
Människan och vargen
Vargen väcker olika känslor hos människan – från glädje till ilska – mer 
än något annat stort rovdjur. Vad vet vi om finländarnas förhållande till 

vargen?

Faktabladet bygger på omfattande medborgarenkäter som genomfördes 
2014, 2016 och 2020. Varje enkät besvarades av 1 600–2 000 myndiga 

finländare. Enkäten för 2020 begränsades till invånare söder om 
renskötselområdet.

Många finländare räds björn, fästingar och varg
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Finländare frågades hur rädda de är 
att möta följande djur då de rör sig i 
naturen. 

Av bilden framgår andelen 
svarspersoner som uppgav att de 
känner stor eller mycket stor rädsla.



Rädslan för stora rovdjur har tilltagit under de senaste åren

Vanligtvis är samma människor rädda för 
vargen, björnen och lodjuret. Finländare 
räds stora rovdjur mer än under tidigare år. 
Man är rädd för vargen även där, var det inte 
finns etablerade vargrevir. 

Det kan också vara en upplevelse att möta en 
varg. 14 procent av finländarna uppskattade 
att de skulle njuta mycket eller väldigt mycket 
av ett eventuellt möte med en varg.

Det vanligaste sättet 
att möta en varg är 
att hitta vargspår 

eller vargspillning.

Personer som mött vargen i naturen berättar  
hurdana känslor de olika situationerna väckte:

Hur påverkar vargen finländarnas vardag?

6 procent upplever att vargen inverkar 
på det egna friluftslivet, och 4–6 
procent identifierar vargens effekt på 
att plocka bär och svamp.

Många anser att vargens eventuella 
närvaro begränsar hobbyer i naturen. 
Man vågar inte gå in i skogen ensam 
eller med en hund, och tar med sig 
något verktyg som är avsett för försvar.

Av personer som jagade minst sex 
gånger per år upplevde cirka 30–37 
procent att vargen påverkade jakten.

6 procent av finländarna anser att 
vargen åtminstone utgör en måttlig risk 
för sina barn. Till exempel vägtrafiken, 
olyckor eller sjukdomar anses vara 
vanligare risker än vargen. 7 procent 
av finländarna äger produktions- eller 
sällskapsdjur för vilka de anser att 
vargen är en risk.

Ett hurdant djur tycker finländare att vargen är?

79 % tror att vargen kan känna tillgivenhet för medlemmarna i sin flock. *

65 % tror att vargen kan njuta. *

56 % tror att vargen kan komma ihåg händelser och platser till och med
flera år efteråt. *

49 % tror att vargen endast dödar om den är hungrig. *

58 % anser att vargen är ett oberäkneligt djur. **

67 % tror att vargen kan förlora sin människoskygghet om den inte har
orsak att vara rädd för människan. **

47 % tror att det redan finns många vargar som förlorat sin
människoskygghet. **

49 % tror att det är möjligt att ändra vargens beteende genom
avskräckning. **

* Resultatet är från medborgarenkäten för 2014. ** Resultatet är från medborgarenkäten för 2020.
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Vargen är ett stort rovdjur och  
ska alltid bemötas med försiktighet.

Eliminera sådant på gården 
som kan locka vargar.

Sätt dig in i hurdant djur vargen är. 
Hur beter den sig?

Ta reda på vargläget i ditt område.  
Var finns det närmaste vargreviret?

Berätta om vargobservationen till 
rovdjurskontaktpersonen i ditt område.

Förebygg skador genom att vidta lämpliga 
åtgärder för att skydda tamdjuren.

Det är lättare att bedöma och hantera riskerna 
med vargen om man är insatt i vargens beteende 

och i vargreviren i den egna omgivningen. 

Mot en bättre samlevnad
mellan människan och vargen
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