
Forskning producerar mångsidig 
information om vargen

Detta faktablad berättar hur en beståndsberäkning görs. Samtidigt belyser vi hur 
vargforskningen går till och vad forskningsrönen används till.

Vargens roll i 
naturen i Finland

Hur vargen förhåller 
sig till människans 

aktiviteter och männi-
skan

Jaktbeteende 
och föda

Vargens 
livskraftighet 

dvs. antalet 
flockar och par 
som förökar sig

Unga vargars van-
dringsbeteende och 
vargens utbredning

Kontakter mellan 
vargpopulationer 

och internationellt 
samarbete

Vargens 
ärftliga mång-
fald och identi-

fiering av 
korsningar 
mellan varg 

och hund

Människans 
uppfattningar 
och aktiviteter 

avseende vargar 
samt medling 
och lösning av 

konflikter
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Beståndsberäkningen för varg utgår från 
forskning och datamängder

Beståndsberäkningen är en årlig bedömning av antalet vargflockar och -par i Finland. 
Beståndsberäkningen utförs av Naturresursinstitutet, men underlaget till beräkningen är 

vargobservationer som medborgare gjort och rovdjurskontaktpersoner registrerat.

Observationer i 

TASSU

Observationer i 

TASSU är varg-

observationer 

som rovdjurs-

kontaktpersoner 

bekräftat och 

registrerat.

DNA-prover 

Dna extraheras ur 

vargens spillning. 

Dna-tekniken gör 

det möjligt för 

oss att identifiera 

vargindivider.

Uppföljning med 

GPS-kragar

GPS-uppföljningen 

visar var flocken 

rör sig. Med 

uppföljningen kan 

revirområdets 

storlek och form 

fastställas.

Övriga 

forskningsrön

Bestånds-

beräkningen 

bygger på forskat 

information om 

vargens beteende, 

förökning och 

rörelser.

Statistik över 

dödlighet

Ibland hittas döda 

vargar. Döda 

vargar som hittats 

beaktas i bestånds- 

beräkningen.

Material för beståndsberäkningen samlas in från augusti till mars

Beståndsberäkningen för varge
finns på www.riistahavainnot.fi

Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj  Juni

Material insamlas fram till mars. 
Beståndsberäkningen beskriver alltså 

vargbeståndet i mars.

I beståndsberäkningen betonas 
observationer som gjorts efter 

årsskiftet. Forskarna utarbetar 
beståndsberäkningen 

under april–maj.

Beståndsberäkningen 
publiceras i juni.

Vargprognosmodellen 
bedömer hur 

vargbeståndets storlek 
och struktur varierar 
under kommande år.

Jord- och skogsbruksministeriet 
tar del av beståndsberäkningen 

och fattar beslut om 
beståndsförvaltningen. 

Finlands viltcentral genomför 
åtgärderna som ministeriet 

fattat beslut om.

De insamlade 
DNA-proverna analy-

seras i ett laboratorium.

Utöver data från observationer och DNA används 
information från uppföljningen av GPS-kragarna och 
övrig forskning i beståndsberäkningen. Beståndsberäkningen görs av Naturresursinstitutet.

Utifrån beståndsberäkningen 
fattar ministeriet beslut som 

genomförs av Finlands 
viltcentral.

Märkning av varg med krage är en av undersökningsmetoderna

n 
.

-

-
 

När en varg märks med krage, fästs en GPS-krage runt vargens hals. Kragen skickar data 
om vargens position med jämna mellanrum. På så sätt får man veta var vargen och dess 
flock rör sig.

Kragens batteri tar slut efter cirka ett år, varefter kragen öppnas av sig själv och faller av. 
Kragen är lätt och skadar inte halsen eller pälsen. Lagar om djurskydd och försöksdjur 
fastställer en exakt ram för hur märkningen ska göras.

Med hjälp av kragar har man undersökt till exempel:
• strövarvargars beteende
• vargars rörelser nära bebyggelse och sommarstugor
• hur vargflocken jagar.

~85 %
av vargarna lever i familje
grupper eller par vintertid. 
Därför fokuserar bestånds

beräkningen 
på antalet av dessa.



Vad används forskningsrönen till?

Forskning ökar förståelsen om vargens beteende, vargens roll i den finska naturen och 
utmaningar i samexistensen mellan människan och vargen. Människan påverkar vargens 

liv och vargen påverkar människorna som bor på samma område. Forskningsrön ger 
grunder för arbetet med beståndsförvaltningen för vargen som utförs av beslutsfattare 
och myndigheter. Därmed har vi i framtiden ett livskraftigt finskt vargbestånd som inte 

medför oskäliga skador för människan.

Vad utreder forskarna härnäst?

I framtiden blir DNA-analysen en allt viktigare del av uppföljningen och beräkningen 
av vargar. Med DNA-uppföljning kan man identifiera individer, undersöka vargars 

släktskapsförhållanden och ärftliga mångfald samt undersöka förekomsten av korsningar 
mellan varg och hund i naturen.

Förvaltningen och undersökningen av flerartsbestånd beaktar arter av vilt som 
påverkar varandra. På grund av sin komplexitet undersöks växelverkan i anknytning till 
flerartsbestånd genom att kombinera stora dataunderlag med hjälp av datamodeller.

Följ med forskningen och dess resultat 
på www.riistahavainnot.fi.

Mot en bättre samlevnad
mellan människan och vargen

www.susilife.fi
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