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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att studera topiker i vargdebatten. En ökad kunskap om specifika 

topiker inom området kan skapa förutsättningar för en mer fruktbar debatt.  Den specifika 

retoriska situation som studeras är en statlig offentlig utredning och de remissvar som 

lämnats på den. Ett antal specifika topiker hittades; problem, gynnsam bevarandestatus, 

ekonomisk oro-ersättning, landsbygdens livsvillkor, natursyn-naturligt vilda vargar, 

trygghet, okunskap-misstro-information och internationella konventioner. Vissa topiker 

speglar organisationens doxa t.ex. naturligt vilda vargar, lagar ska följas, landsbygdens 

livsvillkor och trygghet medan andra som gynnsam bevarandestatus är anpassade till 

situationen. Genomgången av utredningen och remissvaren visar alltså att den retoriska 

situationen påverkar topikerna. Topikerna kan också i enlighet med Aristoteles 

resonemang delas in i topiker för nytta och moral. Uppsatsen visar att topikerna är i 

huvudsak moraliska.   

Nyckelord: Topik, vargdebatt, retorisk situation, hermeneutisk metod, Toulmin, 

doxa, retorik  
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1. Inledning 

Hur många rovdjur vi bör ha i Sverige och var de bör finnas har debatterats flitigt de senaste 

åren i tidningar, TV och i sociala medier. Debatten har stundtals varit hätsk och polariserad. 

Statliga utredningar med syfte att utreda rovdjurspolitiken, lagstiftningen runt den och hur 

förvaltningen av politiken ska utformas har avlöst varandra
1
. Sammantaget förefaller det som 

att vare sig de som förespråkar fler rovdjur eller de som förespråkar färre rovdjur är nöjda 

med den politik som bedrivs. 

De stora rovdjuren, framförallt vargen, berör oss. Här följer ett par citat som ger en bild av 

argument för och emot varg. Det första citatet kommer från kommentatorsfältet på 

webbplatsen de5stora en sajt om rovdjur, det andra är ett citat från en debatt om 

Junselevargen i Sollefteå. 
2
 

”Jag glömmer aldrig den gång jag hörde vargar yla för första gången. Hela vargfamiljen 

ylade en lång stund tillsammans. Det gick rakt in. Rakt in i själen. Nackhåren reste sig. Inte 

för att jag var rädd, utan för att jag blev så starkt fascinerad. Tror nog inte att någonting 

någonsin kommer att överträffa det”.
3
 

”– Jag är livrädd. Jag vågar inte gå ut i skogen med barnbarnen längre. De äter ju folk i 

hägn. De kan väl hålla sig kvar i Ryssland /---/ Vargen kostar oss alldeles för mycket och 

borde utrotas. Pengarna kan läggas på andra saker.”
4
  

Citatet i det första stycket kan ses som en spegling av vår fascination för vargen som ett djur 

som skapar en närmast mytisk länk till naturen och till vårt ursprung. Citaten i det andra 

stycket speglar några argument emot varg, de skapar rädsla för att vistas i naturen de 

begränsar vår livsmiljö, de hör inte hemma här, de kostar pengar och borde därmed utrotas. 

De korta citaten visar att argumenten för och emot varg har många bottnar och skapar starka 

                                                 
1 Se t.ex. SOU 1999:146; SOU 2007:89; SOU:2011:37; SOU 2012:22 
2 Junselevargen är den vaghona som flyttats från Junsele till områden längre söderut upprepade gånger 
under år 2012-2013. Varje gång hon flyttats har hon vandrat tillbaka.  
3 http://www.de5stora.com/rovdjurManniska/citat/index.asp?Sida=3&SorteringStigande=true läst 
2013-08-21 
4 Solefteo allehanda 2012-11-28 http://allehanda.se/start/solleftea/1.5341207-hetsig-vargdebatt-i-
junsele 

http://www.de5stora.com/rovdjurManniska/citat/index.asp?Sida=3&SorteringStigande=true
http://allehanda.se/start/solleftea/1.5341207-hetsig-vargdebatt-i-junsele
http://allehanda.se/start/solleftea/1.5341207-hetsig-vargdebatt-i-junsele
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känslor. De har också olika utgångspunkter alltifrån ekonomiska överväganden, till 

känslomässiga överväganden som fascination eller rädsla. 

Begreppet topik inom retoriken är mångfacetterat men innehåller bl.a. de utgångspunkter vi 

har i en argumentation och den betydelse dessa utgångspunkter har för t.ex. vår förmåga att 

komma överens i en debatt, att hitta egna argument, att förstå motpartens argument och att nå 

en högre förståelse för de frågor vi debatterar. Denna uppsats kommer därför att belysa de 

topiker som finns i debatten om antalet vargar i Sverige.  

Argumentationen för och emot just varg är också intressant eftersom vi med dagens teknik 

relativt lätt skulle kunna utrota vargen i Sverige. Vi har också möjlighet att stödja vargen så 

att den ökar i antal om vi vill. Antalet vargar, vilka regioner de bör finnas i och under vilka 

förutsättningar de kan jagas är till stor del en följd av politiska beslut. Antalet vargar är alltså 

en fråga och ett beslut som kan påverkas med hjälp av argumentation och retorik.   

De politiska besluten rörande vår rovdjurspolitik uttrycks i lagstiftning.  Statens offentliga 

utredningar är en del i lagstiftningsprocessen. En utredning beställs av regeringen, genomförs 

och de förslag t.ex. till ny lagstiftning som den tagit fram offentliggörs. Därefter 

remissbehandlas oftast utredningen, vilket innebär att organisationer, myndigheter och 

enskilda personer kan tycka till om förslagen. Efter remissbehandlingen skriver regeringen en 

proposition som lämnas till riksdagen för beslut.  

Jag ser den retoriska situation av en utredning och dess remisser som intressant eftersom den 

är ett viktigt led i den politiska beslutsprocessen. De argument som förs fram påverkar 

rovdjurspolitiken. Då såväl förespråkare för fler som färre vargar för fram sina synpunker i 

förhållande till samma förslag, nämligen de förslag som utredningen fört fram, ger den också 

en god samlad bild av argument såväl för som emot det antal vargar som utredningen föreslår. 

Formen leder också till att de argument som förs fram behandlar antalet varg ur ett bredare 

perspektiv. Argumentation i t.ex. sociala media och tidningar är i större utsträckning en 

respons på en specifik situation, som ju citaten ovan visar. Denna uppsats kommer därför att 

fokusera på en statlig offentlig utrednings förslag om målsättning för antalet vargar i Sverige 

och de yttranden som gjordes i remissbehandlingen av utredningen.  

1.1. Rovdjur och rovdjurspolitik i Sverige 

EU:s art- och habitatdirektiv är den lagstiftning inom EU som behandlar bl.a. 

rovdjurspolitiken och som också gäller i Sverige.  Av direktivet framgår att Sverige är 
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skyldigt att bevara varg, lo och björn. Skyddet för djuren är så starkt att de inte avsiktligt får 

dödas eller störas i sina naturliga utbredningsområden. Medlämsländerna ska enligt direktivet 

sträva efter att djuren ska uppnå gynnsam bevarandestatus.
 5

  

Begreppet gynnsam bevarandestatus innebär bl.a. att antalet djur av arten ska utvecklas på ett 

sådant sätt att den är livskraftig i sin naturliga miljö. Detta bidrar till biologisk mångfald. Det 

finns många skäl för att biologisk mångfald är eftersträvansvärt. Några som anges av 

Naturvårdsverket är att mänskligheten behöver naturliga kretslopps för att livsmedels-

försörjningen ska fungera, att en mångfald av arter bidrar till att nya mediciner kan upptäckas 

och att mångfalden är en källa för skönhet och rekreation.
6
 Begreppet har också moraliska 

konnotationer, vi ska lämna jorden till våra barn i samma skick som vi fick den av våra 

föräldrar. Direktivet innehåller också en avvägning mot andra intressen t.ex. att det är tillåtet 

att skydda grödor, djur och allmänintressen i form av t.ex. människors hälsa och säkerhet.  

I den svenska lagstiftningen finns en strävan att uppnå målet om gynnsam bevarandestatus 

samtidigt som man vill skapa acceptans för rovdjuren bland befolkningen i de områden där de 

finns. Det innebär att rovdjurspolitiken också innefattar pengar för information och 

rådgivning om rovdjur. Rovdjurspolitiken måste också utformas så att den beaktar att Sverige 

har ratificerat internationella konventioner som medför att Sverige ska respektera den samiska 

folkgruppen som ett ursprungsfolk. Det innebär att Sverige har åtagit sig att skydda samernas 

kultur vari samernas traditionella näringar t.ex. renskösel är en del.  

I Sverige bestämde Riksdagen år 2001 om mål för antalet rovdjur i Sverige. Avsikten var att 

målen skulle nås inom en generation. I propositionen finns miniminivåer för de arter som 

kortsiktigt redan hade så stort antal att de kunde anses livskraftiga nämligen björn i form av 

1000 björnar och lodjur i form av 1500 lodjur. För varg och järv som inte ansågs vara så 

många att de var livskraftiga sattes etappmål om 200 vargar respektive 400 järvar. 
7
 

År 2009 beslutade riksdagen om förändrade mål som innebar att antalet lodjur skulle kunna 

variera samtidigt som etappmålet för varg förlängdes. Riksdagen beslutade samtidigt att 

antalet vargar inte skulle överstiga 210 individer. Andra åtgärder för varg var att försöka 

                                                 
5 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda växter och djur 
(art- och habitatdirektivet). 
6 http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-
Sverige/Habitatdirektivet/Syftet-med-habitatdirektivet/  
7 Bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174. 
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minska inaveln inom vargstammen och därigenom få en livskraftig vargstam med färre 

individer. Under år 2011 presenterades en utredning som visade att vargarna var för få och för 

inavlade för att de skulle anses vara livskraftiga, dvs. ha en gynnsam bevarandestatus
8
. År 

2011 beslutade regeringen att taket om 210 vargar inte längre skulle gälla.
9
  

I maj 2012 presenterades den rovdjursutredning som kommer att utgöra materialet för denna 

uppsats. Av utredningen framgår att björn och lo vid tidpunkten har gynnsam 

bevarandestatus, medan järv och varg inte har det. Utredningen föreslår att antalet järvar bör 

öka till 850 individer och antalet vargar till 450. Under sommaren 2013 presenterades resultat 

som uppskattade antalet vargar till 380 under 2012/2013.
10

 

Rovdjuren väcker inte bara känslor utan har också ekonomiska konsekvenser. Rovdjur kan 

vara en möjlig inkomstkälla i form av viltturism men rovdjuren orsaker också kostnader. 

Rovdjurspolitiken syftar till att förebygga att tamdjur dödas genom att det är möjligt att få 

ekonomiskt stöd för att stängsla in tamdjur.  För rennäringen som bedrivs extensivt är det 

svårare att hitta bra metoder för att förebygga rovdjursangrepp. Det innebär att målsättningen 

är att antalet lodjur ska begränsas i renskötselområdet och att varg endast i begränsad 

omfattning ska finnas inom de områden (utanför renskötselns åretruntmarker) där de gör 

minst skada. 
11 

Totalt dödades eller skadades 600 får och getter, 9 nötkreatur och 28 hjortar och 1 övrigt djur 

under år 2012. Totalt dödades alltså 643 tamdjur av rovdjur år 2012. Vargen var det rovdjur 

som dödade flest tamdjur 421 stycken. Det totala antalet tamdjur i juni är 0,7 miljoner får och 

getter och 1,5 miljoner nötkreatur. Av utredningen framgår att mellan 19 500 och 85 500 

renar dödas av rovdjur varje år.  10 000- 50 000 av lodjur, 6000- 15 000 av järv, 3 500- 7 000 

av björn och 75-150 av varg. Det totala antalet renar beräknas till runt 250 000 renar. 

Anledningen till att så få renar dödas av varg är att vargen inte finns i de områden där 

renskötsel bedrivs. Rennäringen ersätts av staten med schablonbelopp främst baserat på 

antalet rovdjur i området. Ersättningen till rennäringen för döda renar var år 2012 knappt 65 

                                                 
8 SOU 2011:37 
9 Bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7. 
10 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/utbredning/ läst 2013-07-30 
11 SOU2012:22 

http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/utbredning/
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miljoner kr.  Ersättningen för tamdjur var 24 miljoner varav 1,8 miljoner var ersättning för 

dödade djur och resten var förebyggande åtgärder.
12

 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att studera de topiker som finns i argumenten för och emot varg i 

Sverige. Topikerna speglar i ett bredare perspektiv de utgångspunkter som finns i en 

diskussion om värdet av rovdjur. En ökad kunskap om specifika topiker inom området kan 

skapa förutsättningar för en mer fruktbar debatt.   Den retoriska situation som är vald för att 

studera topikerna är ett utredningsförslag om rovdjurspolitik och de yttrande som kom in i 

den remissomgång som utredningen ledde till.  

Forskningsfrågorna kan alltså beskrivas som: 

1. Vilka topiker finns i argumenten rörande det önskvärda antalet vargar i Sverige? 

2. Vilka topiker kan användas för att utveckla doxan inom området, dvs. vilka topiker är i 

sig gemensamma för organisationerna och vilket innehåll lägger organisationen i 

topiken? 

3. Hur påverkas valet av topiker av den retoriska situationen? 

Svaren på frågorna blir intressanta ur flera synvinklar. Derek Ross har i en artikel i ”Written 

communication” studerat topiker inom området miljöretorik. Han menar att kunskap om 

specifika topiker inom ett område ger möjligheter att starta en debatt och argumentera på en 

mera specifik nivå. Det i sin tur skapar förutsättningar för en mera fruktsam kommunikation i 

miljörelaterade debatter.  Rovdjurspolitiken innehåller komponenter av kommunikation. 

Exempel är information och rådgivning till människor i de miljöer där vargar finns. En ökad 

kunskap om de topiker som finns i argument för och emot varg bör kunna bidra till att dessa 

insatser blir mer framgångsrika.
13

 

Utredningar av skiftande slag remissbehandlas återkommande i Sverige. En ökad kunskap om 

hur topikerna i utredningen samspelar med de topiker som yttrandens innehåller kan vara till 

                                                 
12 SOU2012:22 
13 Ross (2011) 
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nytta för en bättre förståelse generellt för argument för och emot en statlig offentlig 

utrednings förslag.    

1.3. Avgränsning 

Jag har främst avgränsat mig till att studera de topiker i utredningen och i remissyttrandena 

som rör det önskade antalet vargar i Sverige. Anledningen till att jag valt just vargen är att det 

är det rovdjur som skapat mest debatt. Vargen är också intressant eftersom det antal vargar 

som fanns i Sverige var för få under perioden 2011-2012 för att målet om att den var 

livskraftig skulle ha uppnåtts.   

Det innebär att jag inte kommer att belysa topiker för utformningen av förvaltningen av det 

antal rovdjur som bestämts trots att förvaltningen kan ha betydelse för det antal vargar som 

bedöms som lämpliga inom ett område. Förvaltningsåtgärder som jag alltså inte belyser är 

framförallt åtgärder med motivet att öka acceptansen för varg bland befolkningen i de 

områden där varg etablerat sig i Sverige. Det kan handla om hur informationsinsatser ska 

utformas, hur skyddsjakt kan bedrivas, utformningen av system för ekonomisk ersättning, hur 

rutiner för att hantera rovdjursangrepp utarbetas, men också hur t.ex. viltturism kan 

uppmuntras och hur inaveln kan minskas.  Däremot kommer de argument som anförs också i 

dessa delar att utnyttjas för att hitta topiker för och emot vargar.  

Uppsatsen avgränsas också till att ta fram och studera de topiker som finns i argumentationen. 

Följaktligen kommer jag inte att studera argumenten i sig, t.ex. hur hållbara de är. Detta är en 

viktig avgränsning. Den innebär att jag inte kommer att studera om argumenten innehåller 

t.ex. fallasier.  

Det kan diskuteras om avgränsningen att studera just antalet vargar och en specifik retorisk 

situation är för snäv för att svara på de frågor jag har i syftet. Det finns t.ex. de som menar att 

debatten om rovdjur i alltför hög grad blivit en sifferexercis om olika målnivåer för antalet 

varg. Det intressanta, menar de, borde istället vara att fokusera på samspelet mellan varg, den 

omgivande vilda miljön och människor och tamboskap. Politiken borde i större utsträckning 

behandla hur detta samspel kan fungera, eftersom ett fungerande samspel är det som 

bestämmer antalet möjliga vargar. 
14

 

                                                 
14 SOU 2013:60 sid 57 



 

7 

Det kan också diskuteras om den valda retoriska situationen innebär att betydelsefulla topiker 

för och emot varg inte blir belysta. Det kan gälla både den starka positiva upplevelse som det 

första citatet i inledningen speglar men också argument mot varg som tar sin utgångspunkt i 

misstro och en känsla av maktlöshet mot myndigheter och rikspolitiker och deras förmåga att 

förstå och fatta beslut som fungerar i de områden där varg förekommer. Dessa invändningar 

till trots menar jag att den retoriska situation jag valt är en central del av beslutsprocessen där 

såväl argument för och emot varg återspeglas. Jag menar också att frågan om antalet vargar 

belyser kärnan i rovdjurspolitiken i högre grad än t.ex. hur ersättningssystemen ska utformas. 

Jag väljer därmed att behålla dessa avgränsningar.  

2. Tidigare forskning 

Det finns en historiskt negativ syn på vargen som återspeglas i t.ex. sagor och ordspråk. 

Vargen porträtteras som ondskefull i sagor som ”Rödluvan och vargen” och i ett flertal 

ordspråk som ”kasta åt vargarna”, ”matar du en varg på vintern äter den upp dig på 

sommaren”, ”där boskap finns ska vargen dö”.  

Rädslan för varg bygger enligt Brundin och Källströms bok ”Vargen i myt och verklighet” i 

stor utsträckning på att vargen historiskt har varit ett faktiskt hot mot befolkningens 

försörjning eftersom vargen dödade den livsviktiga boskapen. Hotet ledde till en mytbildning 

runt varg där den sågs som både ondskefull och bestialisk. 
15

 

Linell och Bjerke skriver i en rapport från 2003 att den största konflikten i rovdjursfrågan 

hänger samman med människors rädsla för att bli dödade eller skadade av rovdjur. De har 

därför gått igenom dokumenterade fall då vargar har attackerat människor. Vargangrepp är 

sällsynta men de har grupperat de få fall de hittat i tre typer; angrepp av rabiessmittade vargar, 

angrepp av vargar som ser människor som föda, och angrepp av vargar som blir trängda och 

försvarar sig. Huvuddelen av de rapporterade angreppen gäller rabiessmittade vargar och 

risken för rabies bland vargar i Sverige är låg. De angrepp som funnits gör dock att Linell och 

Bjerke ger följande rekommendationer: att det bör finnas tillgång på föda för vargen, att den 

                                                 
15 Brundin & Kjellström (1998) s 25 
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ska fortsätta att vara skygg för människan och att vargar som har ett avvikande beteende bör 

skjutas. 16 

Det finns en kandidatuppsats från Karlstads universitet där en argumentationsanalytisk studie 

av vargdebatten i Värmland mellan åren 1965 och 1990 görs. Det material som används är 

debattartiklar vari argument och deras beviskraft studeras liksom om det finns en konflikt 

mellan landsorts- och tätortsbefolkningen i Värmland. Av uppsatsen framgår att de som är 

emot varg menar att vargen är farlig och inplanterad, medan de som är för varg menar att den 

har en naturlig rätt att vistas i Värmland. Förespråkarna för varg har högre beviskraft men 

bevisen är allmänt hållna, medan motståndarna till varg blandar argument med hög beviskraft 

med sådana som inte har det. Uppsatsen visar också att det finns en konflikt mellan landsorten 

och tätorten där landsortsbefolkningen känner att såväl tätortsbefolkningen som 

myndigheterna inte förstår deras situation. 
17

 

Etnologerna Herlitz & Petersson beskriver i sin bok ”Vargen kramdjur och hatobjekt” 

meningsmotsättningarna mellan de personer som är positiva och negativa till vargar som 

kulturmöten. Det innebär möten mellan olika gruppers värderingar där olika 

verklighetsuppfattningar ställs mot varandra. De sammanfattar sina resultat med ett antal 

teman där värderingarna skiljer sig åt. De teman de diskuterar är ”Avstånd till makten” där de 

som är positiva till vargar ser t.ex. förekomsten av hemliga nätverk för tjuvskyttar, medan de 

som är negativa till varg ser konspirationsteorier om utplantering av varg. Ett annat tema är att 

”inte känner sig lyssnad på ”där de som är för vargar menar att de inte fått gehör för att t.ex. 

länsstyrelsernas rätt att besluta om vargar är fel och där de som är emot vargar menar att man 

inte är förstådd utan att endast miljöskäl gäller. ”Rätt natursyn” är ett tredje tema där de som 

är för vargar menar att vargen är en del av naturen och ska finnas där medan de som är emot 

vargar menar att människan ska nyttja naturen. Ett fjärde tema är ”Det gamla var bra” där de 

som är för vargar menar att vargen har funnits i den svenska faunan medan de som är emot 

menar att vargen förr dödades. Slutligen temat ”Folklore” där de som är emot varg hämtar 

                                                 
16 Linell o Bjerke(2003) sid3-6 
17 Hultberg (2011) 
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stöd i sagor som rödluvan och vargen medan de som är för varg använder  ”Folklore” till att 

förlöjliga sina motståndare. 
18

 

Vad gäller forskning om topiker och topikens plats i en argumentation finns en mängd studier. 

Jag kommer närmare att gå in på utvecklingen av begreppet topik i förhållande till argument i 

den teoretiska utgångspunkten i kapitel 3. Jag har här valt att studera en artikel av Ross 

eftersom den fokuserar på användningen av topiker inom ett näraliggande område nämligen i 

topiker i argument inom miljöretorik. Ross genomför ett antal intervjuer och hittar genom 

dem 12 topiker som han ser som specifika för miljöområdet. Exempel är: extremism, bevis, 

pragmatism, religion och erfarenhet. Han menar att kunskapen om de specifika topikerna kan 

bidra till att förbättra diskussionerna om miljön genom att användingen av mer specifika 

utgångspunkter (topiker) i en debatt innebär att möjligheterna att komma överens ökar.  Ross 

menar också att topiker som är specifika för just den fråga som diskuteras är mer värdefulla 

för en diskussion än en mer allmän topik som t.ex. miljö som kan ha olika betydelser för olika 

människor
19

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens syfte är att studera topiker i argument för och emot varg i en specifik retorisk 

situation. Följaktligen kommer jag i detta avsnitt att belysa begreppen topik, doxa, och 

retorisk situation.  

3.1. Topiker och doxa 

Begreppet topik är ett mångfacetterat men samtidigt centralt begrepp inom området retorik. 

Jens Elmelund Kjeldsen definierar i läroboken Retorik idag topik som en allmän synpunkt, ett 

kommunikationsmönster eller en plats där vi kan hitta argument.
20

 Kjeldsen formulerar det 

som att ”för att kunna övertyga någon om något måste argumentationen utgå från en 

                                                 
18 Herlitz & Petersson (2011) sid 197-216 
19 Ross (2011) sid 91-131  
20 Kjeldsen (2008) sid 39 
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gemensam utgångspunkt”. Topikerna kan enligt Kjeldsen ses som dessa gemensamma 

utgångspunkter.
21

 

Kjeldsen uttrycker det som att det finns tre olika typer av topiker; strukturella topiker, 

formella topiker och innehållsmässiga topiker. Strukturella topiker bygger på verklighetens 

struktur och är specifika topiker för olika ämnesområden. Formella topiker strukturerar 

verkligheten t.ex. orsakssamband och sannolikt och osannolikt. Innehållsmässiga topiker kan 

ses som allmänna sanningar som t.ex. kan ta sitt uttryck i ordspråk. De topiker jag söker i 

uppsatsen kan sägas vara de som bygger på verklighetens struktur enligt Kjeldses definition. 

Det vill säga topiker som är specifika för denna situation och detta ämnesområde. 
22

  

Topiker som begrepp introduceras av Aristoteles även om moderna forskare som Maria 

Wolrath Söderberg i sin avhandling Topos som meningsskapare lyfter fram att det fanns ett 

topiskt förhållningssätt också hos tidigare retoriker. Hon menar t.ex. att sofister som 

Protagoras, Gorgias och Isokrates arbetade med diskussionspunkter dvs. utgångspunkter för 

en diskussion, platser att finna argument på och teman som ont och gott. Wolrath  Söderberg 

menar också att Aristoteles förde in en aspekt av kunskapsteori i begreppet, nämligen att 

topiker också kan vara en metod för meningsskapande. 
23

 

Aristoteles diskuterade i sitt verk Retoriken vad som kan sägas vara en logisk, filosofisk 

argumentation i förhållande till en retorisk argumentation. Skillnaden är att medan logiken 

strävar efter att hitta en sanning som är tillämpbar i alla situationer så är en retorisk 

argumentation situationsanpassad och inriktad på att hitta det bästa av flera alternativa 

synsätt.
24

  Ed Dyck uttrycker Aristoteles samband i artikeln Topos och Enthymeme som att 

topiken inom en retorisk argumentation ersätter syllogismen i en filosofisk argumentation
25

.  

Topiken är alltså den utgångspunkt vi är överens om, medan syllogismen är den sanning eller 

det orsakssamband som är bevisat.  

Aristoteles delade också in topikerna i allmänna topiker som kan användas inom alla områden 

till exempel orsak och verkan, likheter och skillnader och särskilda topiker som passar i de tre 

                                                 
21 Kjeldsen (2008) sid 161 
22 Kjeldsen, (2008) sid 161-179     
23 Söderbertg, (2012), sid 54-55  
24 Wikström , sid 24 
25 Dyck (2002), sid 105 
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genrer som han delar in talen i nämligen övertygande tal, hyllningstal och juridiska tal
 .26

. Den 

argumentation som uppsatsen behandlar kan sägas ingå i den övertygande genren (genus 

deliberativum). Exempel på topiker i den övertygande genren är lycka och olycka som kan 

preciseras i om något är nyttigt eller onyttigt respektive gott och ont
27

.  Lindqvist ger fler 

exempel hämtade från Aristoteles.  Det nyttiga kan t.ex. handla om njutning, ekonomi, 

anseende, hälsa, säkerhet, skönhet. Det goda kan ha t.ex. handla om jämställdhet, solidaritet 

och miljövänlighet.
28

 

Jonas Gabrielsen diskuterar pluralismen i retorikbegreppet i boken som bygger på hans 

avhandling ”Topik Ekskursioner i retorikkens toposlaere”. Han menar att topikerna har en roll 

när det gäller att hitta lämpliga argument och därmed är en del av den innovativa fasen i en 

argumentation, men han tar också upp att topikerna kan användas för att hitta gemensamma 

utgångspunkter som vi kan utgå från i en argumentation. Han menar att topikerna kan 

användas för att förstå den kultur som retoriken är inbäddat i. I detta sammanhang refererar 

han till Mats Rosengrens bok ”Doxologi”. 
29

 

I boken för Mats Rosengren fram att de försanthållanden som finns i ett sammanhang 

formuleras och uttrycks genom de topiker som används. Rosengren är intresserad av topiker i 

förhållande till begreppet doxa. Han menar att topikerna kan säga oss något om den doxa en 

grupp har, eller med hans egna ord de ”försanthållande, trosföreställningar och 

förgivettaganden som är de rådande inom en större eller mindre grupp människor”.
30

  Det 

innebär att topikerna kan visa den doxa som en person utgår från i sin argumentation.  

Wolrath Söderberg diskuterar framförallt topiker i förhållande till hur vi skapar mening. Hon 

definierar från den utgångspunkten topiker som ”de gemensamt framförhandlade 

diskussionspunkter, disskusionsgrunder och diskussionsoperationer som tillsammans ingår i 

vår doxa. För att förklara begreppen från mitt ämnesområde kan ”biologisk mångfald” vara 

ett exempel på en diskussionspunkt. Det är ett begrepp som vi kan ha olika föreställningar om 

vad det innebär och innehåller. När vi diskuterar begreppet t.ex. ”Biologisk mångfald är 

viktigare än lokalt självbestämmande” är lokalt självbestämmande en diskussingrund att ställa 

                                                 
26 Aristoteles (2012) sid 74 
27 Lindqvist (2008)  sid 352 
28 Lindqvist (2008)  sid 162-163 
29 Gabrielsen (2008) sid 19-81 
30 Rosengren, (2002) sid 91 f. citatet från sid 71 
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mot förståelsen av vår diskussionspunkt ”Biologisk mångfald”, Diskussions-operationer 

används när vi ställer diskussionspunkten i relation mot andra diskussionsgrunder. 

Diskussionsoperationer är alltså sättet vi gör det på t.ex. genom definitioner, jämförelser eller 

liknelser. Wolrath Söderberg menar att det är genom att ställa topiker mot varandra som vi 

kan utveckla vår doxa.
31

 

För att uttrycka samma sak på ett annat sätt kan topikerna hjälpa oss att hitta områden där vi 

delar samma uppfattning och också hjälpa oss att hitta former för att diskutera områden där vi 

inte är överens. Wolrath Söderberg ger många exempel på topikens användningsområden men 

två som är relevanta för uppsatsen är att topikerna kan användas för att hitta nya perspektiv 

och för att förstå vår motpart i en diskussion. 
32

  

Janne Lindqvist Grinde skriver i förordet till den svenska översättningen av Aristoteles skrift 

Retoriken att topikerna så som Aristoteles beskriver dem är motsägelsefulla. 
33

 Flertalet av 

forskarna som refererats i detta avsnitt håller med och menar att topikerna är svårfångade, 

vilket inte minst sammanställningen ovan visar.   

De klassifikationer som gjorts av forskarna inom området är alltså oftast inte entydiga utan 

betydelserna av olika begrepp går in i varandra. Samtidigt ger litteraturöversikten tilltro till att 

en undersökning av de topiker som används i en argumentation är en god grund för att öka 

kunskapen om de utgångspunkter som debattörerna i rovdjurspolitiken har. Kunskapen kan 

också bidra till att hitta nya förhållningssätt och skapa en ökad förståelse för motpartens 

argument. 

3.2. Retorisk situation 

Aristoteles definition av retorik är att ” i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande
34

. Inte minst detta citat antyder att retoriken är 

situationsbunden och kan se olika ut i olika situationer.  

Lloyd F. Bitzer utvecklade tankarna runt den retoriska situationen i en artikel med samma 

namn från 1968. Han menade att en retorisk situation uppstår om det finns ett problem, något 

                                                 
31 Söderberg (2012) sid 115 
32 Söderberg (2012) sid 191-193 
33 Lindkvist  förord till Aristoteles Retoriken sid 55 
34 Aristoteles retoriken kap 2:1 sid 69 
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som kräver en förändring. Detta problem ska dessutom kunna lösas med kommunikation och 

därmed med retorik. 
35

 

Bitzer menar att en retorisk situation består av tre element nämligen det påträngande 

problemet, publiken och de retoriska villkoren. Bitzer definierar ett påträngande problem som 

ett hinder som ”något som inte är som det borde vara”  

De retoriska villkoren sätter upp de ramar som retoriken måste hålla sig inom. Bitzer skriver 

om två grupper av retoriska villkor, konstmässiga och icke konstmässiga villkor. De 

konstmässiga villkoren är retorikens ethos, pathos och logos, medan de icke konstmässiga 

villkoren är sådant som fakta, konventioner, föremål relationer osv.  En skicklig retoriker 

utnyttjar de retoriska villkoren till sin fördel och påverkar dem på ett sådant sätt att han eller 

hon uppnår sitt syfte.
36

  

Den retoriska publiken enligt Bitzer är en grupp människor som är intresserade av att lösa 

problemet och som också har möjligheten att göra det.  Denna grupp är inte fast utan 

gruppens storlek liksom deras värderingar kan variera. . Den retoriska publiken kan alltså 

definieras som en grupp människor som 1) kan påverkas till att handla på ett visst sätt och 2) 

som har möjlighet att handla och dessutom 3) har viljan att handla. Bitzer menar att huruvida 

publiken kommer att kunna förmås att handla beror på hur stort intresse publiken har av 

problemet, vilka möjligheter de har att åtgärda problemet, hur stor risk de ser med att agera 

enligt retorns önskemål, vilka skyldighet och förväntningar publiken har på sig, den kunskap 

och förtrogenhet med problemet de har och situationens krav på omedelbar handling. 

Retoriska situationer inbjuder till en viss passande respons. Den person som försöker övertyga 

någon om något måste för att lyckas välja just det budskap som passar i situationen. 

Budskapet ska korrigera situationen. Bitzer definition av den retoriska situationen grundar sig 

i hans realistiska verklighetssyn.  Det innebär att han ser den retoriska situationen som en 

objektiv verklighet att förhålla sig till. 

4. Material och metod 

4.1. Material 

                                                 
35 Bitzer (1968) sid217-225 
36 Bitzer (1968) sid 8 
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Uppsatsen bygger på innehållet i den statliga utredningen SOU:2012:22 ”Mål för rovdjuren” 

som presenterades under år 2012. 
37

 Materialet består dels av de förslag som ges i utredningen 

över antalet vargar och var de bör finnas och dels i de yttranden som skickades in till 

departementet i den remissomgång som följde utredningen.  

75 yttranden skickades in.
38

 Avsändarna till yttrandena framgår av Bilaga 1 Jag har valt att 

studera argumenten i de yttranden som kommer från ideella organisationer, privatpersoner 

och organisationer som företräder ekonomiska intressen i området.  En sammanställning av 

viktiga delar från yttrandena finns i Bilaga 2. De vetenskapliga institutionerna fokuserar sina 

yttranden på gynnsam bevarandestatus. Jag har därför använt de yttranden som universitet och 

högskolar skickade för att belysa begreppet gynnsam bevarandestatus ur ett vetenskapligt 

perspektiv.  Jag har inte analyserat de yttranden som skickats från myndigheter, främst 

länsstyrelser eftersom de fokuserar på förutsättningarna för att förvalta politiken.  

4.2. Metod 

Valet av metod bör styras av syftet, forskningsfrågan och retorikområdets diskurs. Inom 

retorikområdet är hermeneutiskt kvalitativa metoder vanliga. Kvalitativa metoder utmärks av 

att helheten är lika viktig som de delar helheten består av. Metoden innebär att svaren tolkas i 

sitt sammanhang. Generell kunskap skapas från enskilda observationer. Exempel på 

kvalitativa metoder är t.ex. ostrukturerade intervjuer, deltagande observation fallstudier och 

textanalys.
 39

 Murphy & Yielder sammanfattar i en artikel om kvaliteteten i kvalitativ 

forskning som att de tankegångar som beskrivs måste upplevas som tillförlitliga av en oinvigd 

läsare. Tillförlitligen kan t.ex. åstadkommas genom att de tolkningar som görs är spårbara 

tillbaka till källorna.
40

 

Per Johan Ödman beskriver hermeneutisk kvalitativ metod som olika faser i tolkningen av det 

material vi arbetar med. Den första är hur vi förhåller oss till det vi tolkar. Ödman menar att 

det är viktigt att närma sig materialet med öppna frågor. Den är vilket tillvägagångssätt vi har 

när vi tolkar. I detta sammanhang spelar också den förförståelse som tolkaren har av 

                                                 
37 SOU:2012:22  
38

 http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148  

39  Patton,M.Q, (1990). Sid 24-26 
40 Murphy FJ, Yielder J (2009)  

http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148
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sakförhållandet in. Han menar att det är viktigt att tänka på sambandet mellan delen och 

helheten.  Det tredje är de val vi gör när vi väljer ut de delar vi tolkar. Det fjärde handlar om 

hur vi förmedlar vår tolkning. Här menar Ödman att språkbruket bör vara enkelt liksom att det 

ska vara möjligt för läsaren att kunna bedöma de tolkningar som görs. Den metod jag valt kan 

sägas vara en hermeneutisk kvalitativ metod genom en analys av texter. 
41

 

Utgångspunkten för uppsatsen är alltså att hitta de topiker som göms bakom de argument som 

framförs i utredningen och remisserna. Jag har närmat mig texten på flera sätt. Först studerade 

jag argumenten för det antal vargar organisationen eller personen förspråkar. Jag gjorde det 

genom att använda Stephen Toulmins teknik att analysera argument. 

Toulmin var en brittisk filosof som använde tre huvudbegrepp för att analysera en 

argumentation. Det första begreppet ”påstående” innebär att vi för fram en ståndpunkt som vi 

vill att andra ska hålla med om. Det andra begreppet ”sakförhållande” är det som vi använder 

som stöd för vårt påstående. Det tredje begreppet ”garant” är de normer, regler eller den doxa 

som gör att vi kan räkna med att få stöd för vårt sakförhållande. För att ta ett exempel. Gunilla 

är 90 år (sakförhållande) så hon kan inte engelska (påstående) Det var inte vanligt med 

engelska i svenska skolor på 1930-talet (garant). Toulmin har ytterligare tre komponenter i sin 

modell. Dessa är” stödjande faktorer” för att stödja garanten om någon skulle tvivla på den, 

begreppet ”styrkekmarör”, d.v.s. hur säkert påståendet är och slutligen begreppet 

”vedergällning” som lyfter fram de fall då garanten inte gäller.  Jag kommer inte att studera 

de tre senare begreppen eftersom de mer fokuserar på styrkan i argumentet, vilket är något jag 

valt att inte studera i uppsatsen. Toulmins teknik används i uppsatsen för att tydliggöra antalet 

vargar som de olika organisationerna personera vill ha. Den garant som kan hittas i nära 

relation till argumentet om antalet vargar ger också en indikation på de topiker som 

organisationen eller personen använder. 
42

 

Eftersom de topiker som finns i argumenten för antalet varg, dels påverkas av de retoriska 

villkoren och dels kanske inte speglar hela bilden av de topiker som finns i yttrandena har jag 

också läst hela yttrandet och letat den topik som jag uppfattar bäst beskriver den utgångspunkt 

                                                 
41 Ödman (2007)  sid 235-243  
42 Kjeldsen ( 2008)   sid 188-193 
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organisationen har i resonemanget. De frågor jag ställt till texten är; Vad vill organisationen 

uppnå med sitt resonemang? Varför för man de resonemang man gör? Jag har använt svaren 

för att försöka identifierat den topik som speglar den doxa, dvs. med Mats Rosengrens ord de 

försanthållanden som organisationen eller personen har. När jag identifierat den topik jag 

uppfattar som huvudtopiken har jag läst yttrandena igen för att undersöka om och i så fall hur 

övriga organisationer förhåller sig till topiken.  

Jag har gjort de resonemang jag för spårbara och begripliga genom att vara tydlig med hur jag 

resonerar. Argument beskrivna enligt Toulmin finns organisation för organisation i bilaga 2, 

tillsammans med citat från organisationerna. Bilagan är en brygga mellan mina resonemang 

och grundmaterialet. Topikerna redovisas dessutom i figur 1 och 2 i uppsatsen.  

5.  Resultatredovisning och analys 

5.1. Den retoriska situationen 

Formen och arbetsgången för en statlig offentlig utredning och de yttranden som den kan leda 

till är reglerad. Det innebär att skriva utredningen såväl som att yttra sig över utredningens 

innehåll kan ses som en specifik retorisk situation men det påträngande problemet, publiken 

som de retoriska villkoren skiljer sig något åt.  

5.1.1. Utredningen 

En utredning beställs av regeringen genom ett utredningsdirektiv, en utredare liksom 

sekreterare och experter utses av regeringen.
43

 Utredningens publik är alltså i första hand 

regeringen. För en utredning finns också en större publik i form av riksdagen, partier som inte 

är med i regeringen, intresseorganisationer, media och väljare.   

Regeringen som publik överensstämmer med Bitzers definition av en publik. Regeringen kan 

påverkas till att handla på ett visst sätt (det vill säga ta intryck av utredningens förslag och 

skapa en proposition till ny lagtext) och har möjlighet att handla (regeringen har rätt att 

föreslå Riksdagen lagförslag) och dessutom har viljan att handla (uppdraget i sig kan ses som 

att Regeringen vill lyfta frågan och hitta ett handlingsalternativ).  

                                                 
43 Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling, Dir. 2010:65   
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För en utredning finns också en större publik i form av riksdagen, partier som inte är med i 

regeringen, intresseorganisationer, media och väljare.  Även dessa kan påverkas att handla. 

Riksdagen kommer t.ex. att besluta om eventuellt nya lagförslag som utredningen leder till, 

partierna kan skriva motioner i förhållande till regeringens förslag, intresseorganisationer kan 

t.ex. genom att yttra sig eller bilda opinion för eller emot utredningens förslag påverka om 

utredarens förslag genomförs eller inte.  

Utredaren har fått direktiv, det vill säga instruktioner om vad som ska utredas och inom vilka 

områden som förslag ska lämnas. I detta fall ska utredningen enligt direktivet vad gäller 

antalet rovdjur- ”lämna förslag till målnivåer för björn, varg, järv och lodjur dels med 

beaktande av att gynnsam bevarandestatus ska föreligga, dels med beaktande av de olika 

förutsättningarna i förvaltningsområdena, de socioekonomiska förutsättningarna samt 

rovdjurens funktion och ekologiska roll i ett ekosystemperspektiv”
44

  Direktivet sammanfattar 

alltså det påträngande problem som utredningen ska lösa. Direktivet sammanfattar också de 

retoriska villkoren för just denna utredning genom att de sätter ramar för de förslag 

utredningen ska lämna och bestämmer tidpunkten när de ska vara klara. Utredaren har också 

att förhålla sig till de generella villkoren för denna typ av utredning, en utredning är t.ex. en 

skrift framställd i en viss mall. 

Utredningen har utifrån direktivet identifierat tre principer som bör gälla när mål för 

rovdjuren ska bestämmas och utformat sina förslag i enlighet med dessa. För att sammanfatta 

förslagen nedan så utgår utredaren från begreppet gynnsam bevarandestatus som ett 

minimantal för antalet rovdjur i Sverige. 

Princip 1. Antalet rovdjur ska vara så många att gynnsam bevarandestatus uppnås.  

För gynnsam bevarandestatus menar utredningen att det krävs minst 45 föryngringar vilket 

innebär 450 vargar. Antalet bygger på en tidigare utredning där en vetenskaplig panel som 

gick igenom litteratur på området diskuterar antalet individer för gynnsam bevarandestatus. 

Panelen angav ingen exakt siffra för antalet vargar utan diskuterar det önskvärda om 3,000–

5,000 vargar samantaget i Skandinavien, Finland, Karelen och Kola-halvön, vilket innebär 

runt 500 vargar i Sverige. Panelen för dock fram att inavelsgraden har mycket stor betydelse 

för det antal vargar som behövs, vilket innebär att en exakt siffra är svår att ange. 
45

  

                                                 
44 Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling, Dir. 2010:65  
45 SOU :2011:37 (sid, 33-48;101-145) 
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Det antal vargar som utredaren föreslår, 450 vargar, kräver att det område där vargar finns 

utökas också till Götaland.  För att uppnå målet behöver vargen alltså finnas längre söderut än 

de gjorde när utredningen skrevs.  Utredarens mål är att antalet ska uppnås till år 2024. 

Anledningen till att det behövs så många år är problem med inavel samt att det tar tid att få 

lokal acceptans för varg i Götaland, där varg inte funnits i modern tid. Utredaren menar också 

att det tar tid att bygga stängsel som skyddar tamdjuren mot vargen.
46

 

Princip 2. Sverige ska uppfylla internationella åtaganden mot samerna som ursprungsfolk. 

Åtagandet innebär bl.a. att den traditionella samiska renskötseln inte får förhindras eller 

kraftigt försvåras. Utredaren föreslår att vargar inte kan tillåtas i renskötselns 

åretruntområden. Få vargar kan tillåtas i vinterbetsområdena med syfte att området ska vara 

en förbindelselänk till Finland så att vargarna ska kunna vandra söderut.  

Princip 3. Hänsyn till sociala och ekonomiska konsekvenser 

Politiken ska ta hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenser som vargen kan medföra 

för befolkningen i de områden där de förekommer. Utredaren föreslår att detta i första hand 

bör ske genom att förebygga skador från rovdjur och i andra hand genom att omfördela 

antalet rovdjur eller att minska rovdjursförekomsten. Konkreta förslag i utredningen är dialog- 

och kommunikationsinsatser, ekonomisk ersättning för att förebygga rovdjursangrepp t.ex. 

stängsel liksom ersättning i de fall tamdjur dödats. Ändrade regler för skyddsjakt och 

strängare lagstiftning rörande illegal jakt finns också med bland förslagen. Utredaren menar 

också att möjligheten till lokal anpassning och att ta tillvara lokal kunskap är viktig för att få 

lokal acceptans för rovdjurspolitiken.  

Sammanfattningsvis är utredningen inriktad på att hitta sätt att nå minimiantalet som angetts 

för gynnsam bevarandestatus, med restriktionerna att Sverige också skrivit på internationella 

konventioner om att respektera samerna som en ursprungsbefolkning och problemet att få en 

lokal acceptans för vargarna.  

5.1.2. Remissvar 

När en statlig offentlig utredning blir klar remitteras den oftast till myndigheter och 

organisationer som ges möjlighet att lämna synpunkter på utredningen. Dessa synpunkter, 

remissvar eller yttranden, ska vara skriftliga och publiceras på regeringskansliets webbplats.  
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Tanken är att regeringen ska få ett förslags konsekvenser allsidigt utredda inför nästa steg i 

processen nämligen att regeringen skriver en proposition om ett lagförslag till riksdagen 

Remissen är för det mesta skriftlig och tiden för myndigheter och organisationer att skicka in 

sina synpunkter ska vara minst tre månader. Regeringen har gett ut en PM om hur remisser 

bör vara uppställda för att de ska vara enkla för regeringen att analysera. Några råd är t.ex. att 

börja med en sammanfattning, följa utredningens disposition och skilja på citat och egna 

synpunkter.  Myndigheter måste svara på remisser medan det är frivilligt för kommuner och 

organisationer att svara på de remisser de får. Det är också möjligt för personer eller 

organisationer att utan att blivit speciellt inbjuden skicka in sina synpunkter på en utredning.
47 

 

Den retoriska situationen för en remiss är relativt bestämd, med en given form och ett innehåll 

som styrs av innehållet i utredningen. Publiken är för de organisationer som svarar på 

remissen regeringen. Även för dessa organisationer finns en större publik i form av de 

medlemmar organisationen har och också likväl som för utredningen media, andra 

organisationer, riksdagspartier och väljare. 

Om det påträngande problemet för utredaren definierades av direktivet, definieras det 

påträngande problemet för de organisationer som ger remissvar av utredningen. Detta är ett 

tillfälle att retoriskt argumentera runt de delar i utredningen som man är för och emot. Det är 

ett tillfälle att föra fram konsekvenser för den egna organisationen eller dess medlemmar av 

de förslag som finns i remissen. Det innebär också att framförallt utredningens princip och 

viktigaste utgångspunkt ”Gynnsam bevarandestatus ska uppnås” är en utgångspunkt som de 

organisationer som svarar på remissen måste förhålla sig till.  Vare sig organisationerna vill 

ha fler eller färre vargar kräver de retoriska villkoren en argumentation om denna princip.  

5.2. Topiker 

5.2.1. Topiker i utredningen 

Utredningen bygger på att gynnsam bevarandestatus ska uppnås. Utredaren stöder sig här på 

sitt utredningsdirektiv och på det gällande EU-direktivet. Utredaren sammanfattar ” 

”Riksdagen har tagit ställning för att den biologiska mångfalden ska bevaras och att 

rovdjuren långsiktigt ska finnas kvar i den svenska faunan. Det är därför utredningens 
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bedömning att bevarandet av dessa arter är ett väsentligt mål av allmänintresse som inte 

behöver ifrågasättas.”
48 

Med denna inriktning som utgångspunkt försöker utredaren hitta ett 

förslag som uppnår detta och säkerställer internationella åttaganden gentemot samerna, 

liksom att mildra socio-ekonomiska konsekvenser. 

När det gäller socio-ekonomiska konsekvenser föreslår utredaren information och ekonomisk 

kompensation. Ramarna för politiken bör bestämmas politiskt nationellt medan förvaltningen, 

dvs. i praktiken antalet vargar, bör bestämmas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.  

Utredaren har noterat att det trots ett flertal utredningar och politiska beslut om 

rovdjurspolitiken råder en polariserad debatt. Utredaren menar att politikerna inte ska fatta 

detaljbeslut om antalet djur utan överlämna åt förvaltande myndigheter att besluta om en 

adaptiv förvaltning dvs. en förvaltning som löpande tar hänsyn till ny kunskap och 

konsekvenser för övriga intressen.  

Jag tolkar utredningen som att utredaren försöker hitta åtgärder som givet ett visst antal 

rovdjur minimerar oro hos lokalbefolkningen och negativa ekonomiska konsekvenser för 

näringsidkare. Vidare tolkar jag det som att utredaren ser en okunskap om vargen som kan 

åtgärdas genom information. Det kan gälla både rörande vargens ofarlighet för människan och 

hur t.ex. husdjur och sällskapsdjur kan skyddas mot varg. Utredaren menar alltså att 

näringsidkare i trakter med rovdjur ska kompenseras för den ekonomiska skadan av rivna djur 

och för kostnaden för förebyggande åtgärder. Utredaren föreslår också att regelverket runt 

skyddsjakt ska förändras och åtgärder mot illegal jakt skärpas. 

Fyra topiker jag hittar i utredningen är ”biologisk mångfald (ska bibehållas/öka)”, ”gynnsam 

bevarandestatus (bestäms vetenskapligt och ska uppnås)”, ”internationella åtaganden (genom 

EU-direktiv och konventioner ska följas)”. ”Riksdagens beslut (ska följas)”.  

I enlighet med Aristoteles klassificering kan dessa topiker både avse dimensionen gott och 

nyttigt. Det vill säga det är moraliskt gott att ta Sveriges del av ansvaret för den biologiska 

mångfalden. Det är moraliskt rätt att följa internationella lagar och avtal liksom att följa 

svensk lag. Det är moraliskt gott att värna utrotningshotade djur.  Den nyttiga dimensionen 

finns också med. Sverige ökar sitt anseende internationellt om vi ökar den biologiska 

mångfalden. På längre sikt bidrar biologisk mångfald till hälsa och säkerhet för 

mänskligheten.  
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Ytterligare topiker som finns i utredningen men mera som medel för att skapa acceptans för 

de förut nämnda topikerna är ”Ersättning (till skadelidande) ”, ”information (för ökad lokal 

acceptans)”, ”adaptiv förvaltning (för effektivare förvaltning och lokal acceptans)” och ”lokal 

acceptans” Dessa topiker kan också ses både som nyttiga och goda. De syftar till ekonomisk 

kompensation och att befolkningen känner sig säkrare och tryggare i de områden där rovdjur 

finns. Utredaren för här också fram en moralisk dimension.  ”ersättningssystem måste vara 

rättvisa, transparenta och tillräckliga.” men fortsätter med en nyttodimension 

”rovdjurspolitiken måste få kosta om det ska finnas acceptans”.
49 

 

Vad gäller information är syftet ökad lokal acceptans som jag ser som en nyttotopik. 

”Avsikten är att förebygga och minska konflikter kring rovdjuren.”
50 

Det förs t.ex. ingen 

diskussion om att minskad oro t.ex. pga. av ökad kunskap om vargens ofarlighet för 

lokalbefolkningen i sig är gott. Det förs dock en viss argumentation för att vissa föreslagna 

informationsmodeller t.ex. att två personer tillsammans informerar och utreder ökar 

tryggheten för fältpersonal som ska besiktiga rivna djur.
51 

Utredaren har utgångspunkten att 

ökad kunskap i form av t.ex. information leder till ökad acceptans för varg. I sin helhet ser jag 

att motivet för dessa topiker är lokal acceptans av förekomsten av rovdjur. I förhållande till 

utredningens mål ser jag därmed dessa topiker som nyttotopiker i enlighet med Aristoteles 

klassificering.  

5.2.2.  Topiker i remissvaren 

I bilaga 2 finns argument för antalet vargar beskriven enligt Toulmin modell, citat för att 

beskriva de topiker som finns i utredningen. En sammanställning av topikerna ges i figur 1 

och figur 2.  

Sammanställningen visar att flertalet av de organisationer som yttrat sig vill ha färre vargar i 

Sverige. Det är endast fem organisationer som vill ha 450 vargar eller fler. Tre organisationer 

tar tydligt ställning till att man inte vill ha några vargar. Merparten av de övriga 

organisationerna vill ha ett vargantal mellan 100 och 210 vargar.    
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Färre antal/ inga i vargar 
områden där man själv 
bedriver verksamhet 

Organisationens 
huvudtopik,  

Övriga topiker, specifika för organisationen 
gynnsam bevandestatus ej med. 

Folkaktionen Ny 
Rovdjurspolitik 

Trygghet Landsbygdens livsvilkor, okunskap-misstro,   

Kuylenstierna, Carl-Erik   Trygghet misstro, landsbygdens livsvilkor 

Lantbrukarnas Riksförbund 
Örebro 

Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Trygghet, okunskap-misstro 

Lindgren, Dag Gynnsam bevarandestatus Gynnsam bevarandestatus 

Renägarförbundet Ekonomisk oro  Internationella konventioner, ersättning  

Rödluvan & Mormor Trygghet Okunskap- Misstro, ersättning 

Studiegruppen Varg och 
landsbygds-boende   

Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Trygghet, okunskap-misstro 

Svenljungagruppen Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Säkerhet, trygghet, ersättning 

Svenska Fåravelsförbundet Ekonomisk oro Trygghet, Landsbygdsbefolkningens livsvillkor, 
ersättning 

Svenska Jägareförbundet Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Ekonomisk oro, ersättning, trygghet, information 

Svenska Samernas 
Riksförbund   

Ekonomisk oro Okunskap- misstro, traditionell kunskap, 

Föreningen Sveriges 
fäbodbrukare 

Biologisk mångfald Okunskap-misstro, ekonomisk oro 

Sveriges Jordägareförbund Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Äganderätt, inflytande, ersättning 

Sveriges Yrkesjägareförening   Inflytande (lokalt) Trygghet, information 

Centerpartiet i Sala Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Okunskap-misstro  

Centerpartiet i Örebro Landsbygdsbefolkningens 
livsvillkor 

Okunskap-misstro,  

Gävleborgs fäbodförening Biologisk mångfald Internationella konventioner, ekonomisk oro, 
ersättning 

Hela Sverige ska leva! Inflytande (lokalt) Trygghet, landsbygdbefolkningens livsvillkor 

Jägarnas Riksförbund   Inflytande (Lokalt) Landsbygdsbefolkningens livsvillkor 

Lantbrukarnas Riksförbund Landsbygdsboendes 
livsvillkor 

Misstro, natursyn,  Trygghet, ekonomisk oro 

Sveaskog, Bergvik skog, 
Skogsindustrierna 

Ekonomisk oro ersättning 

Svenska Kennelklubben Inflytande (lokalt)  Rättvisa, ekonomisk oro 

Figur 1. Topiker för färre vargar i remissyttrandena 

Källa: Yttrandena  http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148  läst 2014-04-21, sammanfattade i Bilaga 2. 
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Fler vargar Organisationens 
huvudtopik,  

Övriga topiker, specifika för organisationen 
gynnsam bevarandestatus ej med. 

Naturskyddsföreningen Gynnsam bevarandestatus Internationella konventioer 

Världsnaturfonden Gynnsam bevarandestatus Vetenskaplighet, ersättning, livskvalitet, 
internationella konventioner 

Djurens rätt Natursyn (Naturligt stora 
stammar) 

individer Inflytande, information, naturlig 
invandring, internationella överenskommelser 

Föreningen Nord ulv Natursyn (Naturligt stora 
stammar) 

Naturlig invandring, gynnsam bevarandestatus, 
internationella överenskommelser, 
vetenskaplighet, ersättning, information 

Svenska Rovdjursföreningen Gynnsam bevarandestatus Naturlig invandring, Internationella konventioner, 
vetenskaplighet, ersättning 

 
Figur 2. Topiker för fler vargar i remissyttrandena 

Källa: Yttrandena  http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148  läst 2014-04-21, sammanfattade i Bilaga 2. 

 

De topiker som hittats som huvudtopiker är; trygghet, landsbygdsbefolkningens livsvillkor, 

gynnsam bevarandestatus, ekonomisk oro, biologisk mångfald, Inflytande, naturligt stora 

stammar. Andra topiker som är viktiga i argumentationen är okunskap, kunskap, misstro, 

ersättning, rättvisa, internationella konventioner, vetenskap.  

Gynnsam bevarandestatus 

Topiken gynnsam bevarandestatus återkommer i de flesta remissvaren. Detta är naturligt då 

den har en central plats i den utredning man lämnar synpunkter på. Den ingår därmed i de 

retoriska villkor som de som lämnar synpunkter på remissen måste förhålla sig till.   

Den betydelse som läggs in i gynnsam bevarandestatus skiljer sig dock åt mellan 

organisationerna. Det gäller både hur man menar att kravet i art-och habitatdirektivet ska 

tolkas i förhållande till andra intressen och hur många vargar som behövs för att uppnå 

gynnsam bevarandestatus.  

Flertalet av organisationerna menar att antalet vargar som behövs för gynnsam 

bevarandestatus är ett mått som ska räknas fram vetenskapligt. Att vetenskapligt ta fram ett 

antal individer låter sig dock inte göra entydigt vilket svaren från universitet och andra 
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vetenskapliga institutioner visar. Det innebär att det finns ett tolkningsutrymme även för de 

organisationer som accepterar att gynnsam bevarandestatus ska uppnås.  

Ett antal akademiska institutioner har också lämnat synpunkter på utredningen. Svaren från 

dessa är inte samstämmiga även om de flesta menar att 450 vargar troligen är för lågt för att 

bevarandestatus ska uppnås.  

Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet menar att målen avseende framförallt 

varg förefaller tveksamt satta i förhållande till kunskapsunderlaget. Universitet menar att det 

vore önskvärt om utredningen tydligare visat vilken ytterligare kunskap som skulle behövas 

och hur denna kunskap skulle kunna påverka målen.  Statens veterinärmedicinska anstalt 

instämmer i utredningens bedömning avseende antalet djur. Naturhistoriska riksmuseet 

ifrågasätter referensvärdena för varg, dvs. 450 individer, och menar det inte finns 

”vetenskaplig stringens” i beräkningen. Museet menar att referensvärdena inte ens baseras ”på 

slutsatserna från den vetenskapliga panel som utredaren tillsatte, i vilka betydligt högre 

värden rekommenderas.”  Lunds universitet skriver: ”I bevarandebiologisk litteratur är detta 

begrepp > gynnsam bevarandestatus < sällan använt. I stället används ’minsta livskraftiga 

population’, som baseras på både genetiska och populationsdynamiska aspekter. Vi föreslår 

att begreppet ’gynnsam bevarandestatus’ knyts till det vetenskapliga begreppet ’minsta 

livskraftiga population’ med en given sannolikhet och tidsaspekt på förslagsvis 99 % 

sannolikhet för populationen att överleva i 100 år.”  Uppsala universitet skriver ”De 

målnivåer for antalet rovdjur som anges i utredningen verkar sakna en strikt vetenskaplig 

förankring” och fortsätter ”att en sårbarhetsanalys borde ha gjorts inom ramen for 

slutbetänkandet och att frågan om miniminivåer bör lämnas öppen i utredningen tills denna 

analys är klar.” 

Det kan nämnas att Sveriges Lantbruksuniversitet inte kunde enas internt om antalet individer 

för gynnsam bevarandestatus. Grimsö forskningsstation uttryckte en nivå om 300 individer 

medan Art Databanken menade att 450 individer var för lågt. Lantbruksuniversitetet påpekar 

också att nivån fasställts med ett antal antaganden och sårbarhetsanalyser som grund. 
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Lantbruksuniversitet påpekar vidare att nivån på den genetiska isoleringen är en viktig faktor 

för att bestämma antalet.  

De organisationer som lämnat remissvar argumenterar för olika tolkningar av EU:s art- och 

habitatdirektiv. De organisationer som vill ha fler vargar ser liksom utredaren gynnsam 

bevarandets som överordnat mål om t.ex. socio-ekonomiska villkor för befolkningen. De som 

vill ha färre vargar menar i betydligt större utsträckning att gynnsam bevarandestatus bör var 

ett likvärdigt eller underordnat mål i förhållande till socio-ekonomiska villkor eller de 

renskötande samernas villkor.  

För Djurens rätt respektive de organisationer och personer som inte vill ha vargar alls är 

gynnsam bevarandestatus inte viktigt. För Djurens rätt är det självklart att vargen ”har 

företräde i naturen”. De som vill ha minst vargar menar å andra sidan att människan har tagit 

över rollen som ”rovdjur” i naturen, att vargen inte är utrotingshotad i hela sitt naturliga 

område, och att människors säkerhet är viktigare än att bevara vargen.  

Föreningen Nordulv och Svenska rovdjursföreningen som vill ha fler än 450 vargar bygger 

argumentationen på begreppet gynnsam bevarandestatus. Jag tolkar dock deras svar som att 

gynnsam bevarandestatus för dem är ett medel för att nå en naturlig vargpopulation i Sverige 

snarare än ett mål i sig. Dessa organisationer ser naturligheten som viktig. Det innebär t.ex. 

att. man vill att varg ska kunna vandra in från Finland.  

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden däremot bygger sin argumentation till stor del 

på topiken. Gynnsam bevarandestatus är alltså ett mål i sig för dessa organisationer.  

Gynnsam bevarandestatus är för dessa organisationer överordnade andra mål. De kopplar det 

dessutom till att EU:s art- och habitatdirektiv är en tvingande lagstiftning som gäller i 

Sverige.   

Av de som vill ha färre vargar accepterar de flesta gynnsam bevarandestatus som ett mål som 

måste uppfyllas och har ofta formuleringar som ”minsta möjliga antal”. Dessa organisationer 

väger antalet vargar i förhållande till landsbygdsbefolkningens trygghet och möjligheter att 

bedriva näringsverksamhet och menar att dessa är lika viktiga eller viktigare än att behålla 
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vargen. Det innebär att de för fram de lägsta vargantalen från de intervall som de 

vetenskapliga analyserna gett. 

Gynnsam bevarandestatus är en gemensam topik i så måtto att de flesta organisationerna 

förhåller sig till den. De gör det däremot på så olika sätt. Det antal vargar som kan beräknas 

fram lämnar också så mycket över till tolkning, att den svårligen kan användas som en 

gemensam utgångspunkt i en diskussion. Organisationerna ser den som ett medel för att 

argumentera för sin ståndpunkt eller som ett nödvändigt ont. Topiken skulle därmed kunna 

vara en förhandlingsgrund. Problemet är att den i stor utsträckning används som ett av flera 

medel för att argumentera för sin doxa t.ex. vargar har rätt att vara i naturen, eller människors 

trygghet kommer främst.  

Det är inte några organisationer som tar upp de underliggande målen med gynnsam 

bevarandestatus. De som kommer närmast är de tre organisationer, Världsnaturfonden, 

Naturskyddsföreningen och möjligen Föreningen Nordulv som bygger sin argumentation på 

meningen med ”gynnsam bevarandestatus” dvs. att det är viktigt att inte utrota djur, även om 

de inte diskuterar den vidare. Istället kopplas topiken till att vi ska följa lagstiftningen vilket 

jag ser som ett moraliskt ställningstagande. Lagar ska följas. Gynnsam bevarandestatus för 

varg syftar till biologisk mångfald vilket skulle kunna ses både som en nyttotopik t.ex. 

mänsklighetens möjligheter att överleva ökar med biologisk mångfald, eller som en moralisk 

topik t.ex. mänskligheten har inte rätt att utrota djurarter. 

Internationella konventioner. 

De flesta organisationerna är överens om att vi ska följa svenska lagar och hålla ingångna 

internationella avtal.  De som vill ha ”minsta möjliga antal vargar” skriver så med anledning 

av att de menar att vi ska följa lagstiftningen och stiftade lagar. De allra flesta menar också att 

illegal jakt eller utomparlamentariska metoder är förkastliga. De remissvar som visar 

förståelse för sådana metoder bygger också sin argumentation på att lagarna bryts som en 

effekt av den maktlöshet och desperation som människor känner. De som vill ha fler vargar 

menar att art- och habitetdirektivet gäller; punkt. De som vill ha färre vargar sätter direktivet i 

relation till annan lagstiftning t.ex. Djurskyddslagstiftningen. Gävleborgs fäbodförening vill 

t.ex. ha utrett hur de ska kunna upprätthålla sitt ålagda djurskydd om djuren kan skadas och 
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dödas, detsamma gäller lagstiftning om biologisk mångfald t.ex. att upprätthållandet av 

artrika betesmarker eller utrotningshotade husdjursraser.  

Renskötselområdet är stort och är en barriär mot invandring av varg från Finland. Hur olika 

organisationer ser på varg i renskötselområdet borde därför vara principiellt intressant. De 

organisationer som företräder renskötseln menar att de konventioner som Sverige skrivit på 

vad gäller urbefolkningars rättigheter är lika viktiga som art- och habitatdirektivet. De 

argumenterar för att renskötsel omöjliggörs med varg i områden med ren och att varg därmed 

ska förekomma mycket sparsamt i renskötselområdet. De organisationer som vill ha fler 

vargar menar att det är viktigare att vargar ska kunna vandra in från Finland och i någon mån 

uppehålla sig i vinterbetslanden. Antingen menar man att rennäringen måste ändra sitt sätt att 

bedriva renskötsel, att vargarna har företräde eller också menar man som utredningen att man 

borde kunna skriva avtal med renskötarna. De som vill ha färre renar resonerar olika gentemot 

rennäringen. Vissa menar att varg inte hör hemma i Götaland den bör vara i Norrlands 

vildmark, andra som t.ex. LRF menar att alla näringar, också renskötseln, måste bära 

kostnaden för varg för att rovdjurspolitiken ska uppfattas som rättvis. Några organisationer 

t.ex. Svenljungagruppen menar utan att motivera att varg inte ska finnas i renskötselområdet. 

Sammantaget kan sägas att inga organisationer förutom renskötarna själva argumenterar med 

utgångspunkt från internationella konventioner i förhållande till rennäringen.  

Topiken internationella konventioner är en moralisk topik. Det är rätt att följa lagen. De flesta 

håller med om detta. Denna topik kan ses som gemensam.  

Natursyn-naturligt stora stammar 

De organisationer som besvarat remissen har olika syn på naturen och människors och 

rovdjurs värde i förhållande till varandra. Djurens rätt är tydlig med att rovdjurens intressen 

bör ha företräde i naturen, vilket t.ex. innebär att de anser att mänsklig jakt bör minska så att 

den naturliga födan för rovdjuren ökar. Vargarna är naturliga i det vilda och ska kunna spridas 

i alla områden i Sverige. Djurens rätt argumenterar i enlighet med denna natursyn att också 

individer av de vilda djuren bör skyddas från t.ex. stress och känslor av saknad om 

gruppmedlemmar dödas. Svenska rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv som också de 
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vill ha fler rovdjur i Sverige betonar att vargar och andra rovdjur är ett naturligt inslag i 

naturen som vi bör ha fler av.  

Övriga organisationer uttrycker mer eller mindre tydligt att människan har en särställning i 

naturen. De organisationer som vill ha något fler rovdjur betonar vikten av gynnsam 

bevarandestatus och vikten av att följa internationella konventioner, men lägger mer vikt på 

människans villkor. De organisationer som vill ha betydligt färre rovdjur vill värna t.ex. 

tamdjur och ser att människan har ett ansvar att skydda dem. Jägarförbundet ser t.ex. jakt som 

ett naturligt sätt för människan att vara en del av naturen och människan som en naturlig 

jägare. Organisationerna diskuterar också biologisk mångfald på andra plan än rovdjur t.ex. 

vikten av att skydda betesmark, utrotningshotade tamdjur, eller rennäringen som en 

ursprungs-befolknings kulturyttring.  

Inom gruppen för färre rovdjur finns också de som i stor utsträckning enbart diskuterar 

människors livsvillkor i områden med rovdjur. Jag tolkar det som att man ser att människan är 

viktigare än vargen.  

Det kan också noteras att det är de som vill ha fler vargar som i större utsträckning i 

remissvaren uttryckligt uttrycker sin natursyn. De som sätter människans livsvillkor på landet 

eller lokalt självbestämmande gör det i mindre grad.  

Jag ser denna topik som i huvudsak moralisk. Djurens värde i förhållande till människor har 

en moralisk dimension. Topiken är grundläggande för övrig argumentation. Den speglar 

organisationernas doxa och är en utgångspunkt från hur man resonerar i övriga frågor. Vad 

gäller synen på om vargen ska finnas i naturligt stora stammar i Sverige finns det alltså en stor 

skillnad mellan de organisationer som besvarat remissen  

Ekonomisk oro- ersättning 

Topiken om ekonomisk oro innehåller många komponenter som oro för värdet på fastigheten, 

de ekonomiska konsekvenserna för den näringsverksamhet man bedriver och ersättningens 

storlek. Vad gäller ersättningar är remissinstanserna eniga. De medel som är avsatta täcker 

inte de kostnader som ett ökat antal vargar bedöms kosta. De som är för fler vargar menar 

som t.ex. Naturskyddsföreningen att politiken måste få kosta. De menar att tamdjursägarna 
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ska arbeta skadeförebyggande men att staten för att göra politiken accepterad måste ersätta 

kostnaderna. Djurens rätt och Rovdjursföreningen betonar något tydligare vikten av att 

skadeförebyggande åtgärder bör vidtas för att ersättning ska utgå.  Rovdjursföreningen skriver 

t.ex. vad gäller renskötseln att ”Det måste ställas tydliga krav på realistiska förebyggande 

åtgärder utöver vad som kan krävas under normala driftsformer för att bidrag ska utgå.”
52

 

De som är emot vargar har högre uppskattningar av de ersättningsbelopp som behövs än 

utredningen. De bedömer att stängsling av tamdjur medför en kostnad på över en miljard 

kronor. Ett antal organisationer t.ex. Yrkesjägarna och Jordägarna menar att staten också 

borde ersätta det jaktbara viltet. Flera organisationer t.ex. LRF menar att det inte är troligt att 

staten kommer att ersätta kostnaden för stängsling.  

Ett antal organisationer är också oroliga för om de ska kunna fortsätta med sin 

näringsverksamhet om varg finns i området. De är oroliga för att de kommer att få ta 

kostnaderna.  Det gäller framförallt renskötarna och fäbodbrukarna. Jaktorganisationerna 

pekar på de minskade intäkterna från jakt. Skogsbolagen pekar på en ökning av klövvilt (pga. 

ändrad jakt) som kan leda till ökade skogskador. 

Jag ser denna topik både som en nyttotopik och som en moralisk topik. Ersättningsnivån 

likväl som effekten på företagsekonomiska resultatet har naturligtvis med ekonomisk nytta att 

göra. Samtidigt finns en moralisk dimension av att statens ka ersätta skador av förd politik. 

Även om man inte är överens om nivåerna så är de flesta överens om principerna.  

Landsbygdens livsvillkor 

Denna topik tas framförallt upp av de som vill ha färre vargar. De menar att de människor 

som finns på landsbygden måste kunna leva och bo där att deras livskvalitet inte ska 

försämras. Denna topik samverkar med topikerna om säkerhet, ekonomisk oro och inflytande. 

Organisationerna som för fram den menar likt Centerpartiet att ” Goda livsvillkor för 

landsbygdens befolkning ska komma i första rummet när det gäller rovdjurspolitiken i 

                                                 
52 http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/11/47/d060181e.pdf (sid 18) 
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Sverige.” De för också fram landsbygdens kulturarv som något positivt. Det innefattar t.ex. 

jakt, bärplockning och naturen som en trygg plats att vistas i.  

De som är för fler vargar diskuterar inte denna topik. Det är alltså tveksamt om den kan ses 

som en gemensam grund.  Jag ser topiken som både en nyttoptoik och moralisk topik.  

 Okunskap-misstro-information 

Topiken okunskap används framförallt av de som vill ha färre vargar. De menar att 

beskrivningen av konsekvenserna för lokalbefolkningen och hur stora skador som vargen ger 

bygger på okunskap. Kennelklubben uttrycker t.ex. att utredarnas förslag vad gäller skydd av 

hundar inte stämmer med deras bild av verkligheten. Kennelklubben raljerar över 

utredningens förslag om informationsinsatser och menar att dessa nog behövs främst i 

storstadsområdena där varg inte finns medan kunskapen är hög i områden med varg. Topiken 

okunskap gäller också den budget som avsatts för stängsel. Här menar merparten av 

organisationerna att den förefaller orimligt låg om ägarna till tamdjur ska kunna få 

kompensation för att skydda sina djur mot rovdjuren.  

Flera organisationer som vill ha färre och speciellt de som inte vill ha några vargar alls ser 

argumenten runt informationsinsatser som ett hån. De menar att den tyder på synen att de som 

är emot varg är okunniga och ”de ser människor som /---/ mindre vetande som man kan prata 

omkull”
53

 

Samtidigt menar de organisationer som vill ha fler vargar i likhet med utredningen att en ökad 

kunskap om vargen i områden med varg skulle leda till ökad acceptans. Dessa ser därför 

informationsinsatser t.ex. till skolor som ett sätt att förebygga oro. De menar att det är viktigt 

att informera om hur husdjur och sällskapsdjur kan skyddas mot varg.  

Topiken misstro hänger i någon mån ihop med topiken okunskap.  I de fall organisationerna 

ser förslag som inte är förenliga med den kunskap de själv har så ser man på de anslutande 

förslagen med misstro.  

                                                 
53 http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/11/44/e8df8536.pdf (sid 7) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/11/44/e8df8536.pdf
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De som vill ha färre vargar misstror framförallt beslutsfattarnas kunskap om de lokala 

förhållandena t.ex. förutsättningarna för att bo på landbygden. De som vill ha fler vargar tror 

att acceptansen och också kunskapen om hur man kan skydda t.ex. tamdjur ökar med mer 

information.  Svenska rovdjursföreningen, Föreningen Nordulv och Djurens rätt uttrycker en 

misstro mot en del av de organisationer som ger information med motiveringen att de i för 

stor utsträckning är påverkade av jaktintressen.  

Både de som vill ha fler och färre vargar använder topiken okunskap i förhållande till de som 

företräder den motsatta ståndpunkten. Det innebär i någon mån att samtliga menar att en 

större koncensus i vargdebatten skulle kunna skapas om kunskapen var högre.  

Vad gäller vilken kunskap som behövs och om/hur den kan skapas finns dock en mycket stor 

skillnad mellan de som vill ha fler och färre vargar liksom mellan utredningens förslag och de 

som vill ha färre vargar. De som vill ha fler vargar ser information som ett sätt att öka den 

lokala acceptens för varg, medan de som vill ha färre vargar ser det som att de har den 

kunskap de behöver för att ha skapat sig en uppfattning av vargens konsekvenser för dem. I 

någon mån kan kunskap ses som en gemensam grund för en diskussion, samtidigt som man 

bör komma ihåg att åsikterna om vilken kunskap som behövs och vilka som behöver den 

skiljer sig åt mellan de som vill ha fler och färre vargar.  

Trygghet 

Detta är en topik som framförallt förs fram av de som inte vill ha några vargar alls. De menar 

att vargen är farlig för människan. De känner sig otrygga, de vågar inte gå ut i skogen och de 

vågar inte låta barnen leka ute. De som vill ha färre vargar tar upp denna topik men mera från 

utgångspunkten att de själva inte är rädda men att det finns de som är det och dessas känslor 

måste tas på alvar. Gemensamt är att de är oroliga för sina sällskapsdjurs eller husdjurs 

säkerhet. De känner sig otrygga också för deras räkning.   

De som vill ha fler vargar är övertygade om att vargar inte är farliga för människor och att 

hundar och andra sällskapsdjur kan skyddas.  

De som använder denna topik för fram en rad belägg från tidningar och analysrapporter som 

visar att vargar dödar människor. De för fram exempel på dödade hundar och andra djur.  



 

32 

Denna topik är alltså inte gemensam. De som tror att vargen är farlig kommer inte att låta sig 

övertygas om motsatsen genom t.ex. information. Trygghet är framförallt en moralisk topik.  

Inflytande 

I denna topik har jag lagt in lokalt inflytande, respektive vem som ska bestämma om antalet 

rovdjur.  

De som vill ha fler vargar menar att deras organisationer borde få mer bestämmanderätt. 

Djurens rätt menar t.ex. vargar borde kunna företrädas av dem i domstol. De som vill ha fler 

vargar menar att flera instanser t.ex. viltvårdsorganisationerna och naturvårdsverkets 

rovdjursråd har för starka inslag av jägarintressen och därmed inte tar vare sig beslut om 

förvaltningsåtgärder på allvar eller genomför informationsinsatser på ett sakligt sätt. Dessa 

organisationer menar också att den vetenskapliga grund som finns vad gäller gynnsam 

bevarandestatus inte fått tillräckligt stor genomslag på bekostnad av politiska överväganden. 

De menar t.ex. att beslut om skyddsjakt tas först när vargen lokaliserats så att jakten inte ska 

hinna överklagas. 

De som å andra sidan vill ha färre vargar menar att beslut om jakt saboteras genom 

överklagningar på ett sådant sätt att legitimiteten för politiken äventyras. De som vill ha färre 

vargar vill också ha ett större lokalt inflytande. De menar att lokalt inflytande är viktigt för att 

få lokal acceptans för politiken. Ett exempel är Hela Sverige ska leva som har denna topik 

som sin huvudtopik.  De menar att politiken inte borde dikterats uppifrån utan att de 

människor som bor i rovdjurstäta områden borde få vara med och bestämma om antalet vargar 

lokalt. Inte så förvånande är därmed lokalt inflytande något som de som vill ha fler vargar är 

tveksamma till. 

5.3. Vargen som ett problem- en underliggande doxa 

Av litteraturstudien framgår att en studie av topiker kan visa på den doxa som finns inom ett 

område. Topikerna antyder att det finns ett underliggande försanthållande i utredningen och i 

flertalet av remissyttrandena nämligen att vargen är ett problem för befolkningen i de 

områden där den finns. Det visar sig genom att såväl utredningen som de remissinsatanser 

som vill har färre vargar diskuterar möjligheten att uppnå gynnsam bevarandestatus med 
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minsta möjliga antal vargar. Dessa organisationer trycker också på att rovdjurspolitiken måste 

få kosta för att bli legitim.  De som inte vill ha vargar alls ser problemen med varg så stora att 

den förstör livet för befolkningen i områden med varg. De organisationer som vill ha fler 

vargar är de enda som själva ser något positivt i vargen men de diskuterar ändå vargen som 

problem för andra grupper t.ex. föreslår Föreningen Nordulv att ”information bör ges till de 

som behöver stöd”. De som vill ha fler vargar t.ex. Världsnaturfonden och Svenska 

naturskyddsföreningen poängterar också att framförall tamdjurshållare måste arbeta mera med 

förebyggande åtgärder, vilket jag tolkar som att de ser vargen som ett problem för dessa 

grupper. Några få lyfter fram ekonomiska möjligheter i form av viltskådning, och då utifrån 

ekonomiska aspekter. Med något undantag av t.ex. Djurens rätt och Föreningen Nordulv, 

lyfter ingen fram varg som något positivt i sig. Den fascination som det första citatet i 

inledningen speglar finns inte med i vare sig utredningen eller i remissvaren.  

Doxan om vargen som ett problem blir tydligare om den i tanken kontrasteras mot andra 

utrotningshotade djur och hur vi ser på dem. Exempel skulle kunna vara ladusvalor, blåval, 

eller örn.  

6. Slutsatser och diskussion 

Uppsatsen visade att ett antal specifika topiker användes i utredningen och remissyttrandena. 

Dessa var gynnsam bevarandestatus, ekonomisk oro-ersättning, landsbygdens livsvillkor, 

natursyn-naturligt vilda vargar, trygghet, okunskap-misstro-information och internationella 

konventioner. 

I utredningen och yttrandena finns en gemensam doxa att vargen är ett problem så till vida att 

de påverkar näringsliv och t.ex. sällskapsdjur negativt i de områden där de finns. En topik 

som alla delar är att ersättningarna är för låga i förhållande till rovdjurspolitikens målsättning. 

Flertalet organisationer accepterar även gynnsam bevarandestatus som princip.  

Vad gäller huruvida och i så fall på vilka sätt det problem man är överens om finns ska 

åtgärdas skiljer sig organisationerna åt i sina förslag. De som vill ha fler vargar framförallt 

Djurens rätt menar att människan måste anpassa sig efter vargen som har rätt att leva i sitt 
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naturliga område. De som vill ha färre vargar runt 150-210 vargar ser det som att problemen 

är möjliga att bemästra om antalet vargar är lågt. De accepterar alltså att vargen bör ha 

gynnsam bevarandestatus även om de tolkar det antal som behövs så lågt som möjligt. De 

som inte vill ha vargar alls sätter människan först och menar att vargen inte ska tillåtas 

påverka dem negativt. Argument för dessa organisationer är att människan tagit över vargens 

roll som rovdjur, och att människors trygghet är viktigast. Hur organisationerna och 

personerna närmar sig problemet påverkas alltså av den natursyn de har.  

Genomgången visar att det finns fler topiker som speglar organisationernas doxa. Exempel på 

sådana är naturligt vilda vargar, internationella konventioner, landsbygdens livsvillkor och 

trygghet. Organisationerna använder alltså topiker som de ser som gemensamma för de 

personer de företräder även om topikerna inte delas av alla.  I avsnittet tidigare forskning 

lyftes oro för egen säkerhet fram som den huvudsakliga anledningen till att människor inte 

vill ha vargar i sitt närområde. Denna topik finns med i yttrandena, men jag uppfattar oro för 

sällskapsdjur som hundar och husdjur som får som mera framträdande i remissvaren. 

Detsamma gäller t.ex. möjligheten att jaga, och oro för sin näringsverksamhets ekonomi.  

Denna uppsats visar alltså att i den retoriska situation som studerats så är den egna tryggheten 

för de flesta inte det viktigaste att föra fram som en utgångspunkt för argument om varg.  

Det finns också topiker som används för att organisationerna ser en möjlighet att få gehör för 

sina argument, dvs. som nödvändiga i den retoriska situationen. Till de senare räknar jag 

gynnsam bevarandestatus, information och ersättning. Genomgången visar dock att det 

innehåll organisationerna lägger i topikerna skiljer sig åt, vilket troligen gör det svårare att 

använda dem för att hitta en gemensam diskussionsgrund. Den tydligaste skillnaden visade 

sig i topikerna information samt inflytande som tydligt speglade den misstro som de 

organisationer som vill ha fler och färre vargar har gentemot varandra och staten. 

Studeras topikerna utifrån Söderbergs resonemang att de kan vara en utgångspunkt för en 

diskussion där man kan utveckla sin doxa har flera intressanta topiker identifierats. En sådan 

är natursyn. Vilka prioriteringar är rimliga att göra mellan utrotningshotade djur och de 

människor som påverkas av djuren? En annan topik är internationella konventioner. I 
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argumenten hänvisas förutom till art-och habitatdirektivet också till konventioner om 

biologisk mångfald, landskapskonventioner, och konventioner om ursprungsbefolkningars 

rättigheter. Hur bör vi prioritera mellan dessa? Frågan kan ställas både juridiskt men också 

utifrån de underliggande målsättningarna med lagstiftningarna. Hur bör möjligheten till 

fäbodbruk prioriteras i förhållande till att minska risken att vargen utrotas? En tredje 

utgångspunkt är inflytande. Vem bör bestämma över rovdjurspolitiken. Bör den bestämmas 

lokalt eller inte? Uppsatsen visar alltså ett antal topiker som för området rovdjurspolitik kan 

användas som diskussionsgrund för att i enlighet med Söderberg utveckla doxan inom 

området.  

Ross förde ett resonemang om att specifika topiker är mer betydelsefulla som en 

diskussionsgrund om de är tydliga och avgränsade. En sådan specifik topik som tolkas på 

olika sätt är t.ex. gynnsam bevarandestatus. En intressant tanke är om diskussionen skulle 

blivit annorlunda om utredaren i större utsträckning brutit ner betydelsen av gynnsam 

bevarandestatus i olika delar och gett förslag i förhållande till t.ex. på vilka sätt är biologisk 

mångfald i form av varg viktigt, eller vilket ansvar har Sverige i förhållande till andra länder? 

Topikerna kan också i enlighet med Aristoteles resonemang delas in i topiker för nytta och 

moral. Jag tolkar topikerna om vargar som till största delen moraliska. De som vill ha fler 

vargar använder topiker som naturligt vilda, och gynnsam bevarandestatus vilka främst kan 

ses som moraliska topiker. De som vill ha färre vargar använder i något större utsträckning 

topiker rörande nytta t.ex. ekonomiska konsekvenser för den näringsverksamhet som bedrivs 

på landsbygden eller ett minskat ekonomiskt utbyte av äganderätten. Även dessa menar jag 

tolkar topikerna i termer av gott och ont. Det vill säga i termer av att det är omoraliskt att 

deras ekonomi ska påverkas och att ersättningen måste vara rättvis.  

Genomgången av utredningen och remissvaren visar att den retoriska situationen styr 

argumentationen. De flesta organisationerna förhåller sig till och diskuterar t.ex. topikerna 

gynnsam bevarandestatus och internationell lagstiftning som utredning lyfter fram. 

Följsamheten mot de retoriska villkoren gör att t.ex. fascinationen för vargen som visades i 

inledningen första citat inte lyfts fram i den retoriska situation som studerats. Rädsla för den 
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egna säkerheten ges inte heller den betydelse som den tidigare forskningen visar att den borde 

ha. Det innebär att dessa aspekter inte beaktas i denna del av lagstiftningsprocessen. Den 

retoriska situationens förutsättningar skulle alltså kunna leda till att aspekter som är viktiga 

för t.ex. utformning och legitimitet i rovdjurslagstiftningen inte beaktas.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att studera topiker i vargdebatten i den specifika retoriska situation 

som en statlig offentlig utredning och de remissvar som lämnats på den utgör. En ökad 

kunskap om specifika topiker inom området kan skapa förutsättningar för en mer fruktbar 

debatt.  Ett antal specifika topiker hittades: gynnsam bevarandestatus, ekonomisk oro-

ersättning, landsbygdens livsvillkor, natursyn-naturligt vilda vargar, trygghet, okunskap-

misstro-information och internationella konventioner. Jag har delat in topikerna i två grupper, 

en grupp som speglar den doxa organisationen har när det gäller vargfrågan i sig t.ex. 

natursyn, lagar ska följas, landsbygdens livsvillkor och trygghet.  Ingen av dessa topiker delas 

av alla. Den andra gruppen gynnsam bevarandestatus, ekonomisk oro-ersättning ser jag som 

topiker som följer av den retoriska situationen. Organisationerna har inte som grund att 

ersättning eller gynnsam bevarandestatus är viktiga i sig.  

Topikerna visar på en gemensam doxa nämligen att vargen är ett problem för 

lokalbefolkningen där den finns. Det visar sig i hur man t.ex. resonerar runt gynnsam 

bevarandestatus där ”minsta möjliga antal” är ett antal som de flesta organisationer ställer sig 

bakom även om man inte är överens om siffran.  

Studeras topikerna utifrån att de kan göra en utgångspunkt för en diskussion där man inte är 

överens men som möjliggör att doxan inom området kan utvecklas har flera intressanta 

topiker identifierats. En sådan är natursyn. Vilka prioriteringar är rimliga att göra mellan ett 

utrotningshotat djur och de människor som påverkas av dem? En annan är internationella 

konventiner och lagstiftning. Hur förhåller de sig till varandra juridiskt och innehållsmässigt? 

Är t.ex. fäbodbruk viktigare än vargar? Topikerna kan också i enlighet med Aristoteles 

resonemang delas in i topiker för nytta och moral. Uppsatsen visar att topikerna är i huvudsak 

moraliska.   

Genomgången av utredningen och remissvaren visar också att den retoriska situationen styr 

argumentationen genom att de flesta som lämnat remissvar har utgått från de topiker som 

finns i utredningen t.ex. gynnsam bevarandestatus. 
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Bilaga 1. Remissvaren 

Här presenteras remissvaren för SOU 2012:20: Mål för rovdjuren. Svaren finns på 

regeringens webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148  läst 2014-04-21 
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Bilaga 2.  Argument i enligt Toulmin samt citat runt topikerna 

Se sammanställningen under http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148  

Djurens rätt 
 

Sakförhållande: Rovdjur bör finnas i naturligt stora 
stammar. 

Påstående: 450 vargar bör vara en miniminivå  

Sakförhållande: Alla rovdjur bör finnas i sina 
historiska utbredningsområden (Varg i hela 
Sverige) 

Påstående: Rovjdur bör finnas i hela Sverige 

Garant: ” Rovdjur bör ha företräde i naturen.” 

Gynsam bevarandestatus; ”Inga synpunkter Oro över att miniminivåer blir en övre gräns  

”Människan inte ta hänsyn till arter utan också enskilda djurindivider i centrum”; /---/  Det är rimligt att 
vilda djur har företräde i naturen och att tamdjur hålls under sådan tillsyn att risken för rovdjursangrepp 
minimeras. Av den anledningen bör strävan vara att rovdjuren ska få finnas i naturligt stora och 
sammansatta stammar som får en tydlig ekologisk roll.   Flytt av varg, utplantering av varg ökar stressen 

för vargarna; /---/ : Det bör ställas tydliga krav på—tjänstemän så att de förhåller sig neutrala till de 
politiskt fattade besluten och inte driver egna agendor./---/ bevarandeorganisationer och djurrätts- 
djurskyddsskyddsorganisationer bör vara med och bestämma i rovdjursfrågan.) 
Viltvårdsorganisationerna har tunga jägarintressen och få djurrättsintressen i sin sammansättning; Djur 
ska kunna företrädas av djurrätts- djurvälfärdsorganisationer  i domstol.  

Föreningen Nordulv 
 

Nivån är enligt ledande populationsgenetiker för 
låg för att uppfylla kriteriet för en gynnsam 
bevarandestatus. 

Påstående: Vargarna behöver öka i antal 
Målsättningen med 450 vargar är för låg.  

Konstlade metoder inte bra. Varg bör finnas i en 
korridor från Finland, med några fasta vargar i 
rennäringens vinterbetesområden, för att uppnå 

gynnsam bevarandestatus.   

Påstående: <Vargarna behöver < naturligt kunna 
sprida sig till andra delar av landet.  

Garant: Gynsam bevarandestatus- långsiktigt hållbar vargstam 

Gynsam bevaradnestatus; Målsättningen med 450 vargar är enligt ledande populationsgenetiker för låg 
för att uppfylla kriteriet för en gynnsam bevarandestatus 

man måste utreda möjligheterna att genom ersättning till renägande samer tillåta  /---/viss fast etablering 
av varg i linje med denna korridor och i förekommande fall inom renskötselns vinterbetesmarker” /---
/Föreningen Nordulv ifrågasätter förslaget gällande manipuleringen med vargvalpar och undrar ifall detta 
är i enlighet med Art- och Habitatdirektivets artikel 12 a); Föreningen /---/ Ytterligare resurser måste 
läggas på grundlig information till fårägare  ”/---/ En livskraftig vargstam måste bygga på kloka beslut 
och bra underlag framtaget av oberoende instanser och etablerade populationsgenetiker.) /---/ ”I vissa 
fall är det svårt att låta bli att misstänka att man avvaktar med beslut (om skyddsjakt) till sista minuten, 
när djuret i princip redan är funnet, för att undvika att jakten sinkas ./---/  Det är bra att 
viltförvaltningsdelegationerna ses över, det kan, om det görs på rätt sätt, förbättra den sneda 
intressefördelningen mellan bevarande- och jägarsidan.”/---/  Information till människor som är i behov 
av stöd/---/  Tydliga regler för stängsel för att skydda tamdjur. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16136/a/191148


 

 

Svenska rovdjursföreningen 
 

Det saknas vetenskaplig grund för utredningens 
förslag till ett referensvärde på 450 vargar. 

Påstående: 450 vargar för lågt. Antalet 500 bör 
tillämpas. Med den grad av isolering  vargstammen 
har idag innebär det att det krävs mellan 1250 – 

2500 vargar i Skandinavien 

Konstlade metoder för genetiskt förstärka 
vagstammen inte bra. 

Det illustrerar nödvändigheten av att tillåta 
vargetableringar i norra Sverige och att etablera en 
kontinuerlig och naturlig genetisk kontakt med de 
finsk-ryska vargpopulationerna. 

Garant: Internationella forskarpanelens rekommendationer väga tungt och tumregeln beroende på hur 
stor den verkliga kvoten mellan den effektiva och den verkliga populationsstorleken.               

Gynsam bevarandestatus att artikel 2.3 i art- och habitatdirektivet innebär att ekonomiska och sociala 
hänsyn kan tas vid de åtgärder som vidtas för att uppnå gybs, och inte i fastställandet av själva målen - 
att gynnsam bevarandesstatus, enligt art- och habitatdirektivet, innebär att en populationska vara 
livskraftig på lång sikt, vilket innebär mer än 100 år.  

istället för med befintliga åtgärder för genetisk förstärkning SRF tillstyrker att den genetiska 
förstärkningen i första hand bör ske genom underlättande av naturlig invandring, samt att 
vargetableringar bör tillåtas utanför renskötselområdets åretruntmarker/---/  stöder utredarens 
ståndpunkt att EU-rätten och den internationella rätten är utgångspunkter som måste beaktas när mål 
och nivåer beslutas.bedömningen av referensvärden för de stora rovdjuren bör vila på naturvetenskaplig 
grund. /---/  SRF ställer sig positiv till att utveckla förebyggande åtgärder även för rennäringen, men 
måste varna för att det schablonbelopp per ren som föreslås inte får utvecklas till ett dolt samhällsstöd 
till rennäringen. Det måste ställas tydliga krav på realistiska förebyggande åtgärder utöver vad som kan 
krävas under normala driftsformer för att bidrag ska utgå. Det måste också finnas en tydlig koppling 
mellan utbetalda ersättningar och de ”vinster” de ger i form av långsiktig rovdjursförekomst/---/  vi inte 
längre tror att enbart förstärkta informations- och dialoginsatser kan leda framåt och till ett bättre 
samtalsklimat i rovdjursfrågorna. Vi tror att det krävs ett aktivt stöd från regeringen och dess 
myndigheter som grund för fortsatta sådana insatser. 

Världsnaturfonden 
 

Gynsam bevarandestatus bör uppnås och är till 
dess den uppnås är den viktigare än socio-
ekonomiska hänsyn. Det är tveksamt om 450 
innebär gynsam bevarandestatus. 
Rovdjursförekomst kan också leda till högre 
livskvalitet och det finns ekonomisk potential av 
rovdjursturism.  

Påstående: Utredningens minimiförslag om 450 
vargar är för lågt 

För att långsiktigt kunna klara det naturliga 
genetiska utbytet mellan den skandinaviska och 
den finsk-ryska vargpopulationen,  

Påstående Vargar bör finas i Norrland utanför 
renskötseln åretruntmarker  

Garant: Gynnsam bevarandestatus 

 

 

 

 



 

 

Gynnsam bevarandestatus är ett vetenskapligt begrepp och bör bestämmas med vetenskaplig grund 
och inte avgöras utifrån politiska överväganden.  Undantag för detta kan göras i renskötselområdet 

Det är viktigt att det tas fram ett populationsintervall som vargstammen tillåts öka inom tills den har 
gynnsam bevarandestatus./---/  men vill påpeka att rovdjurens förekomst även förstärker livskvalitén för 
många människor. avsaknad av förvaltningsplaner samt en splittrad rovdjurslagstiftning som medfört att 
det har varit svårt för berörda att förstå logiken i rovdjurspolitiken./---/ Det bör även påpekas att 
rovdjursturism har en potential ekonomiskt och kan lokalt vara mer värd än både jakt och fårskötsel. 
Rovdjursersättning ska betalas ut och indexseras så att den följer prisutvecklingen, Civilrättsliga avtal i 
renskötselområdet. Viktigt att skadeförebyggande åtgärder vidtas för att få ersättning.  

 

 

Naturskyddsföreningen 

Garant: Internationella konventioner 

Topik: Gynnsam bevarandestatus  

Gynsam bevaranestatus: . Föreningen anser att såväl målnivån som tidsplanen beträffande målet för varg 

är oacceptabla. Bedömningen av gynnsambevarandestatus måste göras utifrån vetenskapliga kriterier. 
Också bra att betänkandet klart uttalar att arterna bör förvaltas något över referensvärdet, åtminstone 
som ett genomsnitt över ett antal år. Vi vill påpeka angående hänsyn till sociala och ekonomiska 
konsekvenser att målen måste utgå från det som är överordnat; nämligen att gynnsam bevarandestatus 
uppnås. Detta, dvs. direktivets och politikens mål, är inte ”förhandlingsbart” dvs. hänsyn kan inte tas i 
sådan utsträckning eller på sådant sätt att denna överordnade utgångspunkt kompromissas. Detta följer 
av att art- och habitatdirektivet är en bindande rättsakt. Artikel 2.3 i detta direktiv handlar om just socio-
ekonomiska och kulturella hänsyn.  

Naturskyddsföreningen vill framhålla vikten av följande för att förbättra förutsättningarna för samexistens 
mellan rovdjur och människa: - en långsiktig och trovärdig rovdjurspolitik - snabba och öppna kontakter 
mellan förvaltande myndigheter och drabbade tamdjursägare/---/  Vi instämmer i bedömningen att 
skadeförebyggande åtgärder (särskilt kopplat till ökad utbredning och förekomst av varg) måste vidtas i 
större utsträckning än vad som hittills skett. I linje med vad föreningen anfört ovan avseende vargens 
förekomst i renskötselområde bör särskilt resursfrågan ses över så att den tillräckligt täcker 
förebyggande åtgärder i dessa områden/---/ Rovdjurspolitiken kostar och måste få kosta. Staten måste 
backa upp sin egen politik med de resurser som krävs för att politiken ska uppfattas som legitim och 
rimlig; de positiva aspekterna med förekomst av rovdjur lyfts fram. Det handlar inte minst om 
möjligheterna till en ökad ”vildmarksturism” med rovdjursexkursioner som en spetsattraktion/---/ ör att 
ytterligare öka det lokala inflytandet bör intresserad lokalbefolkning ges större möjligheter att bidra med 
kunskap och, där så är möjligt, även få delta i den aktiva förvaltningen, t ex pejling och spårning. 
Delaktighet i förvaltning och beslutsprocesser ska dock principiellt skiljas från konkreta 
förvaltningsbeslut, vilka alltjämt bör fattas av myndigheter eller politiska instanser där demokratiskt 
ansvarsutkrävande råder.  

  



 

 

Sveriges jordägarförbundet 
 

Konsekvenserna av varg är stora. Ta hänsyn till 
enskildas oro, jaktraditon, biologisk mångfald 
(betande djur), råvaruproduktion, ha kvar glädjen 
att bo på landet. Ekonomiska konsekvenser av 
döda tamdjur, minskad jakt, lägre fastighetspriser.  

Så små populationer av varg som möjligt, 40-100 
individer.  

De gör minst skada där Vargarna bör lokaliseras till Norrland och ett litet 
antal i Svealand 

Garant: Skydd för egendom, Respektera den befolkning som berörs, Forskare i projektet Skandulf 
menar att 40-100 individer räcker för gynsam bevarandestatus.  

Gynsam bevaradestatus: Enligt direktivets preambel är dess övergripande mål, som konstaterats ovan, 
’hållbar utveckling’, vilket art- och habitatdirektivet ska bidra till genom att den biologiska mångfalden 
bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och lokala behov.  

Landsbyugdbefolkningens livsvilkor /ekonomisk oroStaten måste förstå att staten och de medborgare 
som inte berörs av rovdjursförekomst måste bemöta dem som berörs med hänsyn och respekt – 

vargens existens får inte medföra stor negativ inverkan på landsbygdsbefolkningens livsvillkor och deras 
näringsverksamheter Landsbygdsborna lever med den ständiga oron för sina barn, sina tamdjur och för 
sänkta fastighetsvärden och intäkter pga. vargförekomsten. (skydd av äganderätt, landsbygdens 
livsvilkor) 

Svenska kennelklubben 
 

Gynsam bevarandestatus kan uppnås med 210 
vargar. Antalet bör bestämmas politiskt i en 
avvägning mellan miniminivåer och socio-
ekonomiska förutsättningar. Vargar har inte en 
avgörande betydelse för ekosystemet. Påverkar 
jakten som fritidssysselsättning, skyddsåtgärder 
som testats för hund(pinglor, väst fungerar inte) 

Påstående: Antalet vargar bör begränsas till 210 
möjligen lägre.  

Tamboskap bör värderas lika. Bördan av rovdjur 
fördelas rättvist.  

Hela Sverige även Norrland bör bära bördan av 
rovdjurspolitiken. (inklusive vargar) 

Garant: Rättivisa, Landsbygdens livsvilkor, människor viktigare än djur. Viktigt skydda hundarna 

Gynsam bevaranestatus: ” fokus inte enbart kan ligga på gynnsam bevarandestatus. Det krävs också en 
balans med beaktande av sociala och ekonomiska konsekvenser” 

Lokal nivå: förvaltningen måste flyttas till myndigheter på regional, samt att lokalt inflytande är ett måste, 
om en acceptans för rovdjurspolitiken ska kunna uppnås.(topik=lokal inflytande) 

Information att informationsinsatserna måste prioriteras till de områden, inte minst till 
storstadsregionerna, där kunskapen om problem med täta rovdjursstammar torde befinna sig på en i det 
närmaste obefintlig nivå. Människor på landsbygden kan nog anses som relativt välinformerade, oavsett 
vilken åsikt dessa har. Kunskap ”att utredningens förslag om hur problemen med skadade och dödade 
hundar kan åtgärdas, totalt saknar insikt och kunskap. Detta måste betraktas som anmärkningsvärt, på 

gränsen till visad nonchalans, gällande en så pass omdebatterad och medialt uppmärksammad fråga -)  

 



 

 

 

Renägarförbundet 
 

Rätt till självbestämmande som urbefolkning. 
Renskötseln redan uppnått tidigare beslutad 
toleransnivå (5% av livrenhjorden till rovdjuren) 
Fler rovdjur innebär att  förutsättningarna för en 
fortsatt renskötsel äventyras.  

Påstående: Inga vargar i renskötselområdet, har 
inga synpunkt på vargar längre söderut, men  

Varg och renskötsel går inte att förena.  Var ska inte finnas på renbetesmarkerna. Om 450 
vargar beslutas behövs en buffertzon mot 
renskötselområdet (och de sydligare områden med 
varg)där varg inte stadigvarande får finnas  

Garant: Vargen omöjliggör fortsatt renskötsel och renskötsel ska finnas som en urbeflokningsrätt.  
Vargen skingrar och skapar merarbete och psykologisk oro för varg i renskötselområdet i stort  

Gynsam bevaranestatus: Diskuteras inte 

Sverige har i internationella åtaganden förbundit sig, genom att ratificera ett antal internationella 
konventioner, att respektera den samiska folkgruppen som ett ursprungsfolk. De främsta rättigheterna är 
rätten till egendom, rätten till kultur och självbestämmanderätten. Rätten till egendom är en 
grundläggande medborgerlig rättighet. Rätten till kultur ingår i FN:s konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter, som Sverige har ratificerat. Det innebär att artikel 27 ger ett skydd för den samiska 
renskötseln. Alla folk har enligt folkrätten rätt till självbestämmande, vilket framgår både av FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Självbestämmande innebär dock mer än att informeras eller konsulteras inför 
beslut. Rätten till självbestämmande bör tolkas som en rätt att delta och ha inflytande när beslut fattas 
som påverkar det egna folket. /---/ Ekonomisk oro Eftersom rovdjurstammarna ökat har slaktintäkterna 
minskat från rennäringen när det inte finns renar att slakta, utan att tära på avelsdjuren. I många 
samebyar är kalvförlusten över 50% till höstskiljning och när kalvarna minskar så tar rovdjuren större 
djur.  

LRF 
 

Påverkar negativt hållande av tamdjur, ekonomiskt 
utbyte av tamdjur, minskad jakt och vardagslivet 
genom merarbete, stress och oro. bör beslutas 
politiskt så att alla aspekter vägs in.  

Påstående: Antalet vargar så litet som möjligt och  

Förstår att rennäringen drabbas men om inte all 
tamdjurshållning behandlas lika så kan man inte få 

respekt för politiken.  

Påstående Vargar bör finnas i hela Sverige 

Garant: Alla bör bära bördan av rovdjur. Människor ska kunna ha djurhållning och leva på landsbygden 

Topik: Ekonomi, Säkerhet, skydda rovdjur 

Gynsam bevaranestatus: LRF arbetar för minsta möjliga vargstam, Enligt LRF:s uppfattning är det av 
största vikt att förvaltningen av de stora rovdjuren inte "fastnar" i ställningstaganden om gynnsam 
bevarandestatus och långsiktiga målnivåer som styrs av en nivå eller en extremt snäv tolkning av hur 
förvaltningen, som strävar mot denna nivå, skall ske. 



 

 

LRF:s uppfattning i frågor om de stora rovdjuren grundar sig på den påverkan de stora rovdjuren har på 

den enskiles hållande av tamdjur, möjlighet till att få sitt uppehälle av djurhållningen, minskat utrymme 
för jakt och den påverkan som rovdjursförekomst har på livsföringen i vardagen. Det senare bland annat 
i form av merarbete, stress och oro i samband med rovdjursangrepp på tamdjur. Ekonomisk oro Om 
man skulle försöka ge alla dessa gårdar<fårgårdar i götaland< skydd i form av rovdjursavvisande 
stängsel och dessutom bidra till underhåll under stängslens livslängd skulle det kosta miljardbelopp. 
LRF tror inte att staten har pengar till detta. 

Centerpartiet i Skara 
 

Påverkar negativt livsvillkoren för landsbygdens 
befolkning.  . 

Påstående: Ytterligare utökning av 
rovdjursbestånden får inte ske. Så få rovdjur som 
möjligt 

Garant: Principen om lägsta möjliga antal ska tillämpas I en demokrati ska beslut fattas genom 
delaktighet 

Topik: landsbygdens kulturarv 

Gynsam bevaranestatus: Ansvaret för rovdjuren måste läggas på en större del av landet. Det är inte 
möjligt och lämpligt att ha en isolerad vargstam på ett litet geografiskt område i Mellansverige. En 
vargstam som ska hållas vid liv med konstlade metoder!  

Goda livsvillkor för landsbygdens befolkning ska komma i första rummet när det gäller rovdjurspolitiken i 
Sverige. Jakten är ett ovärderligt kulturarv och dess betydelse för landsbygden och naturen är helt 
avgörande. I Sverige har vi en viltstam som regleras genom jakt och där mångfald är ett nyckelbegrepp. 
Bra viltförvaltning förutsätter jakt med löshund. Användande av löshund är dessutom en förutsättning för 
och nödvändig vid eftersök vid viltolyckor i trafiken. För att klara av att förvalta våra rovdjur så är jakt 
nödvändig. Jakten är ett ovärderligt kulturarv och dess betydelse för landsbygden och naturen är helt 
avgörande och får inte ifrågasättas./---/  Kännetecknande för en demokrati är att beslut ska byggas på 

delaktighet, vila på en folkvilja och på acceptans från dem som berörs av beslutet. Så är inte fallet i dag 
med den svenska rovdjurspolitiken. 

  



 

 

Centerpartiet i Örebro 
 

Målsättningen är att antalet vargar ska vara på en 
sådan nivå att det är acceptabelt för dem som 
lever med varg inpå knuten. Förutsatt att man kan 
uppnå en acceptabel genetisk variation. Genetisk 
förstärkning bör ske endast med naturligt 
invandrade vargar.  

Påstående: 210 vargar. Eller färre!  

Garant: I en demokrati ska beslut fattas genom delaktighet 

Topik: landsbygdens kulturarv 

Gynsam bevaranestatus: Vi behöver en gynnsam bevarandestatus för vargen, men utöver det ska vi ha 
en mycket begränsad vargstam. 

människors möjlighet att bo och verka på landsbygden <är<helt centrala. Vi vill skapa dessa möjligheter 
- Goda livsvillkor på landsbygden måste vara det som ligger till grund för en hållbar rovdjurspolitik./---/ 
Därför tar vi den oro för varg och andra rovdjur som finns runt om i Sverige på största allvar. Det är det 
inte alla som gör, ofta med argumentet att den är irrationell eftersom människor inte löper risk att 
attackeras av vargen. Då har man dock inte insett vidden av problemet, och blundar också för den 
verklighet många landsbygdsbor i rovdjurslänen lever i. Det handlar om rätten att kunna känna sig trygg, 
oavsett om man väljer att bosätta sig utanför Ljusnarsberg eller på Södermalm, liksom om rätten att 
kunna bedriva en lönsam näringsverksamhet oavsett bostadsort./---/ Antalet hektar naturbetesmark har 
minskat sedan vargen etablerat sig i vårt land. Vad är viktigast för biologisk mångfald, varg eller 
naturbetesmarker? Det måste finnas proportioner i politiken! Antalet betande djurbesättningar minskar i 
Örebro län. Ekonomisk oro På flertalet gårdar ser man totalstängsling med vargstängsel som en 
orimlighet då naturbeten, utbeten långt från gård och el, sjökanter mm är svårstängslade  

Gävleborgs fäbodsförening 
 

Förhindra att tamdjur lider, Det måste finnas 
ekonomiska möjligheter att fortsätta som 
fäbodbrukare.  

Påstående: Mycket få rovdjur där fäbodbruk 
bedrivs (min tolkning) 

Garant: Upprätthålla konventioner om biologisk mångfald och landskaskonventionen. 

Topik: Internationella konventioner, Biologisk mångfald 

Gynsam bevaranestatus: diskuteras inte  

FN:s konvention om biologisk mångfald, CBD, syftar till bevarande och uthålligt bruk av den biologiska 
mångfalden. CBD ägnar särskild uppmärksamhet åt ursprungliga och lokala samhällen när det gäller 
skydd för traditionell kunskap och sedvänjor (artikel 8j). Termen ”ursprungliga och lokala samhällen” 
tolkas i Sverige som samer, fäbodbrukare, småbönder i fjäll, skog och längs stränder samt lokala 
fiskare.--Den europeiska landskapskonventionen trädde i kraft 2004. ./---/ Landskapskonventionen har 
en tydlig demokratisk aspekt och skall stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Den 
betonar att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många 
olika värden och tillgångar – ekologiska kulturella, estetiska, sociala och ekonomiska. Det krävs 
samverkan mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av 
värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt./---/ Bevarandekonflikten måste lösas. Närvaro och 
angrepp av rovdjur innebär en oerhörd stress och ett stort lidande för tamdjuren. Det är enligt dagens 
definition är det djurhållarens ansvar att inte utsätta sina djur för sådant Tamdjurens lidande Även om 
djurägare skulle kompenseras ekonomiskt står frågan om skyddet för betesdjuren och deras lidande 
kvar.  



 

 

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare (FSF) 

Förhindra att tamdjur lider, Ekonomiska möjligheter 
att fortsätta som fäbodbrukare.  

Påstående: Finns ej. (Min tolkning, mycket få 

rovdjur där fäbodbruk bedrivs) 

Garant: Upprätthålla konventioner om biologisk mångfald och landskaskonventionen. 

Topik: Internationella konventioner,  

Gynsam bevaranestatus: Nämns ej  

 
Vi menar att detta sammantaget är en allvarlig konsekvens av rovdjursproblematiken som bekräftar 
bilden av att förvaltningssystemet faktiskt inte klarat av utmaningen att värna förutsättningarna för 
fäbodbruket på erforderligt sätt. --När föryngringen uteblir så kommer verksamheten att bokstavligen 
självdö! Det gäller då både fäbodbruket, förvaltningen av fäbodgående tamboskap och lantrasdjur (in 
situ), och indirekt även fäbodbrukarna själva som förvaltare av ett levande kulturarv /---/ Detta som 
uttryck för kulturhistorisk, natur- och kulturgeografisk samhörighet och ett därmed förknippat gemensamt 
ansvar även för kulturlandskapet, kulturrelaterad biologisk mångfald samt vidmakthållande av lokal och 
traditionell kunskap. I detta sammanhang ifrågasätter vi bristen på helhetsperspektiv också utifrån den 
vidsynthet som vi uppfattar faktiskt ligger till grund för Art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 
92/43/EEG) Redan inledningsvis deklareras där att ”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.”  

Rödluvan och mormor 
 

Fritt levande vargar i en levande landsbygd 
fungerar inte. Vi anseratt vi måste få kontroll över 
den nu akuta och skenande negativa utvecklingen  

Påstående, Vargpopulationen snarast tas ned, 
minst halveras till max det antal, ca 210 vargar, 
som riksdagen tidigare enats om 

Garant: Säkerhet trygghet 

Topik: landsbygdens kulturarv 

Gynsam bevaranestatus: Utifrån det antalet <210< får sedan åtgärder vidtagas för att vargstammen på 

sikt skall ha en gynnsam bevarandestatus samt att förvaltningen sker i ett för vargen reserverat 
naturområde 

Vi upplever nu ständig oro för våra barn, husdjur och tamboskap, dag och natt, året runt! /---/ 
Kostnadsfrågan är viktig för utvärdering av hela vargpolitiken, men utredningen ger ingen klar bild över 
hur mycket vargen kostar skattebetalarna och de ekonomiska konsekvenserna för en landsbygd med 
vargrevir. Det rör sig dock med säkerhet om ett antal hundra miljoner kronor av skattebetalarnas 
pengar. vi inte vill ha några vargar springande runt husen utan att vi vill kunna leva tryggt på 

landsbygden utan vargar. Den lagstiftning som reglerar intrång, till exempel rätt till överklagande vid 
upprättande av ett vindkraftverk eller en väg som berör det privata, gäller ej i vargpolitiken. /---/  Att 
lyckas med att införa vargar i en levande landsbygd är, enligt utredningen, till stor del en fråga om 
myndigheternas förmåga att kommunicera och förmedla kunskap. Lite tillspetsat skulle man kunna säga 
att vi som drabbas inte förstår vår egen situation, men det gör myndigheterna från centralt håll. En 
sådan tolkning ger givetvis känslan av förnedring och bidrar till polariseringen i debatten, och försvårar 
därmed kommunikationen. Vår uppfattning är dessutom, att vi som lever i vargrevir har mera kunskap 
än de flesta om vargen. Vi har fått det genom våra egna vardagliga upplevelser som stimulerat vårt 
personliga intresse att läsa och studera det som skrivs och debatteras. Vår ökade kunskap om vargen 
har dock förstärkt vår misstro till den förda rovdjurspolitiken. 



 

 

 

Sveaskog m.m. skogsindustrierna 

Detta är viktigt för att öka förståelsen för och 
trovärdigheten i förvaltningsbeslut. 

Stora rovdjursstammar ger mer klövvilt och mer 
skador på skogen. 

Påstående: Vi efterlyser att inte bara måltal 
avseende miniminivåer på länsnivå upprättas utan 
att dessa mål kompletteras med maximinivåer, på 

både länsnivå och nationell nivå 

Garant: Viktigt med trovärdighet, ekonomisk oro 

Topik: Ekonomisk oro 

Gynsam bevaranestatus: Rovdjursfrågan får inte endast hanteras som en genetikfråga kopplat till 
gynnsam bevarandestatus. Det är mycket viktigt att väga in socio-ekonomiska överväganden. Det är 
viktigt att subsidiaritetsprincipen beaktas så långt det är praktisk möjligt. 

Ekonomisk oro /biolgisk mångald Stora rovdjursstammar innebär ofta att jägarna vill ha större 
klövviltstammar så att klövviltet (främst älg) räcker både till rovdjuren (främst varg) och till jägarna. Detta 
innebär att det i områden med höga populationer stora rovdjur kan det bli ett ökat tryck på skogen, om 
vinterstammen av älg tillåts bli högre än i områden utan rovdjur. Detta är ett problem för den biologiska 
mångfalden då en stor älgstam skapar ett hårt tryck på uppväxande löv- och tallskog och naturligtvis för 
skogstillväxten. 

 

Svenljugagruppen 

På denna nivå anser vi att det är fullt möjligt att få 

acceptans för vargen. Utan att kommunicera ett 
tak så ser vi det helt omöjligt att få till någon 
acceptans. 

Påstående: Vi anser att taket skall var 210 vargar 
eller 21 föryngringar i Skandinavien väl utspridda 
utanför renbetesland.  

 

Garant: Inflytande (lokalt)  

Topik: landsbygdens kulturarv  

Gynsam bevaranestatus:   

Att utredaren föreslår en obegränsad vargstam som innebär att fungerande gröna näringar skall riskera 
att slås ut till förmån för näringar som bevisligen inte har ekonomisk bäring är ett bevis av total 
inkompetens i företagsekonomiska beräkningar och total avsaknad av empati för de som försörjer sig 
på fungerande gröna näringar i dag. Vargen påverkar många människor negativt både socialt och 
ekonomiskt och vi anser att utgångspunkten måste vara att skadan för de människor som skall leva 
med vargen skall vara så liten som möjligt Utredningen saknar ekonomisk konsekvensanalys för 
drabbade gröna näringar. Vi presenterar en utförligare ekonomisk analys än utredaren. Bl.a. 
stängselkostnad per län. Total extra stängselkostnad har vi beräknat till ca 800 miljoner / år och ca 10 
miljoner per revir och år/---/ Vi konstaterar att utredaren inte har insikten i hur evolutionen har fört fram 
människan och den domesticerade vargen (jakthunden) till toppredatorer sedan tusentals år tillbaka.. /-
--/  De informationsmöten som vi har bevistat har varit ren katastrof. Där har några stackars okunniga 
tjänstemän få ta all kritik och få frågor har kunna besvarats./---/  Människors livskvalitet kan påverkas 
av att det finns rovdjur i närområdet. Resten berör problemet med att rovdjuren tar hundar och katter 
och även rovdjurens benägenhet att anfalla människor. Det är mycket tydligt att utredaren inte förstått 
vad livskvalitet är för de som drabbas. För en människa som är uppvuxen i på landet med jakt, fiske, 
bärplockning etc. och som blir berövad på någon av dessa viktiga ingredienser i livet så är det en stor 
tragedi.  

 



 

 

 

Hela Sverige ska leva 

  

Oro misstro maktlöshet i bygder med högt 
rovdjurstryck. 

Påstående: bedömer att 450 vargar förefaller 
högt.  

 

Måste ta hänsyn till sammanlagt rovddjurstryck. 
Högt i Mellansveriges skogsbygder 

Påstående 450 vargar innebär spridning norrut 
och söderut. 

 

Garant: Lokalt inflytande  

Topik: oro, lokalt inflytande  

Gynnsam bevarandestatus: Genetiskt starka viltstammar ska vara ett självklart mål för 
rovdjurspolitiken. Det gäller också vargarna. Vi anser att valpar utifrån är det bästa sättet att höja 
stammens status och att det ger förutsättningar för en förhållandevis liten men frisk vargpopulation 

 

Vi är kritiska till den förda rovdjurspolitiken som dikterats uppifrån och snarare splittrat än lett till 
samling. Den har inte utvecklats i en fruktbar dialog med de människor som bor på landsbygden, 
främst de i rovdjurstäta bygder och som närmast berörs. Den kunskap och erfarenhet som 
lokalbefolkningen besitter har inte tagits tillvara tillräckligt bra. Det har exempelvis funnits en tendens 
att systematiskt underskatta rovdjurens antal och därmed de problem och kostnader som de skapar för 
människorna i de berörda bygderna./---/ Oro, misstro och maktlöshet är resultatet och det har i sin tur 
lett till de stora förtroendeproblem som utredningen själv uppmärksammar./---/  Lokal förvaltning av vår 
natur och de naturgivna resurserna ska vara en hörnsten i politiken för landsbygdens utveckling. Det är 
också en förutsättning för utveckling mot ett hållbart Sverige. /---/  Vi ser framför oss betydligt större 
problem och kostnader för en sådan utveckling än vad utredningen anger.  

 

Svenska fåravlesförbundet 
  

Det är viktigt att bibehålla en landsbygd där 
människor känner sig trygga och kan bedriva 
fårskötsel, Naturvårdsverkets sårbarhetsanalys 

Påstående: så få vargar som möjligt  för att hålla 
en livskraftig stam.det räcker med 100 vargar  

 

Garant: Trygghet, gynnsam  

Topik: ekonmisk oro  

Gynnsam bevarandestatus: Vad gäller vargantalet för att hålla en population med acceptabel genetisk 
variation så hänvisar vi till Naturvårdsverkets sårbarhetsanalys där det konstateras att 100 vargar 
räcker 

 

De fårägare som drabbas av rovdjursangrepp måste få full ersättning för inkomstbortfall och för det 
förebyggande arbete som brukaren måste utföra för att kvalificera sig för ersättningar./---/  I en del 
bygder, främst Mellansveriges skogsbygder, är trycket redan mycket stort./---/ Utöver detta måste man 
beakta de immateriella värden som uppkommer ur socioekonomiska konsekvenser i form av oro för 
boende, ökad bevakning av betesdjur, minskad trygghet för allmänhet att vistas i skog och mark. /---/  
Konsekvensanalys behövs vad gäller ekonomiska konsekvenser för företag inom gröna näringarna här 
ska även vägas in värden för avstådd företagsutveckling. . /---/  Det behövs dessutom en  
biologisk/ekologisk konsekvensanalys där värdet av betesdjur lyfts fram liksom värdet av ett aktivt 
lantbruk med produktion av livsmedel och energ/---/  Dessutom socioekonomiska konsekvenser i form 
av oro för boende, ökad bevakning av betsdjur, minskad trygghet för allmänhet att vistas i skog och 
mark. I län med stor vargförekomst upplever vi att många slutat prata om sin oro av ren uppgivenhet, 
inte för att man vant sig vid situationen att leva med varg. 

 



 

 

 

Svenska samernas riksförbund 

  

Oacceptabel negativ inflytan på rennäringen 400 vargar är för högt   

Garant: Internationella konventioenr  

Topik: Interntionella konventioner  

Gynnsam bevarandestatus: Behandls ej  

Renäringen är en viktig del av den samiska kulturen och den kräver ett särskild skydd för att kunna 
fortsätta att existera. /---/  viktigt att ha tillgång till olika typer av funktionella områden. Rovdjurens effekt 
på rennäringen är inte enbart siffror, utan för den enskilde renägareninnebär det ett liv präglat av 
ångest, oro och rädsla. –Traditionell kunskap är en kombination av förståelse färdighet och filosofi som 
utveckla över en lång tid genom närakontakt med naturen och renen. – SSR vill lyfta fram betydelen av 
tratidonell kunskap (för att hitta förebygggande metoder) 

 

 

Yrkesjägarna 

 

Oro misstro maktlöshet i bygder med högt 
rovdjurstryck. 

Påstående: Tar inte ställning till ett visst antal 
men bedömer att 450 vargar förefaller högt.  

Måste ta hänsyn till sammanlagt rovddjurstryck. 
Detär högt i Mellansveriges skogsbygder 

Påstående 450 vargar innebär spridning norrut 
och söderut. 

Garant: Lokalt inflytande 

Topik: Rovdjur naturliga 

Gynnsam bevarandestatus: ansvariga politiker på riksnivå måste definiers denna gynnsamma 
bevarandestatus så att den i större utsträckning tar hänsyn till de behov som finns hos 
näringsverksamma inom naturbruket. Därefter bör denna definitieon kommuniceras till EU-kommissionen 
– som ett faktum inte en försiktig önskan.  

-om det nu är så att landsbygdsbor är mer negativa till varg så kan man åtminstone inte utesluta att det 
beror på att de och är dessa medborgare som faktiskt lever med vargen…Ett djur fullt kapabel att döda 
också vuxna mäniskor är inte helt oproblematiskt att leva med året runt. Politiska beslut som syftar till att 
radikalt förändra , eller rentav försämra förutsättningar för människors livsstil t.ex. genom att tvinga in 
stora riskmoment i deras vardag bör fattas med mycket stor omsorg om samma människor.. en sådan 

omsorg har hittills inte visats. –Det finns ett stort informationsbehov också inom förvaltningen—och frågor 
kring hur människor i svåra lägen hanterar information och situations. Om viltskådning kan generera 1,7-
2,4 miljoner årligen uppvisar viltförvaltningen på de större egendomarna tusenfalt större rörelseresultat. 

Det är litet märkligt att viltskådning får ett eget kapitel i utredningen, /---/  medan viltförvaltning och jakt—
beskrivs som en fritidssyssla utan relevans för arbetstillfällen och landsbygdsutveckling.  

 

 

  



 

 

Dag Lindgren 
  

Öka kunskapen om genetiken och dess 
betydelse för inavel och för att bestämma antalet 
vargar för att på så sätt skapa en effektiv politik. 
: det är den närmaste tiden är viktigare att få ned 
inaveln än att snabbt nå antalsmålet. Jakt leder 
till minskad inavel 

Påstående: Färre vargar än 450  

Garant: Vetenskap  

Gynnsam bevarandestatus: Jag har argumenterat för att dagens vargstam skulle kunna ges 
gynnsam bevarandestatus. Huvudskälet var att ge svensk handlingsfrihet att reducera inaveln på 

effektivaste sätt. Färre varger ger ökad möjlighet att genetiskt bekämpa inavel.  

 

De största kostnaderna är att vargen reducerar vilt och vargavvisande stängsel, inte kostnaderna för 
statsbudgeten, som bara bär en mindre del av dessa kostnader./---/ Jag tycker riksdagen skall 
besluta om eftersträvad miniminivå förvargantal och när den skall vara uppnådd. Vargen är så 

kontroversiell och det finns så mycket misstro och låg acceptans är så vanlig och EU så intresserad 
att det behövs ett riksdagsbeslut som stöd./---/ Det saknas auktoriserade uppskattningar vad som 
fordras eller hur mycket det kostar med genetisk förstärkning i det nya läget med en större stam, 
dessa kalkyler överlämnas till förvaltningsplanen. 

 

LRF i Örebro län 
 

Med acceptabel genetisk variation bör gynnsam 
bevarandestatus redan ha nåtts, Vargar påverkar 
landsbygdsbefolkningens liv och näringar negativt.  

Påstående Antal vargar måste hållas på så 

absolut låg nivå som är möjlig (troligen 150) 

Garant: Sårbarhetsutredningen, Människors livsvillkor viktiga 

Topik: Landsbygdens livvilkor 

Gynsam bevaranestatus: Vi ifrågasätter miniminivån av 450 vargar med hänvisning till 
sårbarhetsutredningens bedömning att det endast krävs ca 150 individer för artens överlevnad, med 
den vetskapen bör vi redan ha nått gynnsam bevarandestatus. Att sträva mot gynnsam 
bevarandestatus behöver tillåtas ta lång tid, en snabb tillväxt torde snarare motverka den genetiska 
förstärkningen, gynnsam bevarandestatus är inte säkrad enbart med ett stort antal individer utan 
kvalitén och genetiska spridningen hos de individer vi har är en viktigare faktor. En långsam spridning 
ger även möjlighet för samhället att anpassa system och resursåtgång för rovdjursförvaltningen. 

Vi är allvarligt oroade att många djurägare både i och i anslutning till vargtäta områden avslutar sina 
miljöåtaganden och avslutar sin djurproduktion. Det behövs regionala anpassningar inom 
rovdjurspolitiken efter länens särskilda förutsättningar. /---/  Kostnaden för totalstängsling av alla 
djurbesättningar är extremt hög och anslagen hittills endast en bråkdel av kostnaden-- statistik visar 
redan nu att naturbetesmarksarealen årligen minskar./---/  Det är ett demokratiskt problem att inte de 
som är direkt påverkade av politiken får större gehör för sina synpunkter. Brukare och 
landsbygdsboende drabbas och betraktare står skadeslösa. När det gäller jakt bör man belysa 
hundproblematiken. Det är avgörande för jakten att det finns eftersökshundar. -- Vi saknar utredning 
om de sociala konsekvenser som blir bland boende med ständig oro för angrepp på tamdjur, att inte 
fritt kunna ha sin sällskapshund på tomten att vara orolig för barnens säkerhet, begränsad trygghet för 
allmänhet att vistas i skog och mark mm. Man beskriver problemen med förtroende för politiken och att 
flera grupper starkt motsätter sig mot målen, den problematiken lär kvarstå om inte politikerna tar till 
sig de budskap som de som närmast är drabbade ger uttryck för 



 

 

Svenska jägarförbundet 
  

Var innebär stora negativa kostnader för jakt och 
djurhållare på landsbygden.Liksom sämre 
livskvalitet. Det minsta möjliga antal vargar som 
räcker för att hålla gybs bör därför användas. 
Vargen bör spridas över hela landet. 

Påstående: 150 vargar  

Garant: Gynnsam bevarandestatus Landsbygdens livsvilkor  

Topik: Ekonomisk oro,   

Gynsam bevaranestatus: För att garantera att Sverige som nation uppfyller GYBS, för respektive 
art, bör man på nationell nivå garantera att det alltid, för alla arter, finns en betryggande 
”säkerhetsmarginal” ned till MVP.  

 

Ekonomisk oro Förbundet noterar att utredaren inte lägger något förslag om att kompensera för de 
förluster och problem som drabbar jakten. Detta trots att han samtidigt beskriver att kostnaderna för 
jägare och markägare är stora. Det är också viktigt att framhålla att även om ingen äger de vilda 
djuren, vilket utredaren också framhåller, så följer jakträtten alltid av äganderätten. /---/ . Förbundet 
menar att utredaren kraftigt underskattar de ekonomiska konsekvenserna av de förslag som läggs, 
speciellt för varg. /---/  kostnaden för att skydda alla fårbesättningar i södra Sverige skulle vara 1,2 
miljarder kronor ter sig utredarens bedömning vara ett önsketänkande. Utredaren underskattar 
vidare den påverkan som en fördubblad vargstam kommer att få på rennäringen./---/   /---/ ett flertal 
studier är så många som 25% av de vuxna svenskarna så rädda för varg och björn att det minskar 
deras besök i skog och mark. /---/  Förbundet anser att kommande informationsinsatser vad gäller 
stora rovdjur måste planeras noga och fokuseras på de som idag kan minst, d.v.s. boende i storstad 
och långt ifrån rovdjuren. En mycket viktig del är att informera om förvaltningsmodellen och att den 
inbegriper jakt på varg 

 

  

Folkaktionen ny rovdjurspolitik 
  

Vargen är farlig för människor och orsaker 
dessutom stora skador på djur.  

Påstående: Ingen varg i kulturlandskap dvs i 
landskap med Med husdjur, sällskapsdjur eller 
betesbaserad boskapsuppfödning, Med 
bostäder, lekande barn eller med bred 
rekreationsverksamhet. 3. Med betes-uppfödning 
av jaktbara viltstammar  

 

Garant: Rappoten ”vargfakta”  

Topik: landsbygdens kulturarv  

Gynsam bevaranestatus: en arts bevarandestatus och tillhörande förvaltning ska bedömas och 
styras utifrån artens status i hela dess utbredningsområde, inte inom varje enskilt land.. De områden 
i Sverige där vargarna av östeuropeiskt ursprung idag finns hade, sedan den skandinaviska vargen 
försvann, inte uppsökts av någon varg på över 100 år, ett faktum som gör det sannolikt att det 
området inte kan anses tillhöra den östeuropeiska vargens naturliga utbredningsområde. 

 



 

 

Vargfaktas dokumentsamling -- visar klart att varg är farlig för människan och att våra vargar 
definitivt inte är skygga. Risker uppstår framför allt för barn, gamla och handikappade. I många byar 
och samhällen i Sverige går idag vargar omkring bland husen i sitt födosök. Följden blir att föräldrar 
inte vågar låta barnen leka utomhus efter vargbesök på tomten--Vargfaktas beräkningar/---/ 
underbyggda med fårägares erfarenheter - visar att kostnaden för stängsling av enbart alla fårgårdar 
i södra Sverige skulle kosta mer än 5 miljarder kr. Då antas djurägarna betala 2 miljarder av egna 
medel. stängsling av fårgårdar 10 000 000 kr per varg. Kan detta vara en rimlig satsning? Den 
frågan borde utredningen ha ställt till våra beslutsfattare. Vi har fått ett förhållande där staten 
lagstiftningsvägen tvingar markägare att föda upp klövvilt för att försörja en vargstam. Vargen i sin 
tur hindrar markägaren att utnyttja sin mark för näringsverksamhet. I praktiken innebär detta en 
faktisk expropriation och en rättsosäkerhet om vad ägande innebär. Detta har en hämmande 
inverkan på entreprenörsanda och tillväxt på landsbygden.-- fortsätter nu Liljelunds utredning <att< 
föreslår mer pengar för att ”bedriva upplysning om rovdjur” under mottot ”staten vet bäst”. Drabbade 
uppfattar detta som ren gammeldags propagandaverksamhet. Folkaktionens uppfattning är att 
vargmotståndet, med ökande antal vargar och med deras utbredning i landet, växer år från år. 

 

Kuylenstierna, Carl-Erik  
 

Vargen är farlig och ställer till med ekonomisk 
skada 

Påstående: Inga fritt springande vargar i 
Sverige 

Garant: Ett antal källor som visar att vargar dödat människor 

Topik: Människors liv och livsvillkor ska skyddas 

Gynnsam bevarandestatus. Forskarna finner sin analys att mellan 25 och 40 vargar behövs för 
att utdöendet ska undestiga 10 % på 100 år.  

2000-talet(2000-2012) 13 tillfällen 22 personer dödade av varg. Att med kännedom om listan i 
bilaga 1 bagatellisera vargen farlighet för människan och fortsätta hävda att vi ska ha fritt löpande 
varg i Sverige borde för de flesta framstå som meningslöst. /---/ rovdjursförvaltarna (måste) vidta 
åtgärder för att vargarna inte ska råka i svältsituationer. /---/  rätt till ekonomisk ersättning för 
markägare när värdet på deras fastighet minskas—Kan det krävas stora informationsinsatser 
eftersom förvaltningsåtgärder ifrågasätts. Denna inställning kan få en att se rött. Man får intrycket 
att de som bor nära eller i vargrevir och har en negativ inställning till vargen är en samling mindre 
vetande människor som det gäller att prata ikull.  

  

  



 

 

Jägarnas riksförbund 
 

Vargen ställer till med ekonomisk skada Påstående: Inga vargar i Sverige 

Garant: Lokalt inflytande ekonomiska livsvilkor 

Topik: Ekonomi 

Gynsam bevaranestatus: Varg kan bara finnas där de naturliga förutsättninganra så tillåter, detta inkljderar 

naturligtvis påverkan på människan sätt att bedriva näringsä och fritids verksamhet vilket vi ansker ska vara 

opåverkat.  

Svenska rovdjurspolitiken befinner sig i fritt fall utan styrning. Rovdjurspolitiken/---/  har skapat extrema 
problem för stora delar av landets gelsbygdsbefolkning, samer och andre näringsidkare med 
muöbetesrätt.—den vilda faunan och biologiska mångfalden <kommer< att utarmas fenom att björn 
varg och lo får tillväxa okontrollerat. Var kan bara finnas  

 

Moraliska topiker =misstro, oro 

Nyttotopiker, ekonomi 

  

 


