
Om du 
möter 
VARG



Vid vissa tillfällen har det ändå hänt att en varg har 
gett sig på en människa.

I Finland finns inte rabies, och vi har egentligen 
inga sådana områden där det inte finns bytesdjur 
för varg. En situation som beskrivs i punkt tre är 
emellertid möjlig, om en eller flera vargar under en 
längre tid hittar föda i närheten av människor.

För att undvika sådana situationer har  vilt - 
förvaltningen  och polisen en gemensam 
verksamhets  strategi gällande anmälningar om 
varg i närheten av människor och bebyggelse. 
Den första åtgärden är att försöka ta reda på 
vad det är som lockar vargarna, så att man 
kan förhindra att vargarna  besöker området. 
På så vis kan man förhindra att vargen vänjer 
sig vid människans närvaro – innan situatio-
nen blir  farlig.

Vargen har haft rabies1

2 Vargen har befunnit sig på ett område med 
ytterst få bytesdjur

3 Vargen har under en längre tid vant sig vid att 
söka föda och äta i närheten av människor

Oftast har det handlat om något av följande:

Människor och vargar möts dagligen 
runtom i världen, utan att någonting 
särskilt händer.



Gör så här

Du kan minska sannolikheten 
att stöta på en varg

Åstadkom ljud genom att gå ljudligt, prata, sjunga eller 
vissla. Anpassa ljudstyrkan efter ljuden i omgivningen. 
 Sannolikheten  att möta vargar och andra djur är störst 
när det regnar, snöar eller blåser hårt, eftersom de 
väderrelaterade ljuden lätt kan överrösta ljudet av en 
person som går. 

Lämna inte ätbart avfall på platser där människor rör sig. 
Kontakta kommunens miljömyndighet om du hittar till 
exempel slaktavfall på en plats där det inte hör hemma.



Om du ändå stöter på 
en varg

Ge dig tillkänna.
Om du har en hund med dig kan vargen 
vara så fokuserad på hunden att den inte 
upptäcker dig förrän du ropar eller klappar i 
händerna.

✓

Kalla in hunden om den är lös, 
och koppla den.
Om hunden inte lyder, utan går mot  vargen, 
ska du först locka hunden på olika sätt. 
 Närma dig inte hunden och vargen genom 
att gå eller springa. Då är det sannolikt att 
vargen flyr och hunden följer efter och för-
svinner ur sikte.

✓

Avlägsna dig från platsen.✓
Fortsätt framåt, även om vargen 
följer efter. 
Om vargen verkar komma närmare, kan du 
vända dig om och ropa eller ryta, ta ett par 
steg mot den, klappa i händerna och göra dig 
så stor som möjligt.

✓

Ropa, sparka, slå.
Om vargen försöker bita dig eller din hund, 
ska du ropa, sparka och slå så mycket du kan.

✓



Var beredd på ett möte

Förbered dig på att du kan stöta på en 
varg. Mental förberedelse kan minska oron 
för att möta en varg.

✓
Läs om vargar. Kunskap om vargarnas 
beteende kan ha en lugnande effekt, eftersom 
du bättre kan förutse vargens beteende i lika 
situationer www.suurpedot.fi

✓

Ta reda på förekomsten av varg i områ-
det. Då vet du om det är sannolikt att stöta 
på en varg i området. 
www.riistahavainnot.fi

✓

Ta med dig ett överfallslarm för den 
händelse att du skulle möta en varg och inte 
vet hur du ska få den att gå sin väg.

✓
Om det är tillåtet att ha hunden lös, för-
säkra dig om att hunden alltid kommer när 
du kallar på den. Kom ihåg att träna inkallning 
i många olika situationer, också när hunden 
störs av andra hundar.

✓
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