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Inledning
Sedan den senaste istiden har vi människor levt sida vid sida med de stora rovdjuren i Sve-
rige. En lång och hård jakt på rovdjuren ledde till att de nästan utrotades. Nu är de på väg 
tillbaka.

Många svenskar är tveksamma till om det är bra att rovdjursstammarna växer. Rovdjuren 
angriper och dödar boskap, hundar och renar. Dessutom tar de älgar och rådjur som jägarna 
också vill åt. En del människor är så rädda för rovdjur att de inte vill gå ut i skogen. Vissa 
anser att rovdjuren medför så mycket negativt att folk kommer att flytta ifrån landsbygden.

Men de flesta svenskar vill att rovdjuren ska få finnas i vårt land. De tycker att fördelarna 
och möjligheterna med rovdjur är fler än de problem som rovdjuren orsakar. Många tycker 
att rovdjuren är vackra och fascinerande djur, som har lika stor rätt som oss människor att 
leva här. Det finns både landsbygdsbor och stadsbor som tycker att livskvaliteten höjs när 
de vet att det finns rovdjur i skogarna. Vissa anser att människan inte har rätt att bestämma 
vilka arter som ska få finnas i naturen.

Ja, helt klart är att rovdjuren väcker starka känslor hos många av oss. Hos vissa människor 
är känslorna och åsikterna så starka att rovdjursdebatten ibland spårar ur, med osakliga 
argument och ibland rent utav felaktiga påståenden. 

Det är därför inte alltid lätt för den som vill veta hur det egentligen ligger till. För att reda ut 
begreppen har vi på nästa sida listat 15 olika påståenden som hörs när rovdjur diskuteras.

Kryssa i vad du tror - är påståendena på nästa sida sanningar eller myter om 
rovdjuren?

OBS! Det går även att kryssa både sant och falskt på samma fråga.
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Påstående Sant Falskt

1 ”Vargen är ofarlig för människan.”

2 ”De som vill ha rovdjur är storstadsbor, inte de som lever i områden där 
rovdjuren finns.”

3 ”Antalet vargar i Sverige är så få att det är löjligt att bråka om dem.”

4 ”En uppretad björn ställer sig på bakbenen.”

5 ”Björnen är en hotad art i Sverige.”

6 ”Vargen sköter balansen i älgstammen, eftersom de framför allt tar sjuka, 
gamla och svaga bytesdjur som ända skulle ha dukat under.”

7 ”Järven är en blodtörstig och effektiv jägare.”

8 ”Det finns gott om vargar i andra länder så de är inte en hotad art”.

9 ”En björn kan vara livsfarlig för en människa.”

10 ”Vargen är utplanterad av människor.”

11 ”Tamdjursägare kan inte skydda sina djur mot rovdjuren.”

12 ”Järven är aggressiv mot människor.”

13 ”Det går inte längre att jaga med lös hund.”

14 ”Rådjuren har tagit slut på grund av lodjuren.”

15 ”Det går inte att ha vargar som husdjur.”
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