
Människans uppfattning om vargen har länge varit 
fylld av rädsla och hat. I media skildras vargen 
ofta som en avskyvärd blod törstig best. Men 
ytterst få människor har någonsin sett en varg 
och ännu färre har mött en vild varg. Det gör att 
kunskapen om varg på många håll är låg. Ändå 
finns det bland människor en utbredd föreställning 
om att vargar är särskilt farliga. Denna uppfattning 
påverkar attityden och beteendet mot vargen, nå-
got man bland annat kan se hos jägarna i Sverige 
där det hos många finns en ”nollvision”, dvs en 
önskan om att vargen ska utrotas. 

Men hur farlig är egentligen vargen för männis-
kan? Angrepp från andra arter såsom tiger, hyena, 
leopard, björn, elefant, flodhäst, hund och häst, är 
mycket vanligare än vargangrepp. Vargattacker på 
människor är så ytterst ovanligt att när de sker får 
de ett stort nyhetsvärde och förmedlas med dra-
matik av media (se nyhetsklipp till höger), vilket 
håller myten om vargen vid liv. 

Vargen är mycket tolerant mot människan och kan 
leva nära människor utan att skapa problem. I de 
fall människor ändå blivit attackerade av varg har 
det funnits andra omständigheter såsom rabies, 
utarmad miljö, varg/hundhybrider, tillvänjning 
(människo-uppfödda eller matade vargar), provo-
cering (försvarsattack) osv. Under de senaste 50 
åren har endast 17 människor (av uppskattningsvis 
en miljard människor) dödats av varg i hela Nord-
amerika, Europa och Ryssland. Det är statistiskt 
mer sannolikt att bli träffad av blixten än att bli 
angripen av en varg. 

Toppredatorer
Vi vet idag att toppredatorer (stora rovdjur) är nöd-
vändiga i fungerande ekosystem, något som även 
konstaterades i nationalparken Yellowstone efter 
återintroduktionen av varg år 1995: ”Wolves are 
causing a trophic cascade of ecological change, 
including helping to increase beaver populations 
and bring back aspen, and vegetation.” (Brodie 
Farquhar 2020).

Kunskapen i samhället
Det tar tid att förändra gamla föreställningar som 
fortfarande lever kvar, inte minst i sagor (”Rödlu-
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van och vargen”). För att kunna leva i samexistens 
med varg i naturen behöver vi ge dem en tillräck-
lig livsmiljö så att vi kan hålla det avstånd som 
behövs för att vargen ska fortsätta vara vild och 
rädd för människor. Vi behöver också tänka på vårt 
eget beteende i naturen, inte enbart vargens. 



Den kunskap om finns i samhället idag när det gäl-
ler varg härrör sig från många hundra år tillbaka 
då vargen var talrik i Europa och människorna 
levde ett mer naturnära liv som gjorde möten 
mellan varg och människa mer frekventa. Den of-
fentliga maktens politik i Sverige under 1700- och 
1800-talet innehöll kampanjer som uppmuntrade 
allmogen till att utrota rovdjuren, eftersom rovdju-
ren tycktes ifrågasätta den givna maktordningen 
där de adliga hade ensamrätt på viltkött. 

Hur kan kunskapen om varg öka?
Genom att publicera fakta och statistik kan kun-
skapen om vargen öka men vi behöver också 
ge människor en möjlighet att uppleva vargen i 
verkligheten, på djurpark eller genom naturupple-
velser. Det är viktigt att media visar upp en nyan-
serad och rättvis bild av vargen. Organisationer 
och föreningar har en viktig roll när det gäller att 
få ut information, men även våra myndigheter, till 
allmänhet och skolor. Det finns ett begynnande 
intresse för ekoturism, och där kan naturvänliga 
företag få ett större utrymme att ge en rättvisande 
bild av vargen. 

EU:s direktiv
EU:s Art- och habitatdirektiv (rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter) ställer 
bland annat krav på att medlemsstaterna ska se till 
att vargen uppnår och bibehåller en gynnsam beva-

randestatus i dess naturliga utbredningsområden. 
Vargen kräver strikt skydd och särskilda bevaran-
deområden (Natura 2000-områden) ska utses. 

Fördelar med varg
Med fler vargar i Sverige hade ekoturismen kunnat 
öka, och antalet viltolyckor hade minskat. Detta 
har ett gemensamt värde som vida överstiger de 
kortsiktiga jaktintressena. Med toppredatorer i 
naturen gynnas fler arter och ekosystemen kan 
därigenom närma sig en självreglerad balans.
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