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Nr 48 

Åtgärder gällande ett pågående vargangrepp  

– förlängd tid 

ÅLR 2018/3453 

Beslut 

Landskapsregeringen fattade den 2.5.2018 ett beslut om åtgärder gäl-

lande ett pågående vargangrepp. Det beslutet gällde t.o.m. den 31.8.2018. 

Tiden förlängdes den 31.8. 2018, den 25.10.2018 och 22.1.2019. Nu för-

längs tiden igen. Detta beslut som nu fattas gäller till och med den 

31.12.2019. Landskapsregeringen kan när som helst upphäva detta be-

slut. 

 

Motivering 

Under vintern och våren 2018 och 2019 har vargar observerats flera 

gånger i landskapet Åland. I den här situationen beslutar landskapsrege-

ringen att ge djurägare rätt att vidta skrämselåtgärder för att avbryta an-

grepp av varg på tamdjur. Om angreppet inte går att avbryta genom att 

skrämma bort vargen eller vargarna på lämpligt sätt, eller genom att 

skjuta varningsskott, får vargen eller vargarna avlivas.  

 

Om erforderliga skrämselåtgärder vidtas utan att angreppet kan avbrytas 

får vargen eller vargarna avlivas 

1) under pågående angrepp på tamdjur eller om det är uppenbart att ett 

angrepp är omedelbart förestående 

2) om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område eller bete med stäng-

sel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett 

angrepp på ett tamdjur är omedelbart förestående. 

Åtgärder får vidtas, oberoende av om jakträtten tillkommer annan eller 

om jakt inte får bedrivas på platsen, av tamdjurets ägare eller annan per-

son som handlar på uppdrag av ägaren. Personen måste ha ett giltigt jakt-

kort. 

 

Skrämselåtgärder för att avbryta angrepp på tamdjur får också vidtas 

inom naturreservat, dock utan att avliva vargen. 

 

Har varg avlivats i enlighet med detta beslut ska anmälan därom omedel-

bart göras till polismyndigheten och snarast möjligt till 
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landskapsregeringen. Vargen eller dödade tamdjur får inte flyttas utan 

medgivande från landskapsregeringen.  

 

Varg som avlivats i enlighet med detta beslut tillfaller landskapsrege-

ringen. 

 

Skjutvapen får användas i enlighet med § 5 landskapsförordningen om 

jakt (ÅFS 2006/70). Förbjudna är fångstmetoder i enlighet med 47 § jakt-

lagen för landskapet Åland (1985:31) samt bilaga 6 a och 6 b i rådets di-

rektiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 

vilda djur och växter.  

 

Vargen är fridlyst enligt 14 § landskapslag (1998:82) om naturvård och 

omfattas av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992. 

 

Vargen finns upptagen i habitatdirektivets bilaga 4 a och ska enligt arti-

kel 12 åtnjuta ett strikt skydd med förbud mot bland annat att avsiktligt 

fånga eller döda exemplar av arten i naturen.  

 

Enligt artikel 16.1 b) får, förutsatt att det inte finns någon annan lämplig 

lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos bestånden av de berörda arterna i deras naturliga ut-

bredningsområde, medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i 

artiklarna 12, för att undvika allvarlig skada, särskilt på boskap. 

 

För att skydda sina tamdjur är det viktigt att en enskild person har möjlig-

het att freda dem från angrepp mot rovdjur. Under pågående attack finns 

inte tid eller möjlighet att avvakta beslut om skyddsjakt. En djurägare el-

ler annan person behöver därför ha möjlighet att själv avvärja angreppet. 

En sista utväg om attacken inte kan avbrytas på annat sätt är att döda var-

gen. Skyddsjakt under barmarksperioden är också mycket svårt att ge-

nomföra eftersom det kan vara svårt att säkerställa att det rör sig om rätt 

individer. Att då under pågående angrepp fälla djuret ger inte bara djur-

ägaren möjlighet att freda sina djur, det säkerställer även att det är rätt 

individ som fälls. I en sådan brådskande situation, under pågående an-

grepp, finns om inte skrämselåtgärderna lyckas, ingen annan lämplig lös-

ning än att döda vargen. 

 

Vargen i Finland klassas i den nationella rödlistan som starkt hotad (EN). 

Enligt den senaste uppskattningen fanns det ca 150 – 180 vargar i Fin-

land 2017. Beståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen. 

Landskapsregeringen följer vargbeståndets utveckling i Finland och be-

dömer fortlöpande om detta beslut riskerar att äventyra bevarandestatu-

sen för vargen i Finland.  

 

Tillämpande lagrum 

Beslutet har tagits i enlighet med 17 § landskapslag (1998:82) om natur-

vård, 28 § jaktlag (1985:31) för landskapet Åland samt artikel 16.1 b) rå-

dets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter. 

 

Ändringssökande 

Ändring av beslutet kan sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen.  

Besvärsanvisning bifogas. 
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