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Jord- och skogsbruksministeriet      Helsingfors, 30.08.2019 
kirjaamo@mmm.fi  
  
Referens: Begäran om utlåtande: 27.6.2019, Dnr 1213/06.02/2018 
 
Ärende: Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets utkast till förvaltningsplan för 
vargstammen 
 
SLC Nyland: 
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) är en intresseorganisation för dem 
som äger eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare samt för alla som vill värna om en 
levande och livskraftig landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar de svensk- och tvåspråkiga 
kommunerna från Hangö i väster till Pyttis i öster. SLC Nyland har ca 1 400 lantbruks- och 
trädgårdslägenheter som medlemmar. Medlemsgårdarnas sammanlagda areal uppgår till ca 
60 000 ha åker och 75.000 ha skog.  
 
SLC Nyland har tagit del av utkastet till förvaltningsplan för vargstammen och önskar å våra 
markägarmedlemmars vägnar framföra följande synpunkter: 
 
Förvaltningsplan för vargstammen 
 
Bakgrund 
Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är ett verktyg för att reglera vargstammen och 
att hantera vargrelaterade konflikter samt en central metod för att driva vargpolitiken. 
Planens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor som bor och 
arbetar i områden med vargrevir. Planen är också ett svar på de internationella åtaganden 
som gäller Finland. Det är fråga om förvaltning av vargstammen i vid bemärkelse. Syftet är 
också att nå en gynnsam skyddsstatus, eller bevarandestatus, för vargen. Det kan även 
innebära att vargflocken minskas till en sådan storlek som är gynnsam. Uppdateringen av 
förvaltningsplanen bygger på förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2015. 
 
Allmänt 
Vargen har under de senaste åren brett ut sig och blivit bofast även i Nyland, främst i 
Västnyland och Mellannyland. Vargar har rört sig i bostadsområden, på gårdar och kring 
produktionsbyggnader, samt orsakat skador och dödat husdjur. SLC Nyland framhåller att 
bekymren och behoven hos människor som bor och lever inom vargreviren bör beaktas. Det 
är viktigt att lokalbefolkningens synpunkter tas i betraktande i vargfrågan. Regionala 
problem bör kunna lösas regionalt.  
Vi efterlyser ett smidigare dispensförfarande. Man bör kunna reagera på vargar som 
orsakar upprepade olägenheter eller problem, skador eller hot.  Alla har rätt att kunna känna 
sig trygga i sin egen närmiljö. I utkastet till förvaltningsplan utgår man helt riktigt från att 
skyddet av varg lyckas endast om man beaktar bekymren och behoven hos människor i 
vargreviren vid stamförvaltningen och även ingriper effektivt i olagligt dödande av varg. 
 
2.1 Arbete för att förbättra tolerans mot varg och skapa en grund för acceptans för varg 

SLC Nyland betonar att det bör finnas klara spelregler hur man får agera i olika situationer, 
för att förbättra toleransen mot varg. Tolerans kan endast uppstå om det finns klara medel 
att lösa konfliktsituationer. Öppenhet, lättillgänglig information och kommunikation betonas 
helt riktigt i utkastet till förvaltningsplan.  
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2.1.1 Ersättning för skador 
SLC Nyland ser det som viktigt att full ersättning för skador av varg på husdjur och hundar 
betalas ut utan dröjsmål, vilket även föreslås i utkastet. Vargen utgör ett verkligt problem 
för djurägarna och betande djur. Vargförekomst medför mera arbete med stängsel, 
vallande, övervakning och extra arbete att ta in djuren till nätterna, samt en ständig oro för 
djuren.  
 
2.2.2 Reaktioner på vargar som orsakar upprepade olägenheter eller problem, skador eller 
hot 
Människor som bor i vargrevir behöver medel med vilka de kan ingripa mot individer som 
orsakar olägenhet i närheten av bosättning. Uppstår hotande situationer med rovdjur skall 
de kunna avvärjas utan att man först behöver myndighetsutlåtande. Det bör vara helt klart 
att man själv bör ha rätt att skrämma bort vargen och vid nödsituationer t.o.m. avliva den. 
I förvaltningsplanen föreslås att Finlands viltcentral utvecklar och söker efter olika metoder 
för att jaga bort vargar samt sammanställer erfarenheterna av effekten av bortjagandet. 
Man bör redan nu beakta de erfarenheter som finns av att jaga bort varg.  
 
2.2.3 Förebyggande av skador 
Det är viktigt att det reserveras tillräckliga anslag i statsbudgeten för att förebygga skador, 
som bland annat kan användas för stängselmaterial till djurproduktionsgårdar som allvarligt 
hotas av vargar. Husdjursägarna har förpliktelser och regler att följa från EU, vilkas 
efterlydnad försvåras eller omöjliggörs vid vargförekomst. Boskapshundar är ett bra verktyg 
endast om man bor tillräckligt långt borta från sina grannar. De är inte lämpliga på 
beten/gårdar var det rör sig mycket folk. 
 
2.4 Att utveckla dialogen mellan administrationen, forskningen och intressegrupperna 
Människornas observationer som gäller uppföljningen av stammen kan ses på 
riistahavainnot.fi. De som bor i vargrevir har en nyckelroll när det gäller att samla in 
information om vargarna. Samtidigt har de också det största behovet av information om 
vargstammen i området. Kommunikationen är viktig. Det borde finnas fler tillfällen som 
förklarar vargens beteende och framför allt vad som är normalt och inte normalt beteende. 
 
2.6 Stamvårdande åtgärder 
SLC Nyland framhåller vidare att jakt av vilt måste kunna drivas även i vargområden för att 
säkerställa en ändamålsenlig viltförvaltning som i sin tur säkerställer en måttlig viltskadenivå 
på jord och skogsbruket. 
 
2.6.2 Stamvårdande jakt efter varg 
SLC Nyland kräver att man inför en stamvårdande jakt. En viss jakt på varg behövs absolut 
för att upprätthålla vargens respekt för människan. En laglig jakt är viktig så att ingen tar 
lagen i egna händer. Stamvårdande jakt kan också förebygga skador samtidigt som den har 
en positiv inverkan på acceptansen för varg.  
 
Vi hoppas att våra och markägarnas synpunkter beaktas. 
 
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND NSP R.F. 
 

Thomas Antas    Bjarne Westerlun 
Förbundsordförande   Verksamhetsledare 


