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Den moderate riksdagsmannen Ulf Berg från Dalarna har axlat den mantel som partibrodern Bengt-

Anders Johansson lämnade och nu gör han ett utspel av sällan skådad sort i en intervju med Mikael 
Moilanen, Jakt & Jägare. 

 

Den slutsats man kan dra av Ulf Bergs uttalanden är att Moderaterna helt har bytt politik när det gäller 

vargfrågan. Mycket av det han talade om var nytt och fullständigt avvikande från det som hans företrädare 

sagt. 

 

Berg svävade på målet när det gällde den fastställda miniminivån på 170 – 270 vargar och något tak för 

vargstammen blev det inte. 

Han avfärdade intrånget i äganderätten, men betonade vikten av frivillighet när det gäller utsättning av 

varg. Flytt av varg hoppas han är en passerad metod och angav tiken i Junsele som exempel. 

 

Ulf Berg gjorde processen kort med de bevarandeorganisationer som värvade medlemmar genom att 

överklaga skyddsjaktsbesluten . Kanske skulle det ha varit bra om han meddelat att staten nu ska täppa till 

de luckor i lagen som gör sådana utspel möjliga, men inte ett ord. 

 

Han sågar också EU:s inblandning i den svenska rovdjurspolitiken och uttrycker förhoppningar om att de 

ska bli av med vargfrågan. Han ser också med oro på det faktum att EU kan dra medlemsstaten Sverige 

inför domstol. Det skulle innebära ett svårt bakslag för Sveriges möjligheter att själva bestämma över sina 

egna rovdjur. 

 

Det märkliga är fortfarande att regeringen går till storms mot EU för att de kräver att Sverige lever upp till 

det man gått med på vid inträdet. Kanske hade det varit bra om Ulf Berg låtit meddela att han hade för 

avsikt att verka för en omförhandling av den delen av avtalet med EU. Kanske hade det varit bra om han 

också deklarerat att man i likhet med Schweiz begär att få omförhandla eller säga upp sina åtaganden inom 

ramen för Bernkonventionen, med hänvisning till den förändrade situationen vad gäller varg i landet som 

uppstått efter undertecknandet. Det hade väl varit att visa att man vill bli av med vargfrågan. 

 

Det man kunnat förvänta sig är väl också att han tillkännagivit att han har för avsikt att snarast påbörja en 

socioekonomisk analys för att få vetskap om vad vargen inalles kostar de svenska skattebetalarna. Men det 

är känsliga saker att tala om samma dag som nyheterna talar om svenska skolbarns bristande kunskaper i 

matematik och ordförståelse. 
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Den konsekvensanalysen skulle sedan ha legat till grund för om man ska ha varg eller inte och därefter 

avgöra i vilket antal. Det hade varit att göra sakerna i rätt ordning. 

Nu skaffade man först vargen och 30 år senare ska man avgöra hur mycket den kostar och om man 

egentligen har råd med den. 

 

Nej, Ulf Berg har tagit populismen till nya, oanade höjder och det är svårt att skatta värdet av hans utspel 

ett valår som detta. Rådet är nog att ta det hela med sans och en rejäl nypa med salt. Efter valet är ändå allt 

vid det gamla. 

 

Vi minns inte med någon större entusiasm moderatledaren Fredrik Reinfelts besök ute i vargbygderna inför 

valet 2006, där han lovade drastiska förändringar i rovdjurspolitiken om alliansen vann valet. Vann valet 

gjorde man, men några avgörande förändringar, förutom vad gäller § 28,  har vi ännu åtta år senare inte sett 

någonting av. 

Vargstammen har under denna period blivit mångfalt större och människor är om möjligt ännu mer 

förtvivlade idag än de var då.    
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