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Partners

Finansiärer

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf 
finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren. 

Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE. 
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska 

kommissionen eller EASME är inte ansvariga för användning av 
materialets innehåll.



Varför?
Vargar som rör sig i områden där människor 
bor ger upphov till oro, rädsla och ibland 
orsakar de skador på hundar och tamdjur. 
Vargstammen var i långa tider koncentrerad 
till östra Finland. Under de senaste tio åren 
har arten brett ut sig jämnare över hela 
Finland. Vargen diskuteras flitigt och det 
finns olika synpunkter på hur vargstammen 
ska förvaltas.

Vargen har klassificerats som en hotad art 
i Finland och vargstammen har inte nått 
en gynnsam bevarandestatus. Det är svårt 
att uppnå och upprätthålla en livskraftig 
vargstam om medborgarna inte upplever att 
de kan leva sida vid sida med vargen.

Insamling av DNA-prover och uppföljning

Insamlingen av DNA-prover utökas till 
att täcka alla vargrevir under projektets 

gång. Med hjälp av DNA-prover preciseras 
beståndsuppskattningen. Nya volontärer 
utbildas för att delta i provinsamlingen.

Växelverkan och samarbete i vargområdena

Nätverket av rovdjurskontaktpersoner 
utökas och stärks, projektplanerarna ger råd 

och sprider information till lokala invånare 
i vargområdena, och verksamheten i 
revirsamarbetsgrupperna utvecklas.

Patrull bestående av polis och jakt- och 
fiskeövervakare i östra Finland

En polis och en jakt- och fiskeövervakare 
patrullerar tillsammans för att förebygga 

naturresursbrott och olagligt dödande av varg.

Förebyggande av skador

Projektet förmedlar information om vargens biologi 
och förebyggande av vargskador. Inom projektet 

utvecklas praktiska åtgärder för att förebygga skador, 
till exempel hundvästar som skyddar jakthundar. 
Därtill erbjuder projektet lantgårdar hjälp för att 

skydda tamdjuren.

Modellverktyg för förvaltningen av 
vargstammen

Vid förvaltningen av vargstammen skall olika 
mål och situationer beaktas. Projektet tar fram 

verktyg för att planera åtgärder.

Kommunikation

Medborgarna, medierna och riksdagen får 
tillförlitlig, aktuell och mångsidig information 

om vargen.

VargLIFE… 
1.

minskar de negativa effekterna av  
vargens närvaro,

2.

ökar acceptansen för varg  
i samhället

3.

och tar fram verktyg för vargstammens 
förvaltning, till exempel för att förhindra 
olagligt dödande av varg.


