
 

                                                                                                                     

 

Åbolands svenska     UTLÅTANDE 

Lantbruksproducentförbund   13.9.2018 

___________________________________________________________________________ 

SLC Åboland 

Engelsbyvägen 8                                                                                          asp@slc.fi 

25700 Kimito                                                                                               02-423720 

 

 

 

 

Jord och skogsbruksministeriet 

 

 

 

Utlåtande över Utkastet till förvaltningsplan för vargstammen i Finland. 

 

 

SLC Åboland har bekantat sig med jord och skogsbruksministeriets utkast till 

förvaltningsplan för varg. 

Utkastet till förvaltningsplan för vargstammen i Finland lyfter kraftigt upp det nya 

samhällets syn och reaktion på att varg etablerar sig i Finland efter ett halvt sekel utan 

vargstam. 

Innevånarnas förståelse och kunskap för en ny etablerad vargstam är ringa. 

Husdjursföretagarnas oro för skador på sin egendom är verklighet. Lokalbefolkningens 

synpunkter bör beaktas i vargfrågan. 

 

Skador på produktionsdjur 

De skador som varg förorsakar husdjur bör ersättas till fullt belopp. För ersättningen 

bör reserveras tillräckliga medel och ersättningen bör utan dröjsmål erläggas 

husdjursägaren. 

Tillräckliga medel för förebyggande åtgärder skall reserveras och information om 

möjligheten att söka ersättning skall vara lätt tillgänglig förhusdjursproducenterna. 

 

Inavel 

För att trygga en livskraftig stam i Finland behövs åtminstone 25 reproducerande par 

för att undvika negativa effekter av inavel. (sid6) 

Vid tillfällen där man genom dna analyser känner till att alfaparet är ett syskonpar bör 

åtgärder mot eventuella kullar vidtas. Att medvetet tillåta syskon föröka sig är 

ansvarslöst. 

 

Revirsamarbetsgrupp 

För att öka förståelsen och sprida kunskap till husdjursproducenter och övriga 

intressentgrupper om vargen tillsätts revirsamarbetsgrupper inom vargrevire-området.  

För att revirsamarbetsgruppen skall fungera bör tillräckliga medel reserveras och 

forskningsmateril och statistik tilldelas gruppen. 
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Vargar med avvikande beteende 

När vargar som eventuellt medför hot (sid 18), som upprepadegånger rör sig på 

gårdsplansområden, påträffas bör åtgärder mot vargen vidtas. Det hanslingsschema 

som beskrivs på sid 18 klargör både innevånarnas och myndigheternas roll. I planen 

framgår tydligt när åtgärder mot varg bör vidtas. 

Att klargöra handlingschema medför en trygghet för såväl innevånare som 

husdjursföretagare. 

Beslut om åtgärder mot störande vargar bör fattas regionalt. 

 

 

Jakt av klövvilt 

Vid beviljande av licenser för klövvilt bör den lokala vargstammen beaktas. Dock bör 

inte stammen av klövvilt växa, eftersom en högre klövviltstam genererar skador på 

plantskog. 

 

 

Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 

 

 

 

Mickel Nyström  Helena Fabritius 

Ordförande   Verksamhetsledare 
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