
Vem hjälper om du möter en varg?

Under hurdana omständigheter mötte du vargen?

Jag såg vargspår i snön på 
gårdsplanen

På gårdsområdet var en 
varg som blev skrämd 

och sprang sin väg då den 
såg eller hörde mig

På gårdsområdet var 
en varg som inte blev 

skrämd och sprang sin 
väg

Vargen kom närmare 
mig eller en närstående 

person

Ring rovdjurskontaktpersonen i ditt område
• Kontaktinformationen för rovdjurskontaktpersonerna 

finns på Finlands viltcentrals webbplats.
• Kontaktpersonen kommer och kontrollerar spåren 

och registrerar dem i Tassu-systemet. 

Ring nödcentralen 
på 112

• Polisen gör en be-
dömning av situatio-
nen i samråd med 
den lokala rovdjurs-
kontaktpersonen.

• Observationerna re-
gistreras i Tassu-sys-
temet. 

Rovdjurskontaktpersonen gör en bedömning:
Har vargen rört sig flera gånger bland bebyggelse?

Nej Ja

Rovdjurskontaktpersonen 
övervakar området och 

följer med om vargen rör 
sig igen på områden.

Vargen klassificeras som 
en varg som orsakar oro 
eller eventuellt medför 

hot.

Finlands viltcentral och 
rovdjurskontaktperso-
nen gör en bedömning 
av konflikten: är vargen 

skygg och undviker män-
niskor?

Nej Ja

Vargen klassi-
ficeras som en 
varg som even-
tuellt medför 

hot. 
Området överva-
kas. Om vargen 
rör sig igen på 
gårdsområden 
kan Finlands 

viltcentral fatta 
beslut om att 
avskräcka var-

gen.

Vargen klas-
sificeras som 
en varg som 
medför hot. 

Finlands vilt-
central fattar 

beslut om 
att avskräcka 

vargen.

Polisen och rovdjurskontaktpersonen gör en bedömning:
Har vargen upprepade gånger uppvisat oskyggt beteende 

mot människor?

Nej Ja

Polisen och rovdjurskon-
taktpersonen övervakar 
området och följer med 
om vargen kommer fler 

gånger till gårdsområdet. 
Om vargen kommer till-

baka kan polisen ge order 
om att fördriva vargen.

Vargen klassificeras som 
en varg som orsakar hot 

eller fara. Polisen ger 
order om att fördriva 

vargen.

Ring nödcentralen 
på 112

• Vargen klassificeras 
som en varg som 
orsakar allvarlig fara.

• Polisen kan ge order 
om att vargen ska 
avlivas. 

Polisen gör en bedöm-
ning efter att vargen 
fördrivits högst två 

gånger: Var fördrivnin-
gen effektiv och vargen 

kommer inte mer in bland 
bebyggelse?

Polisen och 
rovdjurskon-

taktperso-
nen överva-

kar området. 
Om vargen 

kommer 
tillbaka till 

gårdsområ-
de kan poli-
sen ge order 
om att avliva 

vargen.

Nej Ja

Orsakade vargen 
skador?

Anmäl skadan 
omedelbart till 

den lokala lands-
bygdsnäringsmyn-

digheten. 

• Myndigheten 
utför en terrän-
gundersökning. 

• Livsmedelsverket 
betalar ersättning 
ur anslag 
från Jord- och 
skogsbruks-
ministeriet. 

Fördrivning 
av vargen på 

egen hand

 Det är tillåtet 
att driva bort 
vargen från 

en skött gård-
splan eller 
betesmark 

utan att ska-
da vargen.

Om två 
fördrivningar 

inte räcker 
ger polisen 

order om att 
avliva vargen.

Om två försök att 
avskräcka vargen inte 
räcker till kan Finlands 
viltcentral bevilja jakt-

dispens.


