
Ett hurdant djur är den finska vargen?
Vargen är ett stort hunddjur som lever största delen av sitt liv i 

familjegrupper. Vargen klarar sig i många olika livsmiljöer. I Finland 
är vargen klassificerad som hotad art och arten är fridlyst söder om 

renskötselområdet.

Hanen är större än honan. Färgen 
på pälsen av nordeuropeiska vargar 

kan variera från grå till sandfärg. 
Vargens gång är smidig och ledig, 
den kan tack vare sin uthållighet 
och snabbhet inom en kort tid 

förflytta sig långa sträckor.

Ibland kan det, i synnerhet med en 
hastig blick, vara svårt att särskilja 
vissa hundraser och vargen från 

varandra. Jämfört med hunden är 
vargens öron avrundade och ögon 
sneda, och svansen böjer sig inte 

uppåt. 

Från ett enskilt spår är det nästan 
omöjligt att urskilja om det är 

fråga om en hund eller varg. Det är 
möjligt att bli säker på arten först 

utifrån en längre rad med spår och 
gångstilen.

Det är svårt att räkna antalet vargar 
från spåren av en vargflock i snön. 

Vargar går nämligen ofta längs 
samma spår. Vargar lunkar ofta 

långa sträckor inom sitt revir och 
ibland bredvid sina tidigare spår. 

Det är möjligt att tolka spåren från 
en varg som flera olika vargar.
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Vargen lever i en familjegrupp som har ett eget revir

Vargar bildar livslånga parförhållanden. Paret har ett eget revir som från år till 
år är beläget på ungefär samma plats. Parets valpar bor i reviret där de föds 

under de första åren i sitt liv. Paret markerar revirgränserna med urin och 
spillning. Vargar kommunicerar genom att yla till medlemmarna i sin flock och 

till andra flockar. Vargen rör sig oftast nattetid och vilar på dagarna.

Vargflockens revir är cirka 

1000 km²
6–7 vargar

hör vanligtvis till flocken på våren 
efter att valparna har fötts.

Vargen spelar en roll i den finska naturen 

Rovdjur och bytesdjur inverkar på varandras bestånd. Ett tillräckligt stort 
rovdjursbestånd förhindrar bytesdjursbestånd från att bli för stora. Ett stort 
älgbestånd kan till exempel medföra skador för skogsägare. Vargen jagar i 

synnerhet unga men också gamla och sjuka individer. 

Älgar lär sig så småningom nya sätt att undvika rovdjur, och rovdjur lär sig nya 
sätt att jaga. Rov- och bytesdjur förädlar varandra på lång sikt. 

En vargflock som har ätit lämnar rester efter sig. Många andra rovdjur, asätare 
och mikroorganismer gynnas av kadavren. Utöver den hotade järven gynnas till 
exempel mårdhunden, räven och korpen av kadavren som vargen lämnat efter 

sig. 

Vinter

Vargparet bosätter sig i sitt nya 
revir. Honan kommer i brunst 
och vargarna parar sig. Vargen 

är könsmogen som 2-åring, 
men förökar sig vanligtvis som 

3-åring.

Vår

Valparna föds. Honor som 
föder för första gången får i 
genomsnitt 3–4 valpar, men 

äldre honor kan föda fler 
valpar.

Sommar

Vargfamiljen lever på ställen 
som har skydd, vatten och 

jaktmarker. Ibland byter 
familjen ställe. På sommaren 

lär sig valparna att jaga.

Höst

Familjen rör sig mera och 
har inte längre boet som sin 

fixpunkt. Valparna deltar i 
jakten. 

Vinter

Unga vargar börjar vandra på 
vårvintern med avsikten att 

hitta ett eget ställe att föröka 
sig på. Vandringsrutterna är 

slingriga.

Vargar jagar främst klövdjur 

Vargen är ett rovdjur som jagar stora däggdjur. Vargens 
huvudsakliga bytesdjur är hjortdjur och i synnerhet älgar. På 

sommaren jagar vargar i synnerhet kalvar. 

Tillgången på föda är lite olika för vargar på olika håll i 
Finland. Älgbeståndet är nuförtiden större i väst än i öst. I 

Östra Finland finns det mera björnar som jagar samma byte. 
I Västra Finland finns utöver älgar även vitsvanshjortar och 

rådjur. I Norra Finland finns renar på menyn och i Östra 
Finland skogsrenar. Vargar dödar även produktionsdjur, 

som får och kalvar, i någon mån. 

Visste du?
Ett vandringsrekord gjordes av en norsk varg, 

som vandrade från södra Norge till norra 
Finland. Med alla sina omvägar var sträckan 

som vargen vandrade cirka 10 000 kilometer!



Det finns mest vargar  
i Östra och Västra Finland 

Man kan möta vargen var som helst i Finland. 
Vargbeståndet är dock störst i östra och västra 

Finland. På gränsen mellan Finland och Ryssland finns 
cirka ett halvt dussin vargflockar. Årligen vandrar 

några unga individer från Ryssland till Finland. Vargar 
vandrar också över gränsen i motsatt riktning.

Varför kommer vargar ibland nära 
gårdar? 

Vargen är ett intelligent djur med god 
anpassningsförmåga. Vanligtvis undviker vargar 
bebodda områden. De blir vana vid att använda 

plogade vägar för sina vandringsrutter när det är 
snöigt. Det finns dock individer som besöker gårdar 

regelbundet.

Vanligtvis besöker vargar gårdar på natten. Unga 
vargar och strövarvargar besöker gårdar oftare 
än vargar som bott längre i ett revir. De känner 

nämligen inte sitt revir särskilt väl och har inte lärt 
sig att undvika människor. Det kan finnas mat som 

lockar vargen till gården. Vargen kan till exempel bli 
intresserad av ett fågelbräde med fett. En sårad eller 
sjuk varg kan försöka hitta lätt föda. För att förebygga 

vargars besök på gårdar är det viktigt att ta bort 
sådant som kan locka vargen. 

Vanligtvis fortsätter vargen som gått över gården sin väg och 

kommer inte tillbaka.  

Lär dig känna vargen på www.suurpedot.fi.
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Mot en bättre samlevnad
mellan människan och vargen
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