
 

 

 

Rädda för resultatet 

 
Redan 2001 beslutade regeringen att det skulle göras en socioekonomisk utredning, en utredning om 

hur rovdjuren drabbar människor både socialt och ekonomiskt. 

Av olika och oförklarade skäl har man aldrig kommit i bås med den utredningen. Kanske fasar man 

för resultatet. 
 

Utredningen ska kartlägga, in i minsta detalj, på vad sätt som vargen socialt påverkar människors vardag. 

Det handlar om hur den påverkar olika näringar, vilken skada den gör och vad det kostar. Det handlar också 

om hur den påverkar fritids och privatliv och om man drabbas ekonomiskt. 

 

Utredningen ska också ge besked om hur markägarna drabbas i form av utebliven jakt och hur det påverkar 

dem socialt och ekonomiskt i form av uteblivna arrendeinkomster och köttförluster. 

 

En intressant fråga är också vad vargen kostar för skattebetalarna. Naturvårdsverk, länsstyrelser och andra 

myndigheter har satt av enorma resurser för vargen. De personella resurserna är betydande liksom fordon 

och transporter av olika slag, konsulter och forskningsresurser. 

 

Listan skulle naturligtvis kunna bli lång som en novembernatt utan att bli komplett och allt detta är landets 

ekonomiansvariga pinsamt på det klara med. Det har spekulerats i att det handlar om miljardbelopp och det 

är landets regering rädd för att få bekräftat. 

 

Alla trodde att utredningen skulle komma som bilaga till Lars-Erik Liljelunds utredning, men nu säger han 

att det aldrig var meningen att han skulle göra den socioekonomiska utredningen, bara beakta de 

socioekonomiska effekterna. 

 

Uppdraget att utreda det hela har också anförtrotts ett gäng nationalekonomer i Umeå, men inte heller där 

var man kapabla att presentera ett resultat. 

 

Så fick Peter Egardt uppdraget att leda Vargkommittén. Senare fick han i tillägg att göra en 

socioekonomisk utredning att komplettera kommitténs betänkande med. 

Även nu ”sket” det sig. Det kom aldrig någon utredning och idag 13 år efter regeringens beslut står vi där 

lika frågande som då. 

 

Visst kan man spekulera, men helt klart är att det från regeringarnas sida inte finns något intresse att få 

fakta på bordet. Resultatet väntas bli besvärande och då vill inte de modiga ledamöterna verkställa beslutet 

om en socioekonomisk utredning. 
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