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Svar på skrivelse inkommen den 2 mars 2020 samt 
förfrågan om möte, från Nätverket för en trygg 
landsbygd i norra Östergötland. 
Jag vill börja med att säga att Länsstyrelsen Östergötland tar landsbygdens oro på stort allvar. 
Vargfrågan är komplex och styrs av den politik som Riksdagen beslutat den 10 december 2013. 
Länsstyrelsen har att förhålla sig till de direktiv och vägledningar som ges. Som ni hörde på 
mötet i Finspång så är vi måna om att korrekt information sprids i flera kanaler. Där behöver 
alla hjälpa till att stävja den oro som kan finnas på landsbygden genom att exempelvis hänvisa 
till vår information och viltskadecenter. Vi är också måna om att ge perspektiv på frågan 
genom att bjuda in olika aktörer till våra möten.  

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om att ta fram en dialogplan för fortsatt arbete med 
att få ut information genom att bland annat bygga upp en plattform på vår hemsida för 
frågorna, men också arbeta via andra kanaler så att vi kan sprida en gemensam bild till våra 
kommuner, lantbrukare och orolig eller nyfiken allmänhet. Vi följer läget och har planer på 
ytterligare informationsmöten i länet i egen regi eller som medarrangörer. Av den anledningen 
måste jag meddela att vi tyvärr inte kan delta på möten som andra arrangerar, varför ett 
deltagande den 30 mars inte är aktuellt. Dessutom har nu Länsstyrelsen med anledning av 
Covid-19 beslutat att ställa in medarbetares deltagande i fysiska möten de närmaste 
månaderna.  

Vi vill återigen lyfta att det är oerhört viktigt att personer rapporterar direkt till oss eller via 
Skandobs om de påträffar varg och upplever mötet som obehagligt. Då kan vi ställa direkta 
frågor för att få en helhetsbild. Vi kan inte använda oss av anonymt material, eller hörsägen. 
Där kan ert nätverk hjälpa till att informera de personer som kontaktar er, om att de även 
måste kontakta Länsstyrelsen Östergötland eller lägga in sina observationer i Skandobs, så att 
Länsstyrelsen kan kontakta dem med frågor.   

Genom denna information så bedömer jag att vi svarat på både frågan ”Kommer Länsstyrelsen 
att börja ta vår oro på allvar?” och ”Vilka åtgärder tänker Länsstyrelsen vidta?”  

Ett förtroende kan bara byggas då en myndighet är tydlig med sina ramar, ger korrekt 
information och låter olika perspektiv i en fråga komma till tals. Det är ett arbete som pågår 
och är i ständig förändring och där vi nu har tagit ytterligare steg genom att ta ett helhetsgrepp 
över informationsbehovet, samtidigt som länsledningen tar med sig den komplexa frågan till 
departementsnivå.  

 

Ann Holmlid 

Länsråd 


