägnare 

områden att kivas över åsiktsskillnader och kontroversiella synpunkter. Sedan 

borde politiker (inklusive EU:s kommissionärer) vara inriktade på att komma 

överens och inte älta samma surdeg år efter år. Sverige har uppenbarligen gjort 

stora eftergifter. 

Vem är ”undertecknad”? 

Undertecknad är privatperson, pensionerad från tjänst som professor i 

skogsgenetik i 35 år med fokus på frågor om genetisk variation, inavel och 

släktskap för skogbrukets förädling och fröförsörjning. Jag har intresserat följt 

vargdebatten sedan vargjakten 2010. Här ligger intressanta genetiska aspekter 

som inte kommit fram bra, inte ens bland specialisterna. Exempel: Inte är 

vargarna akut hotade av inavel; Visst klarar vargarna sig hyggligt med dagens 

inavel; Inte är invandringen från Finland så dålig; Visst går det att skjuta vargar till 

mycket bättre hälsa, Inte behövs tusentals vargar i Sverige för att klara vargens 

genetik långsiktigt; Få vargar är bättre än många ur genetiska kortsiktiga 

synpunkter; Visst kan man bygga den angelägna genetiska förstärkningen på 

naturlig invandring. Regeringens eftergifter till EU i augusti 2011 fick mig att skriva 

en vargblogg http://vargdag.wordpress.com/ . Jag tyckte hanteringen av varg 

byggde på en alltför förenklad syn på genetiken och att EU-kommissionens 

ihållande intensiva intresse inte är bra för vargstammens, vargstammens genetik, 

de svenska statsmakterna eller rovdjurspolitiken. 

Vördsamt, Umeå 12-04-17 
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