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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet från en enkätundersökning riktad till boenden 
inom vargreviret Långbogen i Östergötland. Syftet med undersökningen är att få en 
ökad inblick i om och hur förekomst av rovdjur påverkar boenden inom vargreviret. 
Undersökningen har bland annat omfattat frågor gällande om levnadssätt har 
förändrats, om det finns någon oro och hur berörda upplever förvaltningen av 
rovdjur.  
 
Resultatet från enkäten visar kortfattat: 
 

• Merparten av deltagarna i undersökningen är män. Medelåldern är 55 år. 
• I genomsnitt använder deltagarna två till tre olika informationskällor för att 

få information om stora rovdjur. De vanligaste källorna är tv, lokaltidningar, 
sociala medier samt genom familj och vänner. 

• Få av deltagarna har haft kontakt med Länsstyrelsen angående rovdjur 
tidigare och majoriteten anser att Länsstyrelsen informerar för lite om stora 
rovdjur. 

• Förtroendet för Länsstyrelsens arbete med stora rovdjur är delat, där den 
största orsaken till lågt förtroende är att man anser att Länsstyrelsen har för 
dålig förståelse för situationen. 

• 60 procent uppger att de påverkas av att det finns varg i dess närområde, 37 
procent känner sig otrygga av att ha varg i närheten av där man bor, 63 
procent känner sig trygga alternativt varken trygga eller otrygga. 

• Intresset för rovdjur har ökat, intresset av att röra sig i naturen har minskat.  
• Majoriteten uppger att viljan att bo kvar i området är oförändrad, oron för 

sina närståendes och sina husdjurs säkerhet har dock ökat för mer än hälften. 
• Drygt hälften ogillar att det finns varg i deras närområde, en lika stor andel 

ställer sig neutrala i frågan när det handlar om lodjur.  
• Fler än hälften av deltagarna uppger att de tycker att det borde finnas färre 

vargar i sitt närområde. Vad gäller lodjur svarar majoriteten att lodjurantalet 
kan var lika många som nu eller något fler.  

• Att vargar rör sig i eller i närheten av samhällen, bostadsområden, skolor, 
sommarstugeområden eller gårdar anses av många vara oacceptabelt. 

• 37 procent uppger att de sett varg någon gång och att de upplevde situationen 
som både spännande och obehaglig.  

• Det finns en stor acceptans för skyddsjakt när rovdjur sökt sig in i 
tätbefolkade områden, för att minska angrepp på tamdjur samt när 
människor känner sig otrygga på grund av rovdjurens närhet. 

• Majoriteten tycker att rovdjur bör förvaltas genom en kombination av skydds- 
och licensjakt, Fyra procent anser att rovdjur inte alls ska förvaltas genom 
jakt.  

• Möjligheten att få delge sin syn på stora rovdjur och dess förvaltning av 
uppskattades av 89 procent av de som deltog i undersökningen.  
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Inledning 

Som en del av Länsstyrelsens arbete med att främja länets utveckling och följa 
tillståndet i länet har Länsstyrelsen Östergötland under vintern 2022 genomfört olika 
enkätundersökningar som handlar om rovdjur och Länsstyrelsens arbete med 
rovdjursförvaltning. 
 
Sedan vintern 2017/2018 har ett vargpar för första gången i modern tid etablerat sig i 
Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet 
Långbogen efter en sjö i området. Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att 
vargparet i Långbogenreviret hade fått minst sju valpar. Under 2020 konstaterades 
den andra föryngringen då minst fem valpar föddes, varav en hittades död som liten 
valp. Sommaren 2020 inträffade flertalet angrepp av varg på tamdjur inom reviret 
och Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt på en varg. Skyddsjakten resulterade i att 
vargtiken i reviret fälldes. Under 2021 konstaterades att ytterligare en föryngring 
skett i reviret där minst fem valpar fötts.  
 
Innehållet i denna rapport redovisar resultatet från enkäten riktad till personer som 
bor inom vargreviret Långbogen. Syftet med undersökningen var att få en ökad 
inblick i hur människor som bor och lever inom vargreviret upplever och påverkas av 
vargarnas förekomst samt hur de ser på Länsstyrelsens arbete med stora rovdjur.  
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Metod 

 
Under januari 2022 skickades en enkät ut till 500 slumpmässigt utvalda personer 
boende inom Långbogenreviret i Östergötlands län. Utskicket gjordes genom brev 
med hjälp av en adresslista tillhandahållen av adressleverantören Sverige samt 
postnummer hämtade från Postnummerservice. Vissa postnummer sträcker sig en 
liten bit utanför det markerade området på kartan. Utskicket innehöll en länk samt 
QR-kod till en nätbaserad undersökning via enkätverktyget Webropol.   
 
Undersökningen bygger på svar från 232 deltagare, vilket innebar en svarsfrekvens på 
46 procent. Enkäten bestod av 18 olika frågor varav flera var flervalsfrågor. 
Svarssiffrorna i denna rapport har avrundats till hela procent.  
 
 
  

Figur  1, karta över området 
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Resultat 

Nedan följer en redovisning av resultaten från den genomförda enkäten. I texten 
redovisas svaren i procentandelar eller antal svar. I figurerna presenteras svaren i 
procent. 
 

Bakgrundsinformation 
Deltagarna i undersökningen består av 69 procent män och 31 procent kvinnor. 
Medelåldern på deltagarna är 55 år.  
 

Information om stora rovdjur 
Användandet av olika källor för att söka information om stora rovdjur är vanligt 
förekommande. Endast 16 procent uppger att de inte söker någon information.  
 
Flera av deltagarna använder sig av 2-3 olika källor, där de vanligaste är tv, 
lokaltidningar, radio, sociala medier och information från familj och vänner.  
Några uppger även att de har kontakt med jägare i området. 22 procent av deltagarna 
uppger att de använder sig av rovdjursdatabaser som exempelvis Skandobs.  
 
Att använda sig av myndigheters hemsidor för inhämtning av information används av 
22 procent av deltagarna. Dock anser nästan hälften (45 procent) att Länsstyrelsen 
inte informerar tillräckligt mycket om stora rovdjur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förtroende för och erfarenheter från kontakt 
med Länsstyrelsen 
Upplevd kontakt med Länsstyrelsen 
På en fråga om hur kontakten med Länsstyrelsen angående rovdjur upplevs svarar 91 
procent att de inte vet, vilket kan tolkas som att man inte haft någon kontakt med 
Länsstyrelsen angående rovdjur. Av de som haft kontakt med Länsstyrelsen är 
upplevelsen delad, fem procent svarar att de upplevt kontakten som bra och fyra 
procent svarar att kontakten upplevts som dålig.  
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Förtroende för Länsstyrelsens arbete 
En fråga handlade om hur förtroendet var för Länsstyrelsens arbete med förvaltning 
av stora rovdjur. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. 32 procent svarade 
”Ja” – att de har förtroende för Länsstyrelsens arbete, 30 procent svarade ”Nej” och 
38 procent svarade ”Vet ej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Därefter följde en följdfråga för de som svarat ”Nej” på tidigare fråga gällande 
förtroende. Svarsalternativen var olika orsaker till att man inte hade något förtroende 
för Länsstyrelsens arbete med rovdjur. Det gick att välja flera orsaker, samt möjlighet 
till fritextruta.  
 
Fler än hälften anser att Länsstyrelsen har för dålig förståelse av situationen (52 
procent) och en tredjedel anser att Länsstyrelsen har för liten möjlighet till påverkan 
av förändring (32 procent). Andra orsaker som angavs var att man tycker att 
Länsstyrelsen har för dålig kompetens (22 procent) och att man anser att man inte får 
någon hjälp från Länsstyrelsen (sju procent).  
 
Det fanns också en fritextruta för att ange andra orsaker, där åtta procent uppgav 
andra orsaker än som angivits ovan. Här uppgavs det bland annat att man inte har 
något förtroende på grund av tidigare beslut om skydds- och licensjakter, att 
Länsstyrelsen inte förstår att vargen raserar en jägares möjlighet till hundsläpp, att 
man anser att det är fel att skjuta individer som tillhör vår planet, att man anser att 
Länsstyrelsen verkar ta hänsyn till troféjägares intressen och att Länsstyrelsen har för 
dålig förståelse för boendens situation och oro.  
 
 

Upplevelsen av rovdjuren i sin närhet 
Trygghet 
I en fråga om hur trygg man känner sig av att ha varg i närheten av där man bor 
svarade 28 procent att de känner sig trygga. 35 procent uppger att de varken känner 
sig trygga eller otrygga i området. Resterande 37 procent uppger att de känner sig 
otrygga att ha varg i närheten av där de bor.  
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Påverkan av varg 
För att ta reda på om och hur människor som bor inom ett vargrevir påverkas av dess 
närvaro ställdes några frågor angående det. 60 procent av deltagarna uppger att de 
påverkas av att det finns varg i området där de bor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att intresset för rovdjur var oförändrat uppger 54 procent, 40 procent uppger att 
deras intresse har ökat och sex procent att intresset har minskat. 
 
Hälften (51 procent) har svarat att intresset att röra sig i naturen är oförändrat, 42 
procent uppger att det har minskat på grund av vargens påverkan. Sju procent 
svarade att intresset har ökat.  
 
Viljan att bo kvar i området var till större delen oförändrad (84 procent), två procent 
uppgav att viljan har ökat och resterande 15 procent anger att deras vilja att bo kvar i 
området har minskat.  
 
Mer än hälften upplever en ökad oro för sina närståendes och sina husdjurs säkerhet 
på grund av vargens närvaro i området. 40 procent uppgav att oron kring sin egen 
säkerhet har ökat, 54 procent att oron har ökat för sina närståendes säkerhet och 63 
procent att oron för sina husdjurs säkerhet har ökat. Enstaka procent uppgav att oron 
har minskat. Resterande av deltagarna uppgav att oron är oförändrad. 
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Upplevelsen av att möte en varg 
Mer än en tredjedel av deltagarna uppgav att de sett varg någon gång. På en fråga om 
hur de upplevde situationen, var svaren blandade.  
 
37 procent uppgav att de kände ett obehag när de såg en varg, 23 procent tyckte det 
var spännande och 10 procent upplevde det som roligt. 15 procent svarade att de blev 
rädda vid ett möte av varg och några uppgav att de inte kände något speciellt.  

 
Åsikter om rovdjur och rovdjursförvaltning 
Rovdjur i sitt närområde 
På en fråga om vad deltagarna tycker om att det finns varg och lodjur i sitt närområde 
fick de uppge om de gillar det, ställer sig neutrala i frågan eller ogillar det.  
 
För varg svarade drygt hälften (53 procent) att de ogillar att ha varg i sitt närområde. 
En fjärdedel (26 procent) ställer sig neutrala och en femtedel (21 procent) gillar att ha 
vargen i sitt närområde. I samma frågeställning fast för lodjur var drygt hälften (52 
procent) neutrala i frågan, 38 procent gillar och tio procent ogillar att ha lodjur i sin 
närhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur många av respektive varg och lodjur borde det 
finnas? 
Deltagarna fick svara på hur många av både varg och lodjur de tycker att det borde 
finnas i deras närområde. Svarsalternativen var ”Fler”, ”Lika många som nu”, ”Färre” 
eller ”Ingen uppfattning”.  
 
Gällande varg var det 22 procent som inte har någon uppfattning i frågan. Sex procent 
tycker att det borde finnas fler vargar i deras närområde och 54 procent tycker att det 
borde finnas färre vargar i närområdet. Resterande deltagare (18 procent) svarade 
lika många som nu.  
 
För lodjur skiljer sig svaren jämfört med vargen. Här svarade 31 procent att de inte 
har någon uppfattning i frågan. 19 procent tyckte att det borde finnas fler lodjur i 
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deras närområde och 13 procent anser att lodjuren borde vara färre. Mer än en 
tredjedel (37 procent) svarade ”Lika många som nu” på frågan.  
 

 

Åsikter om vargens beteende 
För att få en inblick i hur boenden i området upplever det när varg rör sig i eller i 
närhet av olika områden fick deltagarna svara om de tycker det är acceptabelt, 
oacceptabelt eller om man ställer sig neutral i frågan om var vargar rör sig. De olika 
områdena var samhällen, bostadsområden, skolor, sommarstugeområden eller 
gårdar.  
 
Den största acceptansen finns om vargen rör sig i eller i närheten av 
sommarstugeområden, det uppgav 20 procent. Men en majoritet anser att det är 
oacceptabelt att varg rör sig i eller i närheten av samtliga områden. Se tabell nedan. 
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Acceptabelt med skyddsjakt 
På en fråga fick deltagarna svara i vilka situationer som de anser att det är acceptabelt 
att besluta om skyddsjakt. Det fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ.  
 
Majoriteten tycker att det är acceptabelt med skyddsjakt när rovdjur sökt sig in i 
tätbefolkade områden (84 procent) och för att minska risken för angrepp på tamdjur 
(74procent). Strax över hälften av deltagarna tycker att det är acceptabelt för att 
minska angrepp på hundar (54 procent). 
  

 
Acceptansen för skyddsjakt när människor känner sig otrygga på grund av rovdjurens 
närhet är relativt hög, 60 procent av deltagarna angav det. Däremot är acceptansen 
lägre i de fall där rovdjuren konkurrerar med det jaktbara viltet (14 procent).  
 
En liten andel uppgav att de anser att det aldrig är acceptabelt med jakt (3 procent).  
 
Hur bör rovdjur förvaltas?  
En fråga ställdes om man anser att rovdjur bör förvaltas med hjälp av skyddsjakt eller 
licensjakt. Svarsalternativen var ”Ja, endast licensjakt”, ”Ja endast skyddsjakt”, ”Ja, 
en kombination av skydds- och licensjakt”, ”Nej, ingen jakt alls” samt ”Vet ej”.  
 
Majoriteten angav att de anser att rovdjur bör förvaltas med hjälp av en kombination 
av skydds- och licensjakt (63 procent). 
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Uppskattning att få delge sin syn på stora 
rovdjur och rovdjursförvaltning 
89 procent angav att de uppskattar att få delge sin syn på stora rovdjur och 
rovdjursförvaltning i form av denna enkätundersökning. Resterande elva procent 
svarade nej, att de inte uppskattar möjligheten.   
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Bilaga 1 

 
 

Enkätfrågor 
1. Är du 
Kvinna 
Man  
Vill inte uppge 
 
2. Ålder 
……….. år 
 
3. Vilka informationskällor använder du dig av för att få information om 
stora rovdjur? 
Tv 
Lokaltidning 
Rikstidning 
Radio 
Myndigheters hemsidor 
Sociala medier 
Familj/vänner 
Medlemstidningar 
Rovdjurdatabaser 
Söker ej information 
Annat  
 
4. Anser du att Länsstyrelsen informerar tillräckligt mycket om stora 
rovdjur? 
Ja  
Nej  
Vet ej 
 
5. Om du varit i kontakt med Länsstyrelsen angående rovdjur, hur har du 
upplevt kontakten?  
Bra 
Dåligt 
Vet ej 
 
6. Har du förtroende för Länsstyrelsens arbete med förvaltning av 
rovdjur? 
Ja  
Nej 
Vet ej 
 
7. Om du svarat ”nej” på föregående fråga, beror det på någon/några av 
nedanstående orsaker? 
Inte aktuellt 
Länsstyrelsen har för dålig förståelse för situationen 
Jag får ingen hjälp av Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsen har för dålig kompetens 
Jag anser att Länsstyrelsen har för liten möjlighet till påverkan av förändring 
Jag har blivit dåligt bemött av Länsstyrelsen 
Annat 
 
8. Hur trygg känner du dig med att ha varg i närheten av där du bor? 
Trygg 
Varken Trygg/otrygg 
Otrygg 
 
9. Påverkas du av att det finns varg i området där du bor? 
Ja 
Nej 
Vet ej  
 
10. Om du svarat ja på föregående fråga, hur har du påverkats?  
Ökat / Oförändrat / Minskat  
Mitt intresse för rovdjur 
Mitt intresse att röra mig i naturen 
Min vilja att bo kvar i området 
Oron för min egen säkerhet 
Oron för närståendes säkerhet 
Oron för mina husdjurs säkerhet 
 
11.Vad tycker du om att det finns följande rovdjur i ditt närområde? 
Gillar, Neutral, Ogillar 
Varg 
Lodjur 
 
12. Hur många av följande rovdjursarter tycker du det borde finnas i ditt 
närområde? 
Fler, Lika många som nu, Färre, Ingen Uppfattning 
Varg 
Lodjur  
 
13. Vad anser du om att varg rör sig i eller i närheten av 
Acceptabelt / Neutral / Oacceptabelt  
Samhällen 
Bostadsområden  
Skolor 
Sommarstugor 
Gårdar  
 
14. Har du sett varg någon gång?  
Ja  
Nej 
 
15. Om du svarat ja på fråga 14, vad kände du då? 
Inte aktuellt 
Det var roligt  
Det var spännande 
Det var obehagligt 
Jag blev rädd 
Kände inget speciellt 
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16. När tycker du att det är acceptabelt med skyddsjakt? 
Välj ett eller flera alternativ 
När rovdjuren sökt sig in i tätbefolkade områden 
För att minska risken för angrepp på tamdjur 
För att minska risken för angrepp på hundar 
När människor är otrygga på grund av rovdjurs närhet 
Om rovdjuren konkurrerar med det jaktbara viltet 
Det är aldrig acceptabelt med jakt 
Jag har ingen uppfattning om detta 
 
17. Anser du att rovdjur bör förvaltas med hjälp av skyddsjakt eller 
licensjakt?  
Ja, endast licensjakt 
Ja, endast skyddsjakt 
Ja, en kombination av skydds- och licensjakt 
Nej, ingen jakt alls 
Vet ej 
 
18. Uppskattar du möjligheten att få delge din syn på stora rovdjur och 
rovdjursförvaltning? 
Ja 
Nej 
 
 
 
  



  
 

 

 

 

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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