BILAGA 1: DEFINITIONER AV VARG SOM ORSAKAR ORO, HOT ELLER FARA
Utgångspunkt: En varg som inte är folkskygg kan vålla hot och/eller fara för människors säkerhet. De
situationer och vargens beteende som ger anledning att dra slutsatsen att vargen inte längre är folkskygg
kan indelas i följande kategorier:
1. EN VARG SOM ORSAKAR ORO
En varg eller vargspår upptäcks på mindre än 100 meters avstånd från en bostads- eller
produktionsbyggnad, dock utanför gårdsområdet eller på en väg.
2. EN VARG SOM EVENTUELLT MEDFÖR HOT
Vargspår upptäcks på gårdsplansområdet till en bebodd byggnad eller en produktionsbyggnad. Likaså
om en varg upptäcks på en gårdsplan och den lämnar platsen genast när den får syn på en människa.
Med ett gårdsplansområde avses ett skött område som bostads- eller produktionsbyggnaden bildar.
3. EN VARG SOM ORSAKAR HOT ELLER FARA
En varg rör sig i en byggd miljö eller ett bostadsområde och vistas där längre än sporadiskt och inte
avlägsnar sig omedelbart.
4. EN VARG SOM ORSAKAR ALLVARLIG FARA
En varg närmar sig en människa eller i andra situationer när en varg och en människa möts, inte lämnar
platsen (blir kvar och går runt, börjar följa eller beter sig hotfullt). En varg har redan orsakat eller
försökt orsaka personskador eller har attackerat eller försökt attackera en kopplad hund som en
människa rastar eller något annat husdjur.

Situationerna enligt punkterna 2–4 riskerar människors säkerhet och måste därför registreras i Tassu. I
Tassu ska också registreras observationerna enligt punkt 1, trots att de inte har någon omedelbar
verkan för människors säkerhet (forskningsperspektiv). Viltförvaltningen och polisen har egna
förvaltningsområdesspecifika anvisningar om hur myndigheterna reagerar på hot och fara som vargen
orsakar. I regel ska Finlands viltcentral kontaktas när det gäller fall enligt punkterna 1 och 2, och
viltcentralen beslutar om åtgärder för att jaga bort vargen. Polisen ska kontaktas i fallen enligt
punkterna 3 och 4. I dessa fall agerar polisen enligt Polisstyrelsens anvisningar och tar beslut om
nödvändiga fortsatta åtgärder fallspecifikt.

