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Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BORE-
ALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av 
Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet 
för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer 
som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador 
och skydda tamdjuren.

Den här publikationen har tagits fram av projektet VargLIFE. Projek-
tet svarar för det innehåll som det producerar. Europeiska kommis-
sionen eller CINEA ansvarar inte för materialet i publikationen eller 
för användningen av innehållet i det.

Genomförare

Finansiärer

Projektets 
mål
1.

Att minska de negativa effekterna av vargens när-
varo, som rädsla, oro och angrepp på hundar och 
husdjur.

2.

Att öka acceptansen för varg i samhället.

3.

Att ta fram verktyg för förvaltning av vargstam-
men, till exempel för att förhindra olagligt dödan-
de av varg.

Hur har 
det gått?

• EU övervakar årligen hur projektet fortskrider. 
Vid övervakningsmötet i mars 2022 fick vi ett 
gott betyg.

• Halvtidsrapporten för projektet överlämnades 
till EU före utgången av september 2022. Alla 
aktiviteter i projektet har framskridit som pla-
nerat.

• Projektet pågår till och med september 2025. 
Vårt mål är att de goda metoder som tas fram 
under projektet ska tillämpas även efter pro-
jektet.

http://www.susilife.fi


Resultat från projektets teman

Insamling av DNA-prover 
och uppföljning

• Under insamlingsperioden 2021–2022 
var inventeringen större och mer 
omfattande än någonsin, med över 
1 000 DNA-prover och ca 180 
frivilliga insamlare

• Inventeringen omfattar redan mer än 
90 % procent av identifierade vargrevir

• Projektet har utbildat över 200 
provinsamlare 

• Projektet har 45 insamlingsansvariga 
– målet är att ha över 50 

Växelverkan och samarbete 
i vargområdena

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

Med dna som isoleras ur vargspillning kan man identifiera 
vargar och få ny information om flocken och paren. 

Projektet utbildar frivilliga provinsamlare, sprider informa-
tion om DNA-inventering och har internationellt samarbete 
med forskare för att utveckla metoden.

Projektet ser över utbildningsmaterialet för rovdjurskon-
taktpersonerna och har som mål att bredda nätverket av 
frivilliga.

Revirsamarbetsgruppernas verksamhet i frågor som rör 
vargar utvecklas med hjälp av nya anvisningar och genom 
att främja dialogen på det lokala planet.

• En handbok för rovdjurskontaktper-
soner publicerades 2021 (riista.fi, 
Booky)

• En grundkurs för rovdjurskontakt-
personer lanserades online i februa-
ri 2022 (riistainfo.fi), kursen lanseras 
på svenska i slutet av 2022

• För revirsamarbetsgrupperna publ-
icerades 2022 uppdaterade anvis-
ningar som vägleder verksamheten

• En serie webbinarier och regionala 
diskussionsmöten för grupperna 
ordnades 2021–2022

• Under projektet har patrul-
len redan avslöjat tre brott 
som hänför sig till vargar, 
kontrollerat 518 jakt- 
och vapenlicenser 
uppdagat 61 andra brott 
och överträdelser i samband 
med övervakningen och utfört 
28 inspektioner på bland annat produktionsgårdar

• Dessutom har patrullen deltagit i DNA-inventeringen av 
varg samt i myndighetssamarbete och kommunikation

• Informationsutbytet mellan övervakningsmyndigheterna 
har utvecklats, och i mars 2022 ordnades ett webbinari-
um avsett för myndigheterna

Förebyggande av 
skador 

Projektet erbjuder djurhållande gårdar information och 
utrustning för att skydda tamdjuren mot stora rovdjur. 
Tre planerare vid viltcentralen besöker gårdar och ger 
råd. I projektet utarbetas nya metoder för att skydda 
både tamdjur och jakthundar.

• Cirka 150 besök till gårdar, 
39 gårdar har genom projektet 
fått material för totalt cirka 67 km 
rovdjursstängsel

• Viltkameror har använts på  
41 gårdar, GPS-kragar på 8 gårdar, 
och rovdjursskrämmor och lapptyg 
på 25 gårdar

• I en undersökning av skyddsmetodernas 
effekt inkom svar från 22 djurbönder 
med mestadels positiva erfarenheter. 
Insamlingen av erfarenheter fortsätter till 2024.

• Sommaren 2022 inleddes testningen av olika täckmaterial 
för att underlätta underhållet av rovdjursstängslen; förde-
larna granskas under flera betesperioder

• Lösningar för att skydda jakthundar; lösningar för att 
minska skadorna har identifierats med olika intressent-
grupper och arbetet pågår fortfarande

Modellverktyg för vård av 
vargstammen 

Modelleringsverktyget för beståndsförvaltning hjälper 
viltförvaltningen att förutse förändringar i vargstam-
men och bedöma konsekvenserna av åtgärder. Model-
len kan till exempel visa hur variationer i älgstammen 
påverkar vargarna och tvärtom.

Myndighetsverktyget sammanställer en kartbild över 
var vargar rör sig och förutspår var risken för olagliga 
aktiviteter mot varg är störst.

Kommunikation

Medborgarna, medierna och riksdagen får tillförlitlig, 
aktuell och mångsidig information om vargen. Arbe-
tets fortskridande beskrivs på projektets webbplats 
(www.susilife.fi), på Twitter, Instagram och Facebook 
samt i nyhetsbrev. 

• Över 48 000 webbplatsbesök, 
1 135 följare på Twitter, 
369 följare på Instagram, 
990 följare på Facebook 
212 prenumerant för nyhetsbrev

•  17 mediemeddelanden, 3 mediemöten, 
389 omnämnanden i media

• Skolmaterial om de stora rovdjuren publicerades på 
Luonnonvaratieto.luke.fi

• Besöken till skolor har till dags dato nått 
380 skolbarn

• Årliga diskussionsmöten med riksdagsledamöterna 
och intressentgrupper 

• Projektet har deltagit i Jakt- och fiskemässan 2022 
och i flera internationella seminarier och samman-
komster

• En prototyp av verktyget testas för 
tillfället och de första erfarenheterna 
är mycket goda

• En basmodell av ett MSE-verktyg 
(Management Strategy Evaluation) 
som jämför olika åtgärder för be-
ståndsförvaltning har lanserats

• Båda verktygen kommer att vidareutvecklas i en regel-
bunden dialog med de berörda parterna och slutan-
vändarna

En polis och en jakt- och fiskeövervakare patrullerar 
tillsammans för att förebygga och övervaka jaktbrott. 
Patrullen hanterar vargkonflikter och fokuserar på att för-
hindra olagligt dödande av varg.

https://riista.fi/wp-content/uploads/2021/03/handbok_for_rovdjurskontaktpersoner_web_26.2.2021.pdf
https://www.booky.fi/tuote/mari_tikkunen/handbok_for_rovdjurskontaktperson/9789527031285
https://www.riistainfo.fi/sv/hemsida/
https://susilife.fi/sv/
https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/pages?path=suurpedot/koulumateriaalit/

