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Dags att kliva ned från elfenbenstornet, Skandulvs vargforskare!!! 
 

Detta dokument bygger på ett dokument riktat mot Skandulv sänt 13-02-14. Denna version är skriven 

130401 och har ändrats avsevärt jämfört med tidigare versioner. Att möjliggöra att ett dokument 

kritiseras av vem som helst, och sedan konstatera att ingen relevant kritik mottagits, är ett sätt att 

öka trovärdigheten. Likaså har jag inte hittills mottagit någon reaktion som minskat trovärdigheten av 

vad som framförs nedan, men en hel del fel och detaljer har ändrats.  

Vargläget  
Vargläget betraktas inte som bra, Sverige tycks gå längre från en rimlig lösning ju längre tiden går och 

pressen från EU och ”bevarandegenetisk forskning” aktualiseras och riktas mer konkret mot den 

aktuella svenska situationen. Detta dokument handlar mycket om ”gynnsam bevarandestatus”. Det 

står några provokativt dåliga omdömen, en del är förmodligen oberättigade. Men när det går så 

knackigt med vargens bevarandestatus trots en omfattande och framgångsrik forskning måste man 

fundera och vända på alla stenar och hoppas att det verkligen leder mot en förnuftigare 

vargförvaltning! Den arbetshypotes jag framlägger är att stor forskningsvolym gör att det ställs högre 

och mer komplexa krav på gynnsam bevarandestatus, som blir svårare eller omöjliga att uppfylla. 

Därför bidrar Grimsö/Skandulv till mer svåruppfyllda och diffusare krav, som i sin tur ger 

okontrollerad tillväxt av vargstammen. 

Forskarna/experterna vid Grimsö/Skandulv/Naturvårdsverket borde klättra ned från 

elfenbenstornet. Ställ upp för Sverige! Ta ansvar! Omedelbart. För minskat kaos och anarki! Förbered 

er nu på att ge underlag till GYBS för naturvårdsverkets rapportering i sommar till EU som återför 

kontrollen till Sverige. Låt inte EU få chansen att få igenom tusentals vargar för att GYBS formulerats 

vetenskapligt bristfälligt och underkänns! Sista tidens händelser aktualiserar och oroar! Ge Sverige 

större handlingsfrihet, större flexibilitet, bättre förutsägbarhet, större framförhållning. 

Avdramatisera! Enklare! Mer transparent!! Mindre domstolsjuridik! Minska chansen för senare 

problem genom onödigt höga ambitioner! Låt inte GYBS vara som horisonten; man går och går mot 

den, men kommer aldrig fram! Gör det enkelt att redovisa hur man uppnår GYBS! Den enklaste 

utvägen är ju att finna att GYBS redan är uppnått, så tänk igen om det verkligen inte kan framställas 

så! Anmärkning:  

Motreaktion mot ovanstående stycke. Tyvärr triggade nog denna uppmaning en motreaktion från 

många forskare vid Grimsö, som ansåg att en negativ effekt av Grimsös forskning, var att den skulle 

kunna ge stöd till krafter (särintressen och politiker som är känsliga för särintressen), som vill bromsa 

den nuvarande vargstammens tillväxt.  

Dags för nystart från Scratch om gynnsam bevarandestatus: Förhoppningen var att 

vargförvaltningen skulle skaka av sig EUs ”förlamande våta filt”, men se den gubben gick inte, och 

förvaltningsplanen måste göras om, säger EU! EUs hot om domstolsförfarande är inte längre ett hot 

utan en verklighet!!! Den första striden på det juridiska området förlorade Naturvårdsverket, vilket 

väl visar att förvaltningsplanen inte var genomtänkt! Ett nyss framlagt förslag i den mest erkända 

bevarandebiologiska vetenskapliga tidskriften från den högsta bevarandegenetiska kompetensen 

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2012.01965.x/abstract ) uppbackade av EU 

http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2012.01965.x/abstract
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och dess direktiv anser tusentals vargar är nödvändigt i Sverige för GYBS. Försök tänka efter om det 

verkligen är vad Skandulv/Grimsö eftersträvar! De som kontrollerar Skandulv/Grimsö kan också tänka 

över om det är ett acceptabelt utfall för det stöd de bidrar till för Skandulv/Grimsö! 

Det blev inte lyckat med den nuvarande Förvaltningsplanen. Först granskade Skandulv/Grimsö 

”litteraturen”, och därefter valde Naturvårdsverket ett icke vetenskapligt granskat förslag av Laikre 

och Ryman (2009), som inte är vetenskapligt underbyggt och inte heller rekommenderar ett specifikt 

värde. När Naturvårdsverket offentliggjorde sitt val, så var det redan ristat i sten och gäller än. Dock 

avser Naturvårdsverket att sammankalla ett möte, och omskrivningar kan fortfarande är möjliga. 

Naturvårdsverket har chansen att sänka ribban och Skandulv/Grimsö kan säga hur det skall gå till! 

Naturvårdsverket kan passa på att ställa lägre krav för att uppfylla gynnsam bevarandestatus. 

Besvärligare önskemål (typ F<0.1, en migrant per år eller vad Naturvårdsverket nu kan hitta på) kan 

läggas som ”förvaltningsmål” begränsade till förvaltningsplanen istället för krav för gynnsam 

bevarandestatus. Då slipper man en vargstam som växer tills den slår huvudet i det naturliga taket 

och ändå inte ens då kan kontrolleras.  http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-

kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/ 

Låt inte Sverige stå vid skampålen och skämmas inför världen för en undermålig vanskött vargstam 

stapplande vid gravens rand, som omedelbart behöver konstgjord andning, vilket stat och 

myndigheter inte har fattat, utan urskiljningslöst skjuter de stackarna ändå! Det kunde skrivas att 

inaveln nu är sjunkande och heterozygotin ökande och prognosticeras att fortsätta att sjunka till 

nästa rapportering till EU och att vargens uthålliga överlevnad med nuvarande inavel inte är 

ifrågasatt. Men avsikten är ändå att reducera inaveln till F=0.15, med åtföljande ökning av den 

genetiska variationen ganska snabbt, utöver den sänkning den naturliga invandringen förväntas ge. I 

första hand beräknas detta ske med ett tillskott av sex artificiellt tillförda reproduktiva immigranter 

med valpflytt från djurparker den närmaste tioårsperioden - i tillägg till naturlig invandring. Det finns 

beräkningar som gör troligt att detta räcker, men detta kan utvärderas först om ett decennium. För 

acceptans och legitimitet är det mycket bra med en mycket hållbar och förståelig motivering varför 

inte önskemål från en stor del av politikerna, LRF, renskötarna, Naturskyddsföreningen och 

Jägareförbundet kan tillgodoses. Det är naturligtvis också viktigt med trovärdiga förklaringar varför 

vissa förslag från forskarhåll om höga mål för GYBS inte beaktats. Sätt inte mål för GYBS som är 

beroende av oförutsägbara processer, där man inte kan göra en tidtabell eller säga på vilka antal man 

verkligen kommer att landa. Gör sådant till förvaltningsmål, men bara detta. Dvs. inte GYBS! Det är 

viktigt att Grimsö/Skandulv medverkar till att bättre beslutsunderlag och förslag kommer fram, 

Naturvårdsverket har inte ådagalagt att de haft den framförhållning som behövts! Inom Skandulv är 

det också viktigt att de norska representanterna ser den svenska GYBS motiveringen som legitim och 

väl underbyggd, så att de kan försvara den hemma, och så att den kan utgöra underlag för fortsatt 

och intensifierad samförvaltning. 

Naturvårdsverket skickar in en rapport till sommaren där det står om statusen och kan skrivas in 

vad som behövs för svensk GYBS för varg och andra rovdjur. Då blir rapporten ett fall bland många 

och det blir svårare att utsätta Sverige för fundamentalistisk specialgranskning med hårdare krav. 

Och Sverige kan få stöd av andra länders experter (Finland, Frankrike, Polen, Tyskland, Danmark etc.). 

Detta var inte möjligt tidigare eftersom förhoppningen var EU skulle gjort sin specialgranskning före 

den ordinarie rapporteringen. Det är mycket bra att inte sända in samma gamla plan, 

http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/
http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/
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Naturvårdsverket kan påpeka att man tillmötesgått kommissionärens synpunkter, men det behöver 

ju inte täcka alla synpunkter och för övrigt ha kommissionären inte officiellt skrivit vad som fordras 

eller ens i vilken riktning. Formell granskning blir ju onödigt eftersom det ändå ingår på EU nivå på 

grundval av ordinarie rapporteringen, så det är måttligt behov av svensk expertgranskning före 

rapportering. 

Civilisationens överlevnad fordrar att vi har varg i Sverige!  Inte bokstavligt förstås. Men 

biodiversitetsförlust är ett av de stora problem människan skapar. Därför måste det finnas ett 

regelverk och därför måste detta följas. Det är mycket viktigare att regelverket följs till andan än till 

bokstaven. Man kan inte tolka regelverket annat än att det skall finnas varg i Sverige som mer är en 

tillfällig gäst i ett enstaka län. Men regelverket ska inte användas oproportionerligt och 

fundamentalistiskt och så det verkar paragrafrytteri för att på subjektiva grunder klubba ner på alla 

som tror det räcker med hundra eller några hundra vargar, dvs. som regelverket nu drivs för varg i 

Sverige. Sådan behandling leder till minskad legitimitet för den grundläggande iden om att slå vakt 

om biodiversiteten. Vad Bryssel och Naturskyddsföreningen håller på med minskar chansen för 

uthållig överlevnad av civilisationen eftersom de i fundamentalistisk anda hårdbevakar ett 

kontroversiellt specialfall. Jag kan inte inse att den mänskliga civilisationens överlevnad fordrar 

många hundra vargar i Sverige. Tvärtom genom att framtvinga ett högt vargantal genom 

hårddragning och vinkling och subjektiv manipulering av EU-direktivets ganska subjektiva krav, 

minskar chansen för civilisationens långsiktiga överlevnad. Det satsas mycket stora pengar och 

myndighetstid på vargärenden, försäkringar på alla håll om att avsikten är att följa regelverket, och 

påståenden om hur mycket och hur bra just den svenska vargforskningen är, så det borde vara 

uppenbart att andan finns. Dessutom skulle vargens framgångssaga med bl. a. en obruten 

tillväxtökning till 2014 kunna ses som något positivt istället för att fokusera på det olagliga i att 

minska tillväxttakten. 

Missbruk av genetik Genetik skall självklart beaktas, inavel är inte bra och kan vara ett direkt akut 

allvarligt hot – dock inte för den svenska vargen. Det finns standardregler och man kan göra modeller 

men verkligheten är att varje fall är mer eller mindre ett specialfall och den svenska vargens livskraft 

måste vägas in. Om man nu vill ha fler vargar än 200 i Sverige så anser inte jag det är försvarbart att 

skylla på genetiken som huvudskäl och jag känner att jag försvarar genetiken som vetenskaplig 

disciplin när jag säger det. Naturvårdsverket finner med stöd av Grimsö/Skandulv att genetisk 

överlevnad fordrar fyra gånger så många vargar i Sverige som demografisk överlevnad av den hårt 

inavlade vargstammen. Jag tycker även en normalt funtad person skulle misstänka att där var en 

hund begraven. Grimsö/Skandulv kunde väga sunt/bondförnuft mot vad de genetiska modellerna 

tycks säga, det behövs verkligen en motvikt!!!!  Många vargar som bindande krav i GYBS utan en 

motivering grundad i vetenskap saknar legitimitet och lägger underlag för fortsatt väl grundad 

bristande acceptans! Legitimitet fordrar att vargansvariga kan förklara varför i bättre termer än att 

EU och riksdagen kräver vad experter kommit fram till. Det strider mot vad man är överens om, att 

det skall finnas vetenskap i botten, det kan mycket lätt bli en svekdebatt efter den historiska 

kompromissen Egardt fick igenom om man inte har en vetenskapligt hållbar motivering! Hur 

vargfrågan hanteras minskar också förtroendet och respekten för den genetiska vetenskapen i 

allmänhet!!!! 
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Uttrycket genetikbluff och liknande förekommer allt oftare i vargdebatten. Här och här och här och 

här och här och här har jag försökt fånga upp färska artiklar. Förutom vetenskapliga skäl finns det 

också psykologiska och legitimitetskäl att närmare gå in på de argument som framförs. 

Vem kontrollerar vargen? Regering, Riksdag (massiv majoritet), och Naturvårdsverket har nu 

ådagalagt att de inte har kontroll över vargstammen eller hur stort vargtrycket kommer att vara om 

sex år. 

Kontrollerar EU vargen? Det finns klara indikationer på att EU inte tänker tolerera vargjakt i Sverige 

förrän det blir ett par tusen vargar. Visserligen har det sagts att jakt inte kan börjas förrän valpflytt 

lyckats. Men det innebär ju inte att jakt kan börja när valpflytt lyckats, gynnsam bevarandestatus 

uppnås inte bara för att en teknik fåtts att fungera, så jag tror inte någon bör tolka detta som ett 

löfte (som Grimsö/Skandulv verkar göra). EU har demonstrerat sitt inflytande via det svenska 

juridiska systemet. EUs hot om domstol är inte längre ett hot utan en realitet!!! EUs ansvariga för 

miljöjuridiken hade en varg istället för ett ansikte på sin facebook sida tills för någon månad sedan, 

och undertecknaren av överklagandet om den svenska vargjakten bland sina vänner. Vid nyår kom 

det en uppsats i Conservation Biology, som fastställer att det fordras minst tusen ”mogna” (dvs minst 

två-åriga vargar) för att EU-direktivets krav skall uppfyllas. Den nya uppsatsen bilades 

Naturskyddsföreningens jaktöverklagande. Två av författarna till artikeln föreslås av 

miljökommissionären i brev till Lena Ek som granskare av den svenska vargförvaltningsplanen. En 

tredje är den Skandulv/Grimsö bett att tolka vad som egentligen menades med den nuvarande 

förvaltningsplanen. 

Vad görs för att ställa vargstammen under svenska statsmakternas kontroll? Rovdjursutredningen 

och remissyttrandena verkar betraktas som föråldrade. Det har de sista åren talats om en 

proposition om något halvår, det senaste är till höstriksdagen. En trovärdig operativt användbar 

förvaltningsplan, som vilar på vetenskaplig grund, och ter sig acceptabel för EU-kommissionen, finns 

bara inte, och verkar inte vara nära förestående. 

Hur lång tid tar det innan en trovärdig vargpolitik etableras?: En trovärdig svensk vargpolitik 

kommer inte att vara trovärdig just för att den ”sjösätts”. Trovärdighet tar längre tid att åstadkomma 

ju längre tid det tar till sjösättningen och ju mer bråk som sker innan dess. Tidpunkten för 

sjösättningen verkar öka med avståndet från augusti 2011. Trovärdigheten hos vargskeptiker är låg 

vid hög ökningstakten av vargstammen, men kan kanske förbättras marginellt när den nya versionen 

av förvaltningsplanen kommer i juni, om den nu blir en förbättring ur trovärdighetssynpunkt. Och 

den blir ännu trovärdigare om den överlever diskussionen i EU och höstpropositionen och någon typ 

av förvaltningsjakt i början av 2014. Om detta går friktionsfritt kan den nog betraktas som sjösatt. 

Tiden tills en vargpolitik blir trovärdig från att den sjösätts är nu längre än den varit någonsin förut. 

Bakgrunden för att en trovärdig vargpolitik skall kunna sjösättas är låg eftersom regeringens tidigare 

propositioner om vargpolitik inte ”sjösatts” hittills (Regeringens proposition 2000/01:57 

”Sammanhållen rovdjurspolitik” och 2008/09:210: ”En ny rovdjursförvaltning”). Trovärdigheten 

inkluderar att en trovärdig prognos på vargantalet om sex år görs möjlig (förutsägbar vargpolitik), 

men en sådan utsago minskar trovärdigheten för vargpolitiken om förväntningarna inte uppfylls. 

Själva idén med en ”övre gräns” ådrog sig EUs misshag, det skulle annars vara ett sätt att öka 

trovärdigheten. Det är lätt att med en kombination av populationsgenetik, juridik, selektivt utvald 

kunskap och huvudmålsättning att det inte skall bli för få vargar visa att det behövs så många vargar 

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debatt-Den-genetiska-vargbluffen/
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svenskjaktse/Debatt-Den-genetiska-bluffen/
http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/den-genetiska-vargbluffen(3659598).gm
http://cullingman.wordpress.com/tag/linda-laikre/
http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2012/10/varggenetik-bluffen-avslojad/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
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och annat, så att varg aldrig kommer att uppnå gynnsam bevarandestatus, utan det blir andra 

faktorer som sätter gränsen (huvudsakligen det sk. ”naturliga” taket”). Så vem vågar komma med en 

prognos? Ett typiskt moment 22! 

Utsaga av en genetikprofessor med stor erfarenhet av inavel och släktskap (citering tillåten):  

”En stam med två hundra vargar i Sverige, där migranter och deras avkommor skyddas, kommer 

att finnas kvar och vara genetiskt livskraftig 2113.” Det går alltså inte att påstå att det råder 

enighet om högre antal! 

Ska vargantalet genomgående avgöras av genetiska beräkningar? Nästan bara genetiken diskuteras 

och kraven hamnar högt. Det verkar önskemål om många vargar som förkläs till genetiska önskemål, 

och det därför finns en press att hårddra genetiken. Framförallt bland de som inte förstår genetiken i 

relation till problemet, vilket omfattar minst 99.999 % av befolkningen. Andelen blir mycket högre 

om man inkluderar de som inbillar sig och andra att de förstår utan att göra det, jag räknar mig inte 

till de som förstår. Men just det aktuella fallet tror att jag är den enda kvalificerade insatt i 

vargproblematiken, som förstår genetiksidan tillräckligt väl för att kunna satsa min vetenskapliga 

heder på att säga att dagens vargförvaltning inte vilar på vetenskapligt underlag, situationen är 

snarare den motsatta. Men nog kan Naturvårdsverket hitta andra skäl än genetiska för många vargar, 

och dessa kunde vara mer styrande ju högre antalet är. Om nu Naturvårdsverket ville hålla fast vid 

380 finns möjligheten att göra det baserat på de exakta utsagor ekologiskt ger. 

Positivt: Skandulv/Grimsö har i mitten av december 2012 trovärdigt bevisat att lågt vargantal och 

förvaltningsjakt kan vara effektiva redskap för att förbättra vargstammen genetiskt, medan högt 

vargantal motverkar och fördröjer ett ”tillfrisknande”. Höga antal kan inte motiveras av låg migration 

så länge EUs minikrav på migration (en effektiv migrant/generation) är uppfyllt, vilket det är för 

dagens svenska varg. Detta utgör nya inslag i vargbevarandegenetiken och inte minst viktigt - en 

helomvändning av vargforskarnas egen inställning. Migrantbehovet för ett givet resultat minskar 

kraftigt - och därmed valpflyttbehov och kostnad, samtidigt som resultatet uppnås snabbare. Selektiv 

jakt kan motiveras genetiskt och har en stor effekt, fast det är naturligt att det möter 

misstänksamhet första gången någon kommer i kontakt med idén.  

Men när Grimsös egna forskare kom i kontakt med detta reagerade de med svansen och skrev ett 

brev till Science och anklagade för missbruk av vetenskap!!! Även forskare som förmodas hänga med 

i forskningsfronten visar sig tillhöra de stockkonservativa! Skandulv skulle tjäna på att rekrytera 

forskare med ett sinne öppnare för nya idéer. 

Skandulv/Grimsö skapar orimliga krav och svårigheter 
Skandulv/Grimsö har hittills agerat aktivt så att gynnsam bevarandestatus blir praktiskt krävande och 

negligerar de politiska intentionerna och inte haft framförhållning.  

Brist på förutseende: En förutseende vargforskning borde insett att begränsning av vargstammen 

med jakt skulle leda till efterfrågan på kunskap. En förutseende vargforskning skulle så fort det 

började talas om begränsningar av den inavlade vargstammen (2009) initierat studier om jaktens och 

storlekens betydelse för vargstammen genetik och titta lite mer i detalj på hur migration passar in. 

Men Skandulv tog itu med de viktigaste frågorna om samspel mellan jakt, stammens storlek, 

migration och inavel först när Naturvårdsverket var klarsynt nog att inse frågornas betydelse hösten 

2012. Inte ens när EUs kritik började bli brännande aktuell fanns jaktens inverkan på inaveln och 

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1816/Demografi-genetik-och-ekosystemeffekter-av-den-aterkoloniserande-skandinaviska-vargpopulationen.aspx
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samspelet mellan antal immigranter och den befintliga stammens storlek med på Skandulvs 

prioritetslista. 

Brist på förståelse för de psykologiska/politiska konsekvenserna av att presentera resultaten av 

bristen på förutseende så abrupt: Skandulv/Grimsös rapport om samspelet selektiv jakt, 

populationsantal och inavel blev klar strax före jul. Lena Ek kunde glad i hågen sända rapporten till 

kommissionären på fredag kväll. Han fick hela veckoslutet på sig att sätta sig in i rapporten vid sidan 

förberedelser till det mycket större möte, som var huvudskälet för Lena Eks resa till Bryssel på 

måndag. Jag har viss förståelse för kommissionärens irritation och det ledde kanske till någon 

förhastad formulering i hans skrivelse efter det personliga mötet 121219. Dittills hade Sveriges 

huvudargumentation för vargjakten varit att det skulle öka acceptansen, så jag har faktiskt viss 

förståelse för den omedelbart negativa reaktionen. Skandulv/Grimsös metod att låta detta slå ner 

som en bomb och utan någon typ av granskning eller tillvänjning var inte psykologiskt välvald, och 

detta bidrog till att det blev jaktstopp, kaos, protester från de egna leden och anarki. 

Skandulv/Grimsö kunde fått det trovärdigare genom att klarare få det att framstå som ett arbete att 

få ett bättre numeriskt underlag till tidigare publicerade mindre sofistikerade numeriska analyser 

(Lindgren D 2011. Licensjakt minskar inaveln. Svensk jakt 2011(8): 34-35; Lindgren D 2011 Vargens 

inavel måste sänkas – men EUs åtgärder förstör. Land Lantbruk 38:45) så behovet av granskning inte 

tedde sig så stort och resultaten tett sig som en bekräftelse och inte som en överraskning. 

Skandulv/Grimsö ansträngde sig att låta den demografiska sårbarhetsanalysrapporten granskas 

kritiskt sommaren 2012 men ingen motsvarande ansträngning med de två rapporterna under 

hösten fram till jul 2012. För sårbarhetsanalysen arrangerade Skandulv/Grimsö skriftlig granskning 

av sex experter, men det blev inga liknande åtgärder för granskning av de två senare - och i 

eftertankens ljus praktiskt betydelsefullare - underlagsrapporterna till Naturvårdsverket. Man frågar 

sig varför, kanske för ett önskemål om fler vargar? Nja, det var nog bråttom, men jag tycker inte det 

kändes bra. Det enda den demografiska rapporten ledde till var att det blev en genetisk. Och den 

genetiska blev svårhanterlig och gav upphov till en politiskt olycklig konflikt mellan Naturvårdsverket 

och regeringen och sakligt fel, så meningsmotsättningen mellan regeringen och Naturvårdsverket 

hade inte med bevarandevetenskap att göra. Och den operativt viktigaste rapporten om att jakt 

sköts extremt på framtiden, vilket bidrog till att den fick ett misstänksamt mottagande. 

Skandulv/Grimsö negligerar helt i sin rapport om genetiskt sårbarhet min synpunkt på att det kan 

räcka med att inaveln är på nedgång för gynnsamt bevarandestatus, inte heller framkom det vad jag 

kan förstå på Skandulvs möte. Men däremot framgår det glasklart av Skandulv/Grimsös rapport i 

december. Inte heller tog den genetiska sårbarhetsanalys rapporten upp mina försök att kvantifiera 

inflytandet av den reproduktiva överlägsenheten av migranter, som jag anser tillräckligt väl belagd 

för att påverka skattningar. Sedan förstärker det intrycket att Skandulv/Grimsö motverkar en 

granskning om verkligen gynnsam bevarandestatus inte kan förenas med de politiska önskemålen. 

Jag eftersträvar en bättre harmoni mellan de vetenskapliga önskemålen och det politiska önskemålen 

(dvs jag stöder regeringens golv 180). Att inte ta upp mina beräkningar och skattningar, som stödjer 

regeringen, minskar tilltron till att Skandulv/Grimsö eftersträvar en bättre harmoni med de politiska 

intentionerna genom seriös prövning av deras förslag och synpunkter. 

Skandulv/Grimsö motverkar vetenskaplig nyfikenhet. Vad jag förstår redogjordes vid 

Skandulvmötet för min åsikt att den svenska vargstammen kunde tilldelas gynnsam bevarandestatus 

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1816/Demografi-genetik-och-ekosystemeffekter-av-den-aterkoloniserande-skandinaviska-vargpopulationen.aspx
http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1816/Demografi-genetik-och-ekosystemeffekter-av-den-aterkoloniserande-skandinaviska-vargpopulationen.aspx
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/jakt/Selektiv%20och%20riktad%20jakt/Selective%20harvest%20Swedsioh%20wolves%20Final%20report%2015%20Dec%202012.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/jakt/Selektiv%20och%20riktad%20jakt/Selective%20harvest%20Swedsioh%20wolves%20Final%20report%2015%20Dec%202012.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/97/35/8fffff06.pdf
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som den är utan genetiska förstärkningar. Vad en väl meriterad genetikprofessor menar med det 

borde lett till sådant intresse och nyfikenhet så frågor väckts vid mötet eller till mig personligen, men 

den vetenskapliga miljö som Skandulv/Grimsö skapar verkar inte uppmuntra till den typen av 

nyfikenhet (jag kanske missuppfattat jag var inte där och har bara andrahandsuppgifter). Kanske det 

inte går att få gynnsam bevarandestatus för dagens varg, men den rovdjursutredning som dagens 

rovdjurspolitik baseras på ansåg att Sverige med 210 vargar och inavel lite högre än idag låg mycket 

nära gynnsam bevarandestatus, och kriterierna borde väl inte ha ändrats så mycket sen dess? 

Det ovetenskapliga underlaget för naturvårdsverkets beräkningar. Laikre och Ryman (2009) har 

försett Naturvårdsverket med de kriterier som behöver uppfyllas och hur de numeriskt skall 

beräknas. Dessa numeriska beräkningar är inte relevanta för den svenska vargstammen. För den 

svenska vargstammen är det frågan om hur den genetiska variationen (hetorozygotigraden) skall öka, 

inte hur den minskningen av den genetiska variationen skall begränsas. På grund av detta misstag av 

Laikre och Ryman (2009) så vilar nu den nuvarande vargförvaltningsplanen och dess slutsatser inte på 

vetenskaplig grund. Jag har påpekat detta redan 2010, fast ingen har brytt sig. Framförde till 

Skandulv/Grimsö att jag tyckte de skulle kontakta någon i paret Laikre Ryman för att fråga hur de 

kommenterade så Skandulv/Grimsö fick en objektiv uppfattning, ”ingen skall dömas ohörd”. Men 

Skandulv/Grimsö kontaktade istället Allendorf för ställningstagande, vilket vad jag förstår inte 

resulterade i något konkret. 

Bristande samordning leder till oförmåga att absorbera genetisk kunskap i Skandulv/Grimsö. GYBS 

för varg behandlas som ett huvudsakligen genetiskt problem, men ändå avskärmar Skandulv/Grimsö 

sig från den genetiska kompetens som finns vilket i sin tur ger upphov till friktioner (som det här 

dokumentet). Jag tänker på ”genetikprofessorerna” Laikre, Ryman och Lindgren, där frustrationen att 

kompetensen inte utnyttjas är uppenbar. Istället för att hamna i konflikt med genetisk kompetens 

borde kanske Skandulv/Grimsö försökt konstruktivt utnyttja den genetiska kompetens som finns. 

Detta skulle kanske också minska motsättningen. Nu drivs de varggenetiska frågorna huvudsakligen 

av mer ekologiskt inriktade forskare, som inte heller tycks förstå de genetiska frågorna. 

Skandulv/Grimsö borde inte agera så begreppet vetenskaplig grundsyn försvagas och urvattnas. 

Genom sin bristande förmåga (eller snarare ”politisk betingade ovillighet”) att ta ställning 

ådagalägger Skandulv/Grimsö sin bristande kompetens i genetiska frågor, vilket minskar tilltron att 

naturvårdsverket eftersträvat att ha stödja vargförvaltning på vetenskap (vilket man på ett flagrant 

och uppenbart sätt inte gör), eftersom man inte bett om en rekommendation av någon med 

kompetens eller vetenskapligt förnuft eller ”politisk” integritet nog att ta ställning i genetiska frågor 

relevanta för svensk vargstam. Skandulvforskare tycks missbruka vetenskapliga kanaler för att 

misstänkliggöra resultat som inte passar in i deras subjektiva visioner. Det inger inte heller 

förtroende för hur Skandulv/Grimsö egentligen resonerar, när de tar emot beröm av Lena Ek för att 

man äntligen fått en förvaltningsplan förankrad i vetenskap. Jag tycker Skandulv/Grimsö agerar så 

begrepp som vetenskaplig grundsyn i samband med varg försvagas. Jag illustrar dock problematiken 

omkring uppriktighet med ett citat från Sinuhe Egyptiern: ”Sanningen är som en vass kniv, som måste 

hanteras med stor försiktighet”. 

Laikre och Ryman ställer i Laikre et al (2013) hårdare krav på vad som krävs för gynnsam 

bevarandestatus än Laikre och Ryman gjorde (2009), när de till naturvårdsverket levererade det 

kriterium och de beräkningar, som nu ligger till underlag för naturvårdverkets förvaltningsplan, detta 

http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/varg/Varg.pdf
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
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indikerar också att det föreligger ”bristande kompetens” någonstans, kanske hos samtliga 

inblandade. 

Det är svårt med genetik och det är ett skäl att undvika genetik när man kan, för att inte trassla in sig. 

Genetikresultaten blir lätt som en ”black box”, ingen vet om det är rätt vad som kommer ut. Och det 

är lätt att göra misstag, jag gör misstag ofta, fast jag inbillar mig att jag så småningom hittar dem själv 

eller reagerar när andra fäster min uppmärksamhet på dem. 

Är habitatdirektivet förenligt med att ge dagens varg gynnsam bevarandestatus? Svaret 

förefaller mig att vara ja! Habitatdirektivet och dess anda uppmanar till socio-ekonomisk 

hänsyn. Så här inleds det: ”Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den 

biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och 

regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. 

För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att 

upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet.” ”Åtgärder som vidtas i enlighet 

med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till 

regionala och lokala särdrag.” Regeringen skrev till EU och föreslog ändring av EUs habitat-

direktiv för att utvidga möjligheterna att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. 

Kommissionären svarade (daterat 110926) att ”Direktivet ger t.ex. medlemsstaterna all den 

flexibilitet som de behöver för att förvalta sina stora rovdjursbestånd med beaktande av lokala 

sociala och ekonomiska villkor.” ”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta 

hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”. 

Det verkar mer eller mindre i klartext stå att ”om ni har en något speciell uppfattning om varg (exvis 

lågt antal och klarar inaveln bra utan mycket migration) så kan ni väl tolka direktivet i den andan och 

inte trassla till det”. Det är definitivt inte i habitatsdirektivets anda som det tolkats i Sverige, med de 

konsekvenser det fått i Sverige senvintern 2013 och åren från 2011!!!!! Tolka direktivet bättre och 

försök förstå andan och inte bara bokstaven! 

Varken EU, Naturvårdsverket, Skandulv/Grimsö eller Naturskyddsföreningen har tolkat direktivet i 

den flexibla anda, som var avsikten när det formulerades. Evangeliet har blivit för fundamentaliskt! 

Skandulv/Grimsö har bidragit till beslutsfattarnas övertygelse att vargstammen ligger på sitt 

yttersta och flämtar pga den livshotande och ständigt ackumulerade inaveln. Vargetablissemanget 

domineras av gamla stötar, som inte kan frigöra sig från sin prägling av nu förlegade uppfattningar, 

som var relevanta 1995. Skandulv/Grimsö verkar inte mentalt tillgodogjort sig konsekvensen av ens 

sina egna nya resultat, som visar att fertilitet och vitalitet av vargstammen inte utgör något hot mot 

vargens långsiktiga överlevnad. Jag har i massor med webbartiklar övertygat mig själv om att varken 

inavel eller brist på genetisk variation är ett allvarligt hot. Inavelseffekter varierar mycket, allt inavlat 

är inte misslyckat. Man talar om lyckliga flaskhalsar. Olika linjer reagerar mycket olika. Är stammen 

fertil och vital samtidigt som inaveln inte ökar är inaveln inte ett hot. Vargar är inte grisar som skall 

produktionsmaximeras, då man med större tyngd kunde ställa frågan om inte F=0.25 är lite mycket. 

Inavelns effekter minskar med tiden. Men det varierar hur fort avklingningen går och i en del studier 

har det gått långsamt. Laikre och Ryman (2009) föreslog 5 % på hundra år som ett motiv för att 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML
http://www.jaktojagare.se/inget-gehor-for-sveriges-klagan-om-vargjakt
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tolerera den förlusten i heterozygoti på 100 år, och det budet verkar rimligt. Den faktiska 

inavelsgraden - om man ser till effekterna - minskar alltså med F=0.05 på 100 år eller F=0.0025 per 

varggeneration. Fertiliteten är inte klart lägre än i andra stammar. Ingen är perfekt och själva 

definitionen av vilt och natur är att låta det sköta sig själv och inte ingripa i onödan. Den svenska 

vargstammen är ett exempel på en lycklig flaskhals! Eller åtminstone inte olycklig. 

Naturvårdsverkets/Skandulv/Grimsös/Stockholms Universitets otillräckliga kompetens rörande 

varggenetik kan vara ett motiv för mycket högre antal än vore fallet annars. IUCN liksom 

rovdjursriktlinjerna har olika kriterier för att bestämma nödvändigt antal. Antingen – om kunskap och 

kompetens inte är hög - går man på en schablon. Om antalet baseras på sårbarhetsanalys, så blir 

antalet lägre, men för att använda sårbarhetsanalys måste det finnas god kunskap och kompetens. 

Sverige (Naturvårdsverket baserat på Skandulv/Grimsö baserat på Stockholms Universitet) förefaller 

ha dålig kompetens inom området, eftersom det blev fel, och när man inte har kunskap och 

kompetens, så får man finna sig i att använda de generella schablonerna, och det innebär 1000 tals 

vargar. Hade Sverige mer övertygande visat att Sverige har den kombination av kompetens, kunskap 

och sunda förnuft som behövs för en sårbarhetsanalys, hade det klarat sig med färre vargar. 

Skandulv/Grimsö har kanske nu redan ”spelat bort” möjligheten till färre vargar med en mer 

transparent och förnuftsbaserad sårbarhetsmodell. Eller det kanske bara är så att kortet spelats bort 

för den genetiska sårbarhetsanalysen, det kan fortfarande användas för en genetisk utbyggnad av 

den demografiska såbarhetsanalysen? Efter naturvårdsverkets underkännande av den demografiska 

sårbarhetsanalysen i samråd med Skandulv/Grimsö gick Skandulv/Grimsö över till en rent ”genetisk 

sårbarhetsanalys” och underkände möjligheten att basera vargantalet på grundval av en motivering 

som var transparent, gav utrymme för ett måttligt antal vargar och övergav samtidigt möjligheten att 

påverka den senare utvecklingen. Det ger ett intryck av ”vargvärnarresonemang” att inte betrakta 

den demografiska sårbarheten som utgångspunkt och sedan göra olika mindre modifikationer så att 

den demografisk sårbarhetsanalys tog upp fler relevanta frågor än som gjordes i rapporten, såsom 

inavelns utveckling. Omöjligheten att på ett logiskt sätt förklara varför det fordras fem gånger så 

många vargar med en sk. genetisk sårbarhetsanalys, som med en demografiskt, torde också göra att 

ett högt vargantal inte får förankring hos de som ogillar vargar. 

Hur kan man motivera fler än hundra vargar i en sårbarhetsanalys? Jag har själv i min analys som 

motiv för mer än 100 vargar nämnt att chansen att en invandrare hittar en partner ökar. För att 

säkerställa det formella, men också sakligt motiverade kravet på minst en migrant per generation 

utan att tillgripa artificiella åtgärder kan man kanske påstå att det fordras 200 vargar, men det 

hjälper nog inte med fler. Med bara 100 vargar i Skandinavien kanske stackars Västmanland plötsligt 

lämnas helt utan en vargflock, och en sådan förlust för Västmanlands ekologi och turistindustri vill vi 

väl inte att de skall behöva utsättas för? Det är bra för Sverige om Finland inte har mindre än 200 

vargar eftersom invandrarantalet då blir lägre, och då kan Sverige själv knappast ha mindre än 200 

vargar. Vargantalsresonemangen borde kompletteras med den typen av motiv. Det går väl att hitta 

på fler motiv än rent genetiska för fler än den demografiska analysens 100 vargar. 

Jag skulle inte protestera mot en GYBS upp till 200 vargar med genetiska motiv även om jag föreslår 

lägre för att skapa handlingsfrihet. Men skall det vara högre karaktäriserar jag det som 

genetikmissbruk att använda en genetisk huvudmotivering, så jag rekommenderar starkt att 

naturvårdsverket kompletterar den genetiska motiveringen med en övertygande annan motivering 

om fler än GYBS vargar = 200 önskas, annars grundas beslutet enligt min bestämda uppfattning inte 
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på förnuftigt tillämpad vetenskap. T ex något om möjlig - om än ej verifierbar - ekologiskt nytta och 

att många svenskar vill ha varg, och därför bör vargstammen också vara så omfattande, så att många 

svenskar får möjlighet till vargkontakt inom rimligt avstånd från där de bor, eller uppleva ett 

vargpåverkat ekosystem. 

Det sätt Naturvårdverket via Grimsö/Skandulv beaktat genetik är dåligt! Laikre och Ryman (2009) 

levererade ett vetenskapligt undermåligt underlag till Naturvårdsverket, som använts till den 

nuvarande svenska förvaltningsplanen. Misstaget av Laikre och Ryman (2009) skulle kunnat 

genomskådas av de som förväntades granska underlaget (Naturvårdsverket i första hand och 

Skandulv/Grimsö i andra) om de hade varit mindre genomsyrade av auktoritetstro. Skandulv/Grimsö 

skulle kunna visa sin kompetens genom att ta ställning till vad Skandulv/Grimsö kallar Dag Lindgrens 

förslag gentemot naturvårdsverkets förvaltningsplan, men Skandulv/Grimsö anser sig inte ha 

kompetens att ta ställning i en sådan fråga, och då är det bättre att låta Naturvårdsverket stå för den 

icke vetenskapligt underbyggda vargförvaltningsplanen med de följder detta kan få. Den samlade 

kompetens vid Skandulvs möte skulle ha kunnat ligga till underlag för ett ställningstagande. Men 

Skandulv/Grimsös samlade kompetens verkar inte räcka till för ett ställningstagande eller ens att 

tolka vad fackmän säger. Det behövs faktiskt inte någon speciell genetisk kompetens, jag är helt 

övertygad det räcker med sunt förnuft, bara det användes. Det borde vara enkelt att inse att det inte 

stämmer att minimera förlusten av genetiskt variation, när målet för vargstammen är att öka den 

genetiska variationen. Andemeningen att det behövs många migranter är klar, men tittar man 

närmare på det med en kombination av vetenskap och sunt förnuft tvivlar jag i högsta grad det 

behövs så många immigranter. Men tyvärr så präglas vargdebatten av auktoritetstro och dogmen om 

felfrihet hos auktoriteterna och tron att man kommer någonstans utan att förena generell vetenskap 

med sunt förnuft. Jag känner mig lite grand som det naiva barnet i historien om kejsarens nya kläder, 

dock utan att lyckats öppna folkets (Skandulvs/Grimsös/Naturvårdsverkets) ögon. 

Börja tankearbetet från början och då inte längre underlåta att utvärdera mitt (genetikprofessorns) 

förslag till beaktande av den genetiska sårbarheten. Detta innebär att värdena i den demografiska 

sårbarhetsanalysen inte ökar när genetiken beaktas eftersom inaveln faller med tiden (dessutom 

minskar inavelsdepressionen med tiden). När det gäller Laikre och Ryman (2009) kan man säga att de 

indirekt erkänner att de gjort ett misstag, genom att ersätta sin analys med en mera krävande. 

Ryman reagerade i en intervju med att Laikre och Ryman inte kunde ta ansvar för hur 

naturvårdsverket använde deras beräkningar. Nu har Laikre och Ryman funnit en utväg att diskret 

erkänna sitt misstag och lyckats vända svårigheten till en möjlighet att höja ribban Sverige måste ta 

sig över. Tänk om Skandulv/Grimsö var lika kreativa när det gällde svensk vargförvaltning! 

Det stora behovet av migranter med högteknologi. Skandulv/Grimsö har (ofrivilligt) blåst upp tron 

på hur lätt det är att klara av problemen med translokationer till den grad att naturvårdverket inte 

såg problemet i att avliva den första invandraren på sex år, som var redo att ställa sina gener till 

vargstammens förfogande. Skandulv/Grimsö har överdrivit behovet av migranter genom att 

acceptera onödigt högt ställda krav på F och del av genetisk variation någonstans som inte har 

specificerats på ett begripligt sätt, som att 95 % av generna skulle bevaras av någon ospecificerad 

hypotetisk källpopulation. EUs riktlinjer säger minst en migrant per varggeneration, men 

naturvårdsverkets krav är långt högre. Detta leder till höga svårrealiserade självställda krav på GYBS. 

Attraktionskraften hos forskarna för något häftigt – vargtranslokationsteknik – bidrar troligen 

undermedvetet - till att trissa upp immigrationsbehovet. 

http://www.facebook.com/pages/Vargfakta/146081338799681
doi:%2010.1111/j.1523-1739.2012.01965.x
doi:%2010.1111/j.1523-1739.2012.01965.x
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Valpflytt skapar flexibilitet och ger säkerhet. Nu tycker jag ändå man skall valpflytta och det snabbt, 

men huvudmotivet är att med valpflytt kan en liten vargstam räknas som en del i en tillräckligt stor 

meta-population. Men valpflytt bör sättas som ett förvaltningsmål, inte som ett nödvändigt villkor 

för gynnsam bevarandestatus, det har visat sig att detta leder till svårhanterliga situationer och krav 

från EU att Sverige skall redovisa kalkyler för vad man diskonterar för en icke utprövad teknik. Det är 

fel att, som Skandulv och naturvårdsverket framställer det, påstå att EU inte ger några alternativ 

utom fri tillväxt, det är Skandulv som hittat på det kravet. Hitta på något sätt att komma ifrån kravet 

istället! 

Var står Skandulv/Grimsö i vargantalsfrågan? Om Skandulv/Grimsö inofficiellt tagit ställning till 

många vargar, så behöver de inte göra någon snabb ändring av agerandet, och då är den här 

skrivelsen missriktad. Agerandet av en del Skandulvforskare får mig att tro att Skandulv som 

organisation är mycket ambivalent i ambition och även vilka ambitioner Skandulvforskare skall ställa 

sig bakom. Jag skulle inte skriva om jag trodde det var en allmän strävan hos Skandulv/Grimsö att 

låta vargen växa till det ”naturliga taket”. Skandulv/Grimsö gjorde en demografisk sårbarhetsanalys 

enligt vilken det skulle räcka med 100 vargar i Skandinavien under beaktande av de värsta katastrofer 

man kunde tänka sig. Detta betyder att dagens starkt inavlade vargstam klarar sig med en 

säkerhetsfaktor 3 trots dess genetiska problem. Det betonades att genetiken inte beaktats. Det 

kanske bara behövts 90 om vargstammens ”genetiska problem lösts” (dvs. ingen inavel). Skrivelsen 

underströk onödigt kraftigt den osäkerhet detta orsakade och betonade inte att det faktiskt var 

dagens starkt inavlade vargstam som det räckte med 100 vargar av. Sex experter fick någon dag på 

sig att skriva utlåtanden, många tyckte att det behövde kompletteras med en analys inkluderande 

genetiken. Istället för - som det visade sig mer näraliggande problem - så blev förstahandsmålet att 

utföra den demografiska sårbarhetsanalysen, som det visade sig att Naturvårdsverket, som det 

verkar på förhand, bestämt sig för att förkasta. Detta ledde till mindre tid och ingen tid för 

konsultationer med andra av de två senare underlagsrapporterna 

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1955/Info-fran-

SKANDULV-PVA-on-Scandinavian-wolves.aspx. Dvs. frågan om risken för utdöenda av den inavlade 

vargstammen. Grimsö/Skandulv verkade i sina formuleringar ödmjukt be om ursäkt för att ha 

tvingats göra dokumentet, som ju behövdes bara för formens skull. Men det förstod väl alla att det 

skall vara många fler vargar i Sverige, än vad som behövs för att säkra stammens långsiktiga 

överlevnad. 

Oförutsägbart vad en genetisk sårbarhetsanalys faktiskt leder till. På grundval av detta beslöt 

naturvårdsverket att göra en genetisk sårbarhetsanalys. Det var verkligen ett ”worst case scenario” 

att avstå från den möjlighet det gav att på ett trovärdigt sätt gentemot vargvärnarna motivera ett 

relativt lågt antal (några hundra). Och att avstå från något som kunde ge förutsägbart, det nuvarande 

minst 380 öppnar för långt större antal åberopande hotet att vi dras inför EU-domstolen annars. Jag 

skrev mass-email med mina synpunkter om hur genetiken kunde beaktas utan att vargantalet blev 

mer än några hundra och det erforderliga migranttalet sänktes, som slutade med ett erbjudande från 

mig att inom Skandulvs/Grimsös ram utan kostnad utarbeta en rapport om detta, men erbjudandet 

avvisades. Jag tolkar det inte som ett krav för GYBS att det skall uppfylla kraven i en genetisk 

sårbarhetsanalys, och eftersom det blir höga och svårrealiserade värden såg tycker jag inte man skall 

göra den bindande för GYBS utom som ett förvaltningsdokument. Men man kan skriva in att sänka 

inaveln det närmaste decenniet i GYBS utan att precisera hur långt och mot F=0.15 som ett 

förvaltningsmål det närmaste decenniet. 

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1955/Info-fran-SKANDULV-PVA-on-Scandinavian-wolves.aspx
http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1955/Info-fran-SKANDULV-PVA-on-Scandinavian-wolves.aspx
http://vargdag.wordpress.com/2013/01/21/hur-manga-2015/
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Egenintressets roll Skandulv/Grimsö har ett egen-intresse i att vargfrågan förblir inflammerad och att 

vargantalet successivt ökar. Därmed ökar anslagen och intresset och i viss mån erkännandet. När 

vargfrågan får sin definitiva lösning, och det blir frid vad händer då? Om vargantalet då inte har ökat 

väsentligt skulle en del av Skandulv/Grimsö få se sig om efter andra arbetsuppgifter. Dessutom kan 

man förmoda att av de som har varg som arbetsuppgift, bl a på Skandulv/Grimsö, har de flesta en 

subjektivt positiv inställning till många vargar betydligt över vad medelsvensson har, och 

medelsvensson accepterar ett par hundra, men inte mycket mer. Denna subjektiva inställning att 

antal av ovanliga arter inte skall vara låga och en subjektiv misstro mot låga antal delas nog också av 

de flesta andra bevarandebiologer och inblandade i förvaltningen av svensk varg. Skandulv/Grimsö 

har också ett egenintresse att undvika att ta ställning i känsliga vargfrågor, för det kan resultera i 

minskad trovärdighet i mindre kontroversiella frågor och lägre anslag. Hur debatt och självkritik om 

hur detta kan påverka vet jag inte, men intrycket är att det inte medför försiktighet att ta ställning i 

kontroversiella vargfrågor. 

Lägre ambitioner på migration för GYBS! 

Det som står i rovdjursriktlinjerna (s 22 punkt 7) är: “Connectivity within and between populations (at 

least one genetically effective migrant per generation) is being maintained”. Om Naturvårdsverket 

inte ägnat sig åt genetikmissbruk för att komma fram till ett högre nödvändigt migrantantal, utan 

istället nöjt sig med det miniantal som står som GYBS krav i rovdjursriktlinjerna hade troligen inte 

inhiberingen av jakten skett. Jag tycker de som håller på med det här är helt-tokiga när de bidrar till 

att skapa en sådan total anarki och oförutsebarhet, som nu råder, för att överträffa 

minimifordringarna för GYBS. De som skrev riktlinjerna måste ha insett att det är lågt för en del 

genetikbeaktanden, så det måste vara tillåtet att ligga ”i underkant till vad man tror är verkligt 

behov” för GYBS. Sedan kan man skriva upp det som förvaltningsmål och arbeta med högre 

målsättning ändå fast utan att det blir så mycket juridik omkring fördragsbrott. Så hade Sverige 

sluppit kraven på att det måste visas att valpflytt fungerar innan ”vargförvaltning” får ske. Även en 

migrant per generation blir säkrare om man kompletterar det, vi är inte helt säkra på att nå upp till 

det naturligt. Men vi behöver inte bevisa att det kommer invandrare i framtiden, det har gjort det 

historiskt sista decenniet och det finns tre invandrare i landet idag som kan träda i reproduktion. 

Det räcker med >180 vargar enligt regeringen Låt oss anta att Naturvårdsverket och 

Grimsö/Skandulv nu vill arbeta vidare med den nuvarande varianten av förvaltningsplanen fast den 

inte är grundad i vetenskap? Istället för att ändra från grunden, så väljer naturvårdsverket att göra 

enkla modifieringar. Worst-case scenario är att det blir bakläxa i EUs granskning i höst för bristande 

vetenskaplighet, och då kan man göra om i lugn och ro istället för att jäkta igenom något helt nytt nu 

till sommaren: 

 Ett alternativ istället för diffus tvetydighet (tillmötesgå EUs kritik). Naturvårdsverket väljer 

regeringens >180 Myndighet å ena sidan och allians/riksdag/regering å andra samverkar i 

harmoni, politiska intentioner beaktas. 

 Nödvändig immigration för180 vargar anser Naturvårdsverket föreligger. Idag anser 

Naturvårdsverket att detta kräver åtta reproduktiva immigranter per decennium, men 

Naturvårdsverket anser sig inte kunna gå i god för det blir mer än sju reproduktiva 

immigranter per decennium. Det är frågan om effektiva och inte reproduktiva migranter. 

Enligt en efter Naturvårdsverkets ställningstagande inkommen rapport Liberg och Sand 

(2012-12 rapport till naturvårdsverket), så fördubblar selektiv jakt antalet effektiva 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
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immigranter relaterat till reproduktiva. Det behövs alltså bara fyra reproduktiva immigranter 

per decennium vilket ligger över den skattningen av naturlig invandring som 

naturvårdsverket gjort. Naturvårdsverkets invändning mot regeringsförlaget har alltså 

bortfallit, och det blir också mycket trovärdigare att den naturliga invandringen räcker. 

 Den effektiva migrationen blir än högre Migranter är reproduktivt effektivare än de inavlade 

vargarna i recepientpopulationen. Beaktas detta så reduceras migrantbehovet till under tre 

reproduktiva immigranter/decennium. 

 Revision av målet Målet är att begränsa förlusten av genetisk variation jämfört med en 

ursprunglig vargstam till 5 % på hundra år. Immigranterna kommer från många vargstammar 

som skiljer sig åt. Immigranterna har därför en större genetisk variation än den hypotetiska 

givarpopulationen. Detta kan formuleras så att förlusten begränsas till 10 % på hundra år. 

Även om man inte beaktar detta så finns det förslag (se forskarrapporten att sätta gränsen 

till 10 % förlust på hundra år istället, och då ställer man inte större krav på genetiska förluster 

än man gör för förlust av vargstammen i den demografiska analysen (mindre än 10 % risk för 

utdöende inom 100 år). Beräkningar med detta rimligare kriterium och >180 vargar ger ett 

lägre immigrantbehov än tre reproduktiva immigranter/decennium, inte högre än vad 

rovdjursriktlinjerna ändå kräver. 

Vad jag kan se är det inga svårigheter att förena Naturvårdsverkets önskemål med regeringens, 

vad som saknas är mest viljan och styrkraften hos Naturvårdsverket. 

Hur kan Skandulv/Grimsö påverka? Skandulv/Grimsö borde känna ett ökat ansvar för att vända 

utvecklingen till det bättre, eftersom det gått så dåligt. Fast attityden tycks vara att Skandulv/Grimsö 

bara rapporterar forskning och inte tar något ansvar för beslut. Men Grimsöforskare försöker ju ändå 

faktiskt påverka hur besluten görs. Men Skandulv/Grimsö kontrollerar urvalet av 

forskningsrapporteringen, strategiska val av forsknings inriktning, vilka forskare som kontaktas, när 

forskningen bedrivs och sättet forskningsrapportering kommenteras. Jag tror Skandulv/Grimsö är 

överdrivet selektiv i sina val, och att detta leder till sämre resultat och mindre trovärdighet. Fast man 

vet ju inte vad Skandulv/Grimsö tycker eller hur de styrs. Det finns en hemsida, men inga 

protokollförda möten eller liknande om vargfrågor. 

De tre rapporter Skandulv/Grimsö levererat till naturvårdsverket 2012, som används som underlag 

för förvaltningsplanen, finns på Skandulvs webb och är (i den ordning de leverats) 

 Chapron, G., Andrén, H., Sand, H. & Liberg, O. 2012. Demographic Viability of the Scandinavian Wolf Population. A 
report by SKANDULV,Swedish University of Agricultural Sciences. 
/LinkClick.aspx?fileticket=51dqfVXEGOg%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724 

 Liberg, O & Sand, H. 2012. Genetic aspects on the viability of the Scandinavian wolf population. A report from 
SKANDULV   /LinkClick.aspx?fileticket=Efd70NEzbng%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724 

 Liberg, O. & Sand, H. 2012. Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf 
population. A report to the Swedish Environment Protection Agency SEPA 
(Naturvårdsverket)   /LinkClick.aspx?fileticket=UvI48DsSWow%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724 

 

Naturvårdsverket 
Var står Naturvårdsverket? Naturvårdsverket visade en stor entusiasm att underkänna den 

demografiska sårbarhetsanalysen istället för att bygga vidare på den. Istället ersattes den med en 

genetisk sårbarhetsanalys, som Naturvårdsverket haft på bokhyllan sedan 2009. Jag talade då om 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-vargjakten-sagas-i-science
http://skandulv.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=51dqfVXEGOg%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724
http://skandulv.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=Efd70NEzbng%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724
http://skandulv.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=UvI48DsSWow%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724
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”genetikmissbruket” vid Naturvårdsverket. Jag skrev ett brev till Naturvårdsverket 121008 och 

uppmanade Naturvårdsverket att fatta kloka beslut. Jag påpekade också att Naturvårdsverket borde 

bättre motivera varför de inte kunde uppfylla de politiska intentionerna och att jag som genetiker 

inte skulle protestera mot att 150 vargar minimum räckte i Skandinavien. Jag bad om svar hur 

ärendet behandlats, men fick inget. Strax därefter kom Naturvårdsverkets genetiska sårbarhetsanalys 

och visade sig vara fel, så jag skrev om heltokiga naturvårdsverket på webben. Då fick jag en inbjudan 

till samtal, som jag trodde var en respons på mitt höjda tonläge om det senare, och vad som var fel, 

så det var mest det vi diskuterade. Naturvårdsverket har lyssnat med öronen och det kanske 

fortfarande kommer något gott ur det. Och i brevet 121008 pläderade jag för selektiv jakt, och på 

den punkten blev jag bönhörd, Naturvårdsverket initierade vad som blev rapporten från Liberg och 

Sand, så det kanske gav effekt, som naturvårdsverket fick sota för på kort sikt. Synd, inhiberingen var 

en överraskning för mig. Fast å andra sidan hade ju ärendet ju ändå hamnat i domstol och det styrker 

framtida jakt, om den kan genomföras hänvisande till de förändringar ett domstolsförfarande givit 

upphov till. 

Vad säger Naturvårdsverket om GYBS? 

Det är långtifrån kristallklart vad Naturvårdsverket egentligen har sagt om svenska vargens GYBS. Det 

finns en förvaltningsplan och en hemsida för den från mitten av 2012. Därefter finns några dokument 

av tänkta tillägg därefter, som tillställts bl. a. EU, som inte uttryckligen fastlägger GYBS, det går nog 

för Naturvårdsverket att dyka upp med ytterligare krav och säga att man inte gjort den preciseringen 

tidigare. Naturvårdsverket skall ge en sexårsrapport till naturvårdsverket i juni, intill dess kan 

ändringar göras. 

Naturvårdsverket har inte gjort några försök att leva upp till ens de rimligare av de formella 

önskemål EU-kommissionären framlagt. Naturvårdsverket har tydligt visat för omvärlden att varken 

nuvarande Naturvårdsverk eller dess tidigare generaldirektör (rovdjursutredaren) varit medvetna om 

EU-direktivets begränsningar för handlingsfriheten. Den förvaltningsplan som ligger i början av 2013 

har underkänts av EU-kommissionären. Då är det inte heller trovärdigt att Naturvårdsverket tillfullo 

förstår andra aspekter av EU-direktivet. Och då är det bättre att Naturvårdsverket gör en plan som är 

politiskt acceptabel i juni och lämnar det till den efterföljande behandlingen till diskussionen med EU 

om den befinns oacceptabel. Inte bara EU utan också svenska folket vill ha en nedskriven plan för hur 

lång tid det tar att nå gynnsam bevarandestatus och vad som händer om de oprövade 

valpflyttningarna inte går så bra som Naturvårdsverket prognosticerar. För val på vilket sätt man 

beräknar gynnsam bevarandestatus och vad man kräver kan detta vara avgörande. Naturvårdsverket 

bör därför inte som Naturvårdsverket hittills gjort aningslöst acceptera att 95 % av variationen skall 

bevaras om det finns de som tycker det räcker med 90 %. Naturvårdverket har klargjort att de inte 

tar mycket hänsyn till politiska intentioner, vilket har fördelen att det inte går för omvärlden att 

skylla på regeringen eller ministerstyre om det går snett. Däremot tar Naturvårdsverket hänsyn till 

vad Grimsö/Skandulv säger ibland. Naturvårdsverket har i snart ett halvår och gentemot EU hävdat 

att Naturvårdsverkets vargförvaltningsplan är vetenskapligt grundad trots att den inte är det, och 

trots att EU inte godkänt den. Även om nu Naturvårdsverket skulle skriva om förvaltningsplanen, så 

att den blev vetenskapligt grundad, blir det svårare att få trovärdighet för det nästa gång, vilket nog 

kommer att öka problemen med vargförvaltning i framtiden. 

Naturvårdsverket kunde börja med utgångspunkt i rovdjursutredningen. Rovdjursutredningen 

föreslog 450 vargar om något decennium, dvs inte mycket mer än Naturvårdsverket, och att inaveln 
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skulle sänkas innan vargantalet ökade, dvs förutsatte att den naturliga tillväxten kraftigt reducerades 

med jakt vilket skulle givit ett förvaltningsutrymme och mindre problem omkring varje enskild varg. 

Om Naturvårdsverket bestämt och hållit fast vid detta, tror jag det hade kunnat gå mindre 

friktionsfritt än den väg som nu valts. Eftersom jakt utan gynnsam bevarandestatus inte accepteras 

av EU-direktivet och inte heller av många vargforskare, så leder att Naturvårdsverket inte accepterar 

att dagens varg har gynnsam bevarandestatus till att vargen fortsätter att vara högst på bråklistan 

och mycket uppmärksamhetskrävande. Det blir inte bättre av att Naturvårdsverket negligerar att 

problemet ligger i förvaltningsplanen. Eventuella besparingar just på Naturvårdsverket för att inte 

åtgärda problemet, blir inte samhällsmässiga besparingar och knappast heller besparingar på 

Naturvårdsverket om perspektivet inte bara omfattar de närmaste månaderna. 

Naturvårdsverket stödjer för ensidigt de krafter som agerar för fler vargar. Forskningsanslagen om 

varggenetik och tillhörande antalsberäkningar går till Laikre, trots att det är mycket väl förutsägbart 

att resultaten kommer att resultera i krav på tusentals vargar, och att dessa resultat kommer att 

framföras i synliga massmedia. Därefter överlåts åt andra att sköta de ”praktiska detaljerna”, vilket 

jag tycker Naturvårdsverket borde insett inte är så oproblematiskt att det kan avfärdas med en 

axelryckning. Naturvårdsverket stödjer vad jag förstår rovdjursföreningen med några miljoner per år. 

Rovdjursföreningen tillhör de som systematisk överklagar jaktärenden och försöker att få legalitet för 

begränsning av vargantalet rättsligt prövad i EU och andra instanser och därmed överför kontrollen 

från Naturvårdsverk till jurister. Genom en mer objektiv attityd och att också ge stöd till 

organisationer/forskare med mindre extrema uppfattningar och ageranden, skulle diskussionen 

omkring en rimlig vargstam förenlig med de politiska intentionerna kunna föras i en lugnare atmosfär 

och Naturvårdsverket te sig mindre som en part. Naturvårdsverkets skulle också framstå som 

objektivare för de som tycker det räcker med färre vargar, om de som är megafoner för många 

vargar och ingen jakt inte stöds så mycket. Fast om finansiering har jag inte full info, 

naturvårdsverket kanske också ger bidrag till organ av typ Jakt&Jägare och Vargfakta och ett stort 

bidrag går ju till Jägareförbundet (men det är väl inte för dess information i vargfrågan) för att ta 

nämna några motpoler.  

Naturvårdsverket flaggar i sina yrkanden om den resurskrävande rovdjursförvaltningen och 

vargfrågan, trots att det nyss kommit budgetförstärkningar. Detta verkar vara en påminnelse om att 

Naturvårdsverket arbetar för fler vargar och förutser fortsatt hård polarisering! Jag håller dock med 

Naturvårdsverket att vargkostnader inte borde benämna ”värdefull natur”, det är för många som 

finner det provocerande. Kostnaderna i samband med invandrare i renbetesland tycker jag borde 

passa under rubriken ”stöd till rennäringen” snarare än ”rovdjur”. Full kompensation för ökande 

vargkostnader tycker jag inte Naturvårdsverket bör få, Naturvårdsverket måste ha ett incitament för 

rimliga kostnader, och någon gång skall det väl bli ordning på torpet så kostnaderna minskar. Per 

varg blir kostnaderna högre när vargantalet ökar, och denna ökning kommer ju att sluta så 

småningom. 

Två varguppgifter: Naturvårdsverket skall vid sidan om GYBS också verka för större legitimitet och 

acceptans för varg. Det ska råda en god samexistens mellan människa och varg. Denna andra uppgift 

verkar inte skötas något vidare och någon ökat legitimitet ser inte ut att vara nära förestående. Det 

är snarare tvärtom, att acceptans och legitimitet är på nedgång sista halvåret. Och inte blir det bättre 

av att inte luta sig mot vetenskap. Fast domstolsbehandlingen ger ju ökad legitimitet för den ideella 
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naturvården eftersom de nu fått prövning i domstol, och får anpassa sig till resultatet. Så bara 

inhiberingar inte upprepas så kanske det ändå för något gott med sig. 

Blandat 
Naturskyddsföreningen Den ideella naturvården minskar chansen för civilisationens överlevnad 

genom sin aggressivt polariserande överbetoning av just symbolfrågan varg. Dessutom minskas 

entusiasmen för företeelser som habitat-direktivet hos de som bestämmer, politikerna tänker sig nog 

mer för vad det kan leda till, när de obetänksamt accepterar till synes oskyldiga formuleringar. 

Därigenom försvårar nog vargfrågan för framtida miljöfrågor. 

En mindre vargstam med genetiken beaktat? Synpunkter från en genetikprofessor att dagens 

vargstam (eller en mindre) kan ges GYBS om genetiken beaktas har behandlats nonchalant, något 

relevant skriftligt argument emot mina förslag om en mycket mindre vargstam har jag inte sett. Jag 

understryker att detta är för GYBS (utöver inlägget i Science om missbruk av vetenskap). Fri 

invandring bör kompletteras med valpflytt de närmaste åren, men om man lägger det i enbart 

förvaltningsdelen och inte GYBS kravet, så slipper man visa att det fungerar först. Jag har också 

påpekat att med de formuleringar naturvårdsverket använt kan det bli mycket fler vargar i slutändan, 

den osäkerheten som skapar minskad legitimitet och förtroende hos brukarna, minskar om man har 

migrationsönskemålet i förvaltningsdelen. Min åsikt är att i första hand Skandulv/Grimsö och i andra 

hand Naturvårdsverket inte behandlat genetik såsom en genetikprofessor presenterat den på ett 

seriöst sätt och inte handlat objektivt när gynnsam bevarandestatus beräknades. Jag har faktiskt 

erbjudit min medverkan i denna fråga till Skandulv. Man har inte eftersträvat att få in kvalificerad 

genetisk information på ett objektivt sätt. Misstanken är påtaglig att det finns krafter som verkar för 

högre antal, men maskerar detta som genetiska krav. Jag skulle inte framfört detta om det visat sig 

möjligt att genomföra genetikförstärkande jakt, men nu medger tydligen inte EU-direktivet 

ansträngningar till genetisk förstärkning innan gynnsam bevarandestatus uppnåtts, så 

Naturvårdsverkets och Skandulv/Grimsö´s nonchalans att beakta genetiken på ett korrekt sätt 

förhindrar genetikförstärkande jakt och de som föreslagit kraven (F<0.1) har inte varit medvetna om 

konsekvenserna. Kraven för GYBS borde ses över och nya lägre antal beräknas och motiveras innan 

Naturvårdsverket rapporterar till EU!! 

Samma metod för genetiskt sårbarhetsanalys används för det andra rovdjuren 

Eftersom den demografiska varganalysen kritiserades för att den inte beaktat genetiken har de 

följande sårbarhetsanalyserna naturvårdsverket utfört på regeringens uppdrag både gjort 

demografiska och genetiska sårbarhetsanalyser, den genetiska är efter samma modell som gjordes 

för varg, och där det påtalas att analysen för varg är irrelevant eftersom det inte rör sig om en 

avsnörd stam. Eftersom liknande metod används, kan samma typ av principiella kritik riktas mot den 

genetiska sårbarhetsanalysen, och det är vetenskapligt direkt oroande att detta inte på något sätt 

vad jag kan förstå blivit föremål för diskussion i den genetiska sårbarhetsanalysen även om den inte 

är lika fel som för varg. Dock finns det väsentligt förmildrande omständigheter. De andra arterna har 

också genomgått flaskhalsar, som gör det fel att räkna med konstanta antal från början, 

ursprungsläget var inte vad det antagits då man håller antalet konstant vid den högre nivån man ökar 

till. Men ”felet” blir mindre, speciellt om man accepterar samförvaltning med Finland utöver Norge. 

Arterna var inte utrotade, de har funnits i norra Sverige kontinuerligt och det har varit en kontinuerlig 

kontakt österut, hög inavel är inte samma dominerande problem som för varg. Större antal har 

acceptabilitet och den naturliga migrationen större, så antalen är inte så kritiska som för varg. 

http://vargdag.wordpress.com/2013/01/21/hur-manga-2015/
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Vargflytt och valpflytt är metoder för att överkomma genetisk kontakt över långa sträckor för varg, 

men knappast för andra rovdjur. Vargens antavla är exakt känd. Men inte desto mindre väcks i 

princip samma typ av frågor och dessa diskuteras förvånansvärt lite. Varför skall 95% av 

heterozygotin bevaras? Om man accepterar upp till 10 % chans att arten dör ut, varför kan man inte 

acceptera att upp till 10% av den genetiska variationen försvinner. 95% av vad skall bevaras? Den 

genetiska variationen kvarstår ju om en fördelad över ett stort område. ”Kompetensproblemet” att 

hantera de här genetiska sårbarhetsanalyserna är uppenbara, i det här fallet har bara en och en halv 

månad stått till förfogande för att göra två olika demografiska analyser för tre arter utan nämnvärd 

föregående erfarenhet av just detta. En vetenskap som ter sig så outvecklad, borde inte få ligga till 

underlag för så stora beslut som de faktiskt får. De som vill ha få rovdjur borde ha egen 

bevarandegenetisk kompetens, så bevarandegenetikernas uträkningar kan kritiskt granskas. I 

vargfallet tålde inte beräkningarna en kritisk granskning. 

Behövs fler svenska vargar och fler immigranter för metapopulationen? 

Det viktigaste Skandulv borde göra är att förbereda för förslag om många tusen vargar i Sverige 

eftersom detta behövs för artens/variantens långsiktiga utveckling. Sverige behöver inte fylla alla 

genetiska behov för den nordeuropeiska vargen bevarande, det räcker med några hundra i Sverige 

för att Sverige skall ta sin del! Det är berättigat att tycka att den svenska stammen skall ses som en 

del av en större metapopulation med 2000-5000 vargar, men detta är inget motiv för mer än några 

hundra svenska vargar. För att bevara varg som art är 5000 en bra målsättning och för den 

”nordeuropeiska” varianten är nog också 2000-5000 en bra målsättning. Men detta är ett 

pseudoproblem på några decenniers sikt, det finns mer än 50000 nordeuropeiska vargar, vilket är 

tillräckligt för långsiktigt genbevarande (”least concern”). Visserligen har Sverige naturlig kontakt 

med en begränsad del av dem, men det gör inte att den internationella stammen utarmas, 

genresursen kvarstår oförändrad. En avgränsad meta-population kommer att stå i genetisk kontakt 

med omgivningen med mer än en migrant per generation, och det är nog tillräckligt för att meta-

populationen inte kan betraktas som avgränsad och därför kan inte de regler som gäller för en 

avgränsad population användas. Förmodligen skulle den internationella populationen kunna 

utnyttjas av Sverige vid behov (”vargpest”) där den nu finns med olika former av vargtranslokationer, 

och detta bevarande är troligen effektivare än att hålla variationen i Sverige. När Sverige utvecklat 

valpflytt så kan man flytta varggener hur långt som helst och den tekniken förfogar vi troligen 

operativt inom tio år. Det är inget skäl att bygga upp en större vargstam än 200 (Ne=50) för 

nationella behov nu, som troligen medför en onödigt stor vargstam om tio år, när vi kan göra en hur 

stor meta-population som helst med det genflöde som ter sig nödvändigt med valpflytt om tio år. 

Nuvarande inavel bör inte permanentas och därigenom försämra den svenska vargsstammens bidrag 

per varg till den framtida meta-populationen, genom att blåsa upp den svenska vargstammen det 

närmaste decenniet. Meta-populationen kan förmodligen byggas upp över ett så stort geografiskt 

område så att tillräckligt med vargar redan finns där. Enskilda vargar kan vandra hundra mil men 

genetiska samband kan upprätthållas naturligt över längre distanser sett över flera generationer. Det 

räcker nu med att besluta att meta-populationsfrågan kommer att diskuteras med sikte på att i första 

hand göra en administrativt konstruerad meta-population av befintliga vargar. Det är också direkt 

känsligt för vargrelationerna med Finland och Norge att nu ensidigt blåsa upp den svenska 

vargstammen kraftigt, men upp till 300 kanske får tåla, men går Sverige ännu längre är förankring 

och förståelse i grannländerna viktigt. Sedan tänka på nuvarande genetiska kontakter och reellt 

behov av kontakter. Först därefter är tiden mogen att pröva om fler vargar behövs någonstans i 
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systemet. Eftersom frågan utretts i rovdjursutredningen bör i första hand remissvaren granskas och 

inte debatten dras igen. Det är lämpligare att ta upp denna internationella fråga först i proposition 

och riksdag och inte GYBS. 

Huvudproblemet är inte vargarna utan människorna. Skandulv rekommenderade i senaste 

nyhetsbrevet en bok, där det påpekas att konflikten är mer mellan människor än mellan människor 

och varg. Henrik Ekman påpekar att kompromisser oftast är ett bra sätt att lösa konflikter mellan 

människor. I vargkriget så är det viktiga en fråga om kompromisser dels mellan olika forskargrupper 

och dels mellan jurister och olika forskargrupperingar inklusive de kunnigaste partsrepresentanterna. 

Ledarna för de stora parterna uppfattar sällan att de vinner på kompromisser. Detta exemplifieras av 

att vargkommitten sydde ihop en skrivelse om en kompromiss och naturvårdsverkets chef manade 

om att man inte skulle låta en skyddsjakt leda till hat och profilering, men Naturskyddsföreningen 

tyckte ändå att det var viktigare att visa en framgång för parten än att kompromissa. Därmed föll nog 

också vargkommittens förvånande lyckade kompromiss. Forskare kanske alla bygger på vetenskap, 

men väljer vilken vetenskap och hur den tillämpas. Tillämpning av genetisk vetenskap fordrar mycket 

mer än professorskompetens i att förstå de grundläggande genetiska idéerna, man måste förstå 

annat också. Vad som driver vargvärnare är ofta motviljan mot själva jakten, snarare än önskan om 

massor med djur eller rationella naturvårdsresonemang, och sedan finns det många grupper som 

söker stöd hos dessa värnare. Den nödvändiga kompromissen är nog mellan naturvårdsverk regering 

och EU, vad andra tycker spelar nog bara begränsad roll. Men EU och regeringen kan köras över om 

naturvårdsverket kan skriva en tillräckligt smart förvaltningsplan, då behöver den inget stöd av någon 

annan, problemet är egentligen bara att naturvårdsverket inte klarat den uppgiften. 

Och nu blir jag egocentrisk på allvar… 
Hur skall systemet se på varg? Själv tycker jag att en kombination av förnuft, vetenskap, 

förutsägbarhet, förtroende, respekt och transparens kunde vara bra. Det har också stora fördelar 

med ”politisk” förankring. Jag har själv föreslagit att förklara dagens varg GYBS och förklarat hur det 

kan göras utan att bryta mot EU-direktivet och förklarat fördelarna med detta. Jag har exponerat 

förslaget på Newsmill, förslagen har bestått den test jag utsatt det för genom att exponera det. 

En senior genetikprofessors syn på vargetablissemangets behandling av vargens genetik. I 

ungdomen läste jag en novell av Jerome K Jerome som hette ”Ett offer för hundrasju allvarliga 

sjukdomar”. Storyn är att huvudpersonen går till ett bibliotek för att söka diagnos och kur för någon 

mindre åkomma. Vederbörande finner ett medicinskt lexikon och blir intresserad och läser igenom 

det och finner sig ha symptom på 107 allvarliga sjukdomar. Uppsöker husläkaren i hopp om att livet 

går att rädda och får ett recept. Men när han går ut och vecklar upp receptet står det: ”En stadig 

biffstek till middag, en öl var sjätte timme, en daglig milpromenad och proppa inte huvudet fullt med 

saker du inte begriper.” (det är varggenetiken som är sjukdomarna om nu någon inte skulle förstått 

analogin). En annan historia från en professor om akademisk respekt: ”När jag först kom in i 

fakulteten så förundrade jag mig hur lilla jag kommit in i ett så celebert, kunnigt och klokt sällskap, 

men när jag vid ålderspension lämnade fakulteten, så var min förundran hur tusan de andra hade 

kommit in.” Eller läraren som inledde med: ”Ni kanske tycker det här verkar lätt, men vänta bara tills 

jag förklarat.” Budskapet är att genetik är svårt och inte behärskas tillräckligt bra för att tillämpas på 

varg ens av de som Naturvårdsverket försöker rådfråga eller använda information av, som jag nu ser 

ett uppenbart exempel på. Därför bör inte genetik vara det centrala i motiveringen för vargantal.  

http://www.akademikaforlag.no/content/ulvekonflikter#book-right
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brist-pa-acceptans-ar-storsta-hotet-mot-vargen_7840822.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/naturvardsverket-bidrar-till-kaos-i-vargpolitiken_7950194.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/naturvardsverket-bidrar-till-kaos-i-vargpolitiken_7950194.svd
http://www.vk.se/751802/vargstrategi-utan-vetenskaplig-grund
http://www.vk.se/751802/vargstrategi-utan-vetenskaplig-grund
http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/
http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/25/regeringen-b-r-s-tta-m-let-f-r-vargstammen-l-gre-n-i-dag
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Värsta genetikmissbruket Det var ett mycket svårt misstag för trovärdigheten och legitimiten av 

svensk vargförvaltning, som Skandulv/Grimsö bidragit- att nedvärdera värdet av den demografiska 

sårbarhetsanalysen och möjligheterna att ligga bara en storleksordning ifrån den (200) och istället ge 

sig in i något som ingen behärskar. När jag kritiserar för genetikmissbruk, så påminner 

Skandulv/Grimsös reaktion om att hålla för ögonen och öronen och köra mot blinkande rött ljus 

istället för att koppla på bondförnuftet. Resultatet blir anarki och kaos och bristande legitimitet i 

relation till de som känner sig drabbade av vargen. 

Varför jag skriver? 

Jag hade tänkt lägga av med vargar, mycket får mig att må illa, att känna sig tvingad att skriva sådana 

här brev är inte roligt och mycket uppslitande. Det blir kanske uppslitande för någon annan också. 

Men jag tror fortfarande att det är ett och annat korn som kan växa sig starkt i mina brev och för att 

få inspiration att analysera måste det finnas en mottagare. Jag så att säga tänker ned i ett dokument 

som det här, det är inte permanent och blir ofta bättre genom att jag kommer på nya saker. Ett skäl 

att skriva är också att uppmärksamma Skandulv/Grimsö och naturvårdverket på kommande krav på 

några tusen vargar som verkar synkroniserat med EUs ökande tryck vid tiden för omprövning av 

förvaltningsplanen, det blir än viktigare att ägna uppmärksamhet åt detta än jag trodde tidigare. Jag 

har prövat lite olika vägar att ”nå ut”. Att rikta kritik mot Skandulv, som har en nyckelroll i en 

vargförvaltning som kapsejsat, är en ny väg. Jag har en varggenetisk blogg 

http://vargdag.wordpress.com/ . Och en till på http://vargweb.wordpress.com/ . Jag gjorde också ett 

försök att ta upp vargfrågan på Sveriges Lantbruksuniversitets forskarblogg 

http://blogg.slu.se/forskarbloggen/?cat=73 , som i första hand siktar på debatt med universitets 

forskare. Inte heller där blev det någon direkt bra vetenskaplig diskussion (fast bättre än många 

andra debatter på bloggen) och inte heller deltagande från SLUs vargforskare. Jag har verkligen gjort 

vad jag kunnat för att få igång en kvalificerad diskussion, men de som är kvalificerade vill inte 

diskutera i ett öppet forum. Bristen på öppen kvalificerad debatt om de viktigaste vargfrågorna är ett 

av de allvarligaste vargproblemen. 

Skandulv/Grimsö bör se mitt brev som en fräsch fläkt och försöka bortse från provokativa och delvis 

ogrundade formuleringar. Jag är helt utomstående och obunden, väl inläst på varg, som väl 

kvalificerad för varggenetiska frågeställningar. Jag är inte med i ”vargetablissemanget” och känner 

inte till all information. 

Jag är pensionerad professor i skogsgenetik. Som väl kvalificerad professor kan jag förmodas ha 

vetenskapligt samvete och krav på mig själv, även om tonfallet nu är mindre inlindat än man kan 

tillåta sig om man är anställd av en organisation. Också för att pröva lite nya vägar, som nog skulle 

väckt ännu mer irritation bland gamla kollegor. Ibland förefaller jag partisk för få vargar och skjuta 

vargar och förringar inavel och immigration. Men det är för att det är bra genetiskt, och jag tycker 

argument i den riktningen systematiskt underbetonas i den vetenskapliga vargdebatten. Den 

riksdagsmajoritet som vill ha få vargar förtjänar att få den sidan vetenskapligt belyst också, inte bara 

skäll, och veta att det ibland är bra. Det är sas en ”vetenskaplig profilering som var mindre bevakad, 

och Grimsö har ju tänt och visat att jag haft rätt på viktiga frågor i den senaste forskarrapporten 

(Liberg och Sand 2012-12-15). Jag tyckte också att debatten omkring inaveln hos varg och dess 

effekter var för onyanserad. Det kan kanske sägas att jag underblåser den infekterade vargdebatten, 

http://vargdag.wordpress.com/
http://vargweb.wordpress.com/
http://blogg.slu.se/forskarbloggen/?cat=73
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men den är nog redan infekterad till max fram tills naturvårdsverket gjort sin rapportering till EU, så 

skadan blir minimal av att jag blåser lite på brasan nu. 

Jag har inbjudit till ett närmare band med Skandulv som ett bättre altenativ till kontaktyta om 

genetiska spörsmål än detta. Jag ser det som Skandulvs medvetna val att det är bättre att inte 

försöka få mig som en del i vargetablissemanget och därigenom reducera mitt inflytande till 

dissidentliknande skrivelser, denna skrivelse skulle inte kommit om denna chans att mer arbeta inom 

vargetablissemanget antagits och jag hade troligen känt något kollegialt.  

Varg leder till sämre vetenskaplig kommunikation. Vargfrågan är så infekterad så att vanliga 

oskrivna normer för vetenskaplig kommunikation satts ur spel och så att säga anpassat sig till 

vargnormerna. Det är en av nackdelarna med varg att den inspirerar och legitimerar även forskare till 

umgängesformer som morrning, ylning, lojalitet bara inom en flock, aggressiv attityd mot 

utomstående, revirbevakande och revirmarkering, visa tänderna, angrepp, smyga på byte, kasta sig 

över byte, hålla sig undan, misstänksamhet, fokusering som med skygglappar, ylande över bygden. 

Att jag drivit frågan om genetisk förvaltningsjakt och nyttan med låga antal så det blivit en bra 

forskarrapport som naturvårdsverket solidariserade sig med kunde varit en slutpunkt för mitt 

engagemang, som kändes bra. Men efter EUs höjda röstläge och inblandning, som lett till den 

avbrutna jakten, och att vargförvaltning nu gått över till en juridisk fas, och naturvårdsverkets iver för 

skyddsjakten i Junsele, och de nya populationsgenetiska utspelen från Stockholmsgenetikerna och 

någon gruppering på Grimsö, ter sig vargfrågan mer infekterad än någonsin, så jag kände att jag 

borde göra något/några ytterligare försök att peka på möjligheten till en i huvudsak förnuftsdriven 

vargpolitik och uppmärksamheten föll då på Skandulv även om jag numera tror att uppgiften är för 

svår även för dem. 

Jag sände ett mass-email i en kommunikation i augusti om hur man kunde beakta genetiken bättre, 

fast bara till en begränsad handplockad grupp. I huvudfrågan (förhindra galenskaper i den genetiska 

sårbarhetsanalysen) gick det dåligt. Men det gav några andra positiva effekter. 

Hur är det med mina kvalifikationer att lägga mig i? Tydligen måste jag klämma till med något för 

att få genomslag, så jag skryter med att jag i vad jag tycker är viktigast för en professor utmärkt mig. 

Jag är bäst i världshistorien - inom skogsforskningens i ett viktigt avseende. Vid 

skogsforskningens världskongresser vart femte år utses den bästa doktorsavhandlingen i världen 

sedan förra kongressen. De tre sista kongresserna utsågs mina doktorander. Dvs. under femton år 

har jag varit mentor till de bästa vetenskapliga arbetena i världen inom mitt område. Ingen annan 

inom denna världsorganisations område har lyckats med detta ”hattrick”. Detta känns som det allra 

finaste erkännande en professor kan få. Att varit mentor till juniorforskare, som leder till så många 

utmärkta forskningsprestationer! Nja, ta självberömmet med en nypa salt, jag inser nog att man 

kunde formulera detta i andra ordalag. Jag har ovanligt många fel och brister, bland annat skriver jag 

för många sura brev som ter sig långa, virriga och fyllda av fel och allt har inte gått bra. Men, som det 

visat sig empiriskt, så blir det ju en del påtagligt positiva resultat av de ideér och den inspiration jag 

spritt omkring mig. Visserligen är en doktorsavhandling doktorandens verk, men tittar man på 

avhandlingarna finns det nog inte den ringaste tvekan om att inspiration från mig varit en viktig 

ingrediens. 
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Avskedsord Det är så upprörande och uppslitande för mig att hålla på med varg så att jag VERKLIGEN 

borde sluta!!!! SLUTA DAG!!!! !!!! Fast kanske inte ändå. Men det blir för mycket fel i vad jag 

skriver och ingen är villig att fungera som bollplank/granskare, och mina budskap får för lite spridning 

när jag bara förfogar över några bloggar. Men jag retas upp av när fenomen som berättigandet av 

genetisk urvalsjakt ifrågasätts på osakliga grunder eller ett osakligt sätt och blir uppretad så ofta, så 

jag har ändå svårt att lägga av. 

Jag tror att civilisationen kommer att gå under, eftersom den inte kan hantera livsviktiga frågor på ett 

förnuftigt sätt. Vargen är ett utmärkt exempel på oförnuft, så ett brev till statsministern med varg 

som ett av några exempel skall jag försöka åstadkomma, men det får vänta tills vargfrågan är mindre 

akut. 

Varg är lyckligtvis en obetydlig fråga, tusen vargar blir inte Sveriges undergång, inte ens landsbygdens 

eller jaktens. Majoriteten av svenskarna bryr sig inte, inte ens om varg observeras i närheten några 

gånger om året. Själv tycker jag att det kändes häftigt, när jag uppmärksammade att en varg travat 

förbi hundra meter ifrån där jag bott i Uppsala. Att få se vargspår i naturen skulle kännas bra. Vargen 

bidrar, men i mycket liten grad till avfolkningen av landsbygden, men det finns positiva sidor av det, 

bl a att det blir lite mer skog, vilket jag med ett skogligt förflutet tycker känns bra. Reduceras 

intresset för jakt, så kanske detta leder till färre älgar, vilket är bra för ungskogen. Sämre villkor för 

rennäringen, kan ge färre renar, vilket vore bra för skogsföryngring. Min son hade en kvalitetssäkrad 

varg 50 meter från kontoret och en trolig några km från hemmet för några månader sedan, men bara 

enstaka kommentarer och ingen verkade skärrad av det. Förra veckan blev det fem får dödade och 

många (kvalitetsäkrade) obsar intill det köpcentrum han anlitar, men allmänheten verkar inte 

reagerat nämnvärt. Jag besökte släktingar i Söderbärke vid midsommar strax innan en irriterande 

närgången varg avlivades där, vilket min värd blev skärrad av. Men nog livar det upp med lite varg!! 

En hel del drabbas, men det händer när stora företag lägger ned också t ex.  

För att Skandulv/Grimsö inte skall missuppfatta, så har jag en ganska hög uppfattning om Grimsö 

som bit i vargspelet, det är när man ser till helheten, som vargpuzzlet blir frapperande oförnuftigt 

och handlingsförlamat – och detta håller nog många med om. Skandulv/Grimsö har bättre 

förutsättningar än någon annan att få vargpolitiken på spår igen. 


