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Vargen och glesbygdsutvecklingVargen och glesbygdsutveckling

• Utveckling är komplext och mångfacetterat;

• Få frågor har blivit så starkt förknippade med ett 
land-stad perspektiv som vargfrågan;land stad perspektiv som vargfrågan;

• I den offentliga debatten har vargen fått ”klä skott” 
för jobbiga förändringar;

• Glesbygdens omstrukturering (Lundmark  2006)  • Glesbygdens omstrukturering (Lundmark, 2006), 
Mobilitet, turism och fritidshus (Hall & Müller, 2004);

• I vilken utsträckning påverkar egentligen vargen 
skeendet för glesbygdsutvecklingen i stort?

• Vems utveckling? • Vems utveckling? 



Avtryck i litteraturenAvtryck i litteraturen



Protester i Sysslebäck 1984 
h i H f  2012och i Hagfors 2012



Lokala attityder till rovdjur och rovdjursturism 
h d ä lä d doch om det är lättare att acceptera dem om de 

skapade jobb och inkomster. Källa: Ednarsson, 2005 

Norra Värmland Glesbygden

Antal Andel Index Std. 

Dev.

Antal Andel Index Std. 

Dev.

Nej*Nej* 335 44 % -6,55 10,69 75 54 % -6,13 9,19

Neutrala 148 19 % -,82 11,01 17 12 % 1,53 12,42

Ja*Ja* 282 37 % 7,41 8,49 47 34 % 9,38 9,36

Totalt 765 100 % -,29 11,79 139 100 % ,05 11,96







Hur många människor bor i ett vargrevir? g g
Källa: Astrid

1990 1995 2000 2005 2008
Invånare iInvånare i 
revir 69744 69155 66718 64955 63945
Invånare iInvånare i 
varglän 5157868 5307222 5351471 5454018 5589649
Vargrevirens 
andel av
länen 1,35% 1,30% 1,25% 1,19% 1,14%



Medelålder  
Källa: Astrid
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Andel med högre utbildning 
Källa: Astrid 
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Tamdjurshållning  
Källa: Astrid
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Förändringar i sysselsättning 
Källa: Astrid
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Exempel på vargturism 
Källa: www.naturensbasta.se



Turismens hinder och 
öjli h tmöjligheter

• Många har 
fö h i   få förhoppningar, men få 
vet hur;

• Lokala attityder;o a a a yde ;
• Upplevs ibland som ett 

hot utifrån;
B i t d  k k  f å  • Bristande kunskap från 
det omgivande 
samhället;

• Småskalighet tas ibland 
som något negativt;

• Attraktiva resurser;• Attraktiva resurser;



Vargens ”osynliga grannar”Vargens osynliga grannar

• Glesbygden har i det högmobila samhället i allt större 
ä k i  bli i    fö  d  li  utsträckning blivit en arena för dess osynliga 

befolkning i form av sin fritidsbefolkning;

• Ekonomiskt betydelsefull;

• Kan komma att spela en betydelsefull roll i den 
framtida viltförvaltningen;

• Begränsat antal studier har visat att kontakter med 
lands- och glesbygden får attityderna att likna 
l k lb f lk ilokalbefolkningens.



Avslutande kommentarerAvslutande kommentarer

• Vargen som resurs för turism och utveckling är ett 
b  l å i  dbra exempel på turismens paradox;

• Finns ingen enhetlig glesbygd när det gäller synen på • Finns ingen enhetlig glesbygd när det gäller synen på 
vargen;

• Geografin som gemensam nämnare verkar vara en 
strategisk chimär som döljer viktigare faktorer, så 
som strukturomvandlingar, demografi, trender etc.g , g ,

• Verkar till viss del vara så att utvecklingens förlorare 
i tö  t t ä k i  t ätt  i  i större utsträckning motsätter sig varg;

• Behövs studier som påvisar vargens påstådda effekt 
på glesbygdsutvecklingen som ofta görs gällande i p g yg g g g
debatten;



Tack för att ni lyssnade!

Forskningen har finansierats av Umeå universitet g
och Viltvårdsfonden.


