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Abstrakt 

Älgpopulationens sammansättning som i denna studie beskrivs genom könsfördelning, antalet 

älgkalvar, andelen dubbelkalvar och älgdensitet kan påverkas av vargens predation i 

varierande grad. Älgjakt som bedrivs i vargområden, kan även påverkas av vargens närvaro 

genom att jakten hindras och försvåras och genom att konkurrensen om älgen som byte ökar. 

Studier som beaktar samspelet mellan varg och älg förekommer, men en stor del av dessa 

utgörs av rapporter. Däremot råder det en större brist på forskning som studerar vargens 

påverkan på älgjakten. Målet med denna studie var att klargöra för vargens effekter på 

älgpopulationens sammansättning och älgjakten. Som undersökningsområde för 

älgpopulationens sammansättning fungerade Västra Finlands förvaltningsområde för varg, 

medan vargens effekter på älgjakten undersöktes i Kust-Österbotten. Älgdensitetsdata från 

Naturresursinstitutet Luke matades in i ett statistikprogram, varefter data från vargreviren och 

de konstruerade kontrollområdena kunde analyseras. Information om älgjaktlagen som var 

verksamma i undersökningsområdet samlades in via en kvantitativ online enkät. Enkätsvaren 

analyserades sedan och redogjorde för hur jägarna upplever vargens effekter på älgjakten. 

Resultaten visade att älgpopulationens könsfördelning, antalet älgkalvar, procenten 

dubbelkalvar och älgdensiteten inte skiljde sig mellan vargreviren och kontrollområdena. De 

effekter som vargen har på älgjakten skiljde sig till viss del mellan undersökningsområdena. 

Samtliga jaktlag var överens om att vargen påverkar älgjakten negativt. Jaktlag i 

vargområdena skattade jaktdagens värde högre och kände en ökad yttre press från samhället 

på grund av vargen. Antalet vargar på området påverkade jakten till den grad att jaktlag med 

flera vargindivider på sina jaktmarker oftare tvingades ändra sina dagsplaner eller avbryta 

pågående jakt. Ytterligare förekom det flera jakthundar i jaktlagen som var verksamma i 

vargområdena. Antalet jaktdagar skiljde sig inte mellan de olika områdena. Däremot hade 

antalet älglicenser stor påverkan på hur många dagar jaktlaget jagade under jaktsäsongen. De 

faktorer som undersöktes i denna studie, skulle i framtiden vara speciellt viktiga att förstå då 

nya förvaltningsplaner för båda arterna ska skapas. 
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Abstract 

 

The structure of the moose population, as in this study is described by sex ratio, number of 

calves, twin calves percent and density, will be affected by the predation of the wolf in 

varying extent. Moose hunters in wolf areas are also most likely to be affected by the presence 

of wolves. For instance, it is likely that wolves will hinder or embarrass the way of hunting 

and compete with the hunters for prey. There are some studies regarding the relationship 

between wolf and moose, even though a major part are different reports. However, there is a 

considerable lack of studies that consider the effects that wolves constitute on moose hunting 

and hunters. The aim of this study was to clarify the effects that wolves cause the moose 

population and the moose hunting. The construction of the moose population was studied in 

the wolf management area in western Finland, while the effects on moose hunting were 

checked out in Coastal Ostrobothnia. Moose population data from the Natural Resources 

Institute in Finland were transferred into a statistical program, after which data from the wolf 

territories and the constructed control areas were analysed. Information from hunting clubs in 

Coastal Ostrobothnia, were gathered by a quantitative online-questionnaire and analysed to 

explain how the moose hunters experience the effects that wolves have on the hunt. The 

results showed that there was no difference between the areas while considering sex ratio, 

number of calves, twin calves percent and density. The questionnaire showed some difference 

between the hunting clubs in the different areas. All hunting clubs agreed about that the wolf 

affect the moose hunting in a negative manner.  Moose hunting clubs that were active in wolf 

areas valued the hunting day higher, and also felt a higher pressure from the society, caused 

by the presence of wolves. The results showed also that number of wolves in a wolf area 

affected the hunt to a different degree. Clubs that were active in areas, where there were 

numerous of wolf individuals, had more often to change their hunting strategy or break 

ongoing hunt. Furthermore there appeared to be more hunting dogs in clubs that were active 

in wolf areas. The hunting success showed no difference between the two study areas, 

however, the number of hunting licenses were strongly correlated to the number of days the 

club were out hunting during the hunting season. All factors that were included in this study 

should be especially important to understand when new management plans are made for both 

species in the future.  
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1 Inledning 

1.1 Byte-predator-förhållande 

Ekosystem är komplexa system som består av flera trofiska nivåer. Nivåerna samverkar 

sinsemellan och bildar dynamiska organismsamhällen (Wikenros et al. 2014). Predatorer kan 

ha varierande roller beroende på vilket område de lever i samt hurdan konkurrens de utsätts för. 

Till exempel kan de fungera som toppredatorer i ett samhälle (Pianka 1974). En av ekologins 

centrala roller är att förstå hur predatorer påverkar ekologiska samhällen och dess strukturer 

(Gervasi et al. 2012). 

Enligt Abramsky et al. (2002) är predationsrisken en faktor som påverkar arters beteende i ett 

predator-byte-system. Predation är en viktig form av det naturliga urvalet som i huvudsak styr 

evolutionen av beteende och karaktärsdrag hos bytesdjur (Harwey & Greenwood 1978). 

Predation innebär oundvikligen avlägsnande av individer från ett ekologiskt system, vilket kan 

påverka dynamiken i bytespopulationen eller hela ekosystemet (Lima 1998). Flera 

däggdjursarter uppvisar stora åldersspecifika variationer vad gäller mortalitet, vilket är ett 

resultat av att åldersklasserna utsätts olika mycket för predation, sjukdomar och missöden. 

Vanligtvis är det unga individer och mycket gamla individer som har högst mortalitet i en 

population (Caughley 1966). 

Enligt Ydenberg och Dill (1986) är bytesdjur som lever med predationsrisk tvungna att förändra 

sitt beteende samtidigt som de försöker minimera energiförbrukningen. Predatorer skrämmer 

sitt byte, inte enbart vid en attack. Även risken av en möjlig attack, gör att bytet upprätthåller 

en viss nivå av försiktighet (Brown et al. 1999). Bytesdjuren anpassar sina beteenden och 

strategier för att undvika predation och utvecklar därmed ett antipredatorbeteende (Caro 2005). 

Denna beteendeförändring förbrukar dock resurser som istället kunde användas till att söka föda 

eller till att leta efter en lämplig partner (Laundré et al. 2001).   

I ett predator-byte-system utvecklar bytet olika beteende- och flyktstrategier för att undvika att 

komma i kontakt med predatorer. En misslyckad flykt leder oftast till dödlig utgång för 

bytesdjuret. Predationen har en stor selektiv kraft i och med att den favoriserar de individer med 

bäst överlevnadsstrategier (Lima & Dill 1990). Då en predator är närvarande, förändrar bytet 

ofta sitt beteende för att öka säkerheten. Till exempel kan bytet välja andra habitat (Lima & Dill 

1990), ändra gruppstorlekar (Winnie & Creel 2007) eller förändra sitt förflyttningsbeteende 

(Laundré et al. 2001). Dessutom anpassar sig bytet genom ökad försiktighet och vaksamhet 
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(Abramsky et al. 2002). Liknande effekter har noterats orsakas av vargen (Canis lupus), vars 

byten undviker habitat där vargen förekommer (Fortin et al. 2005), ökar vaksamheten (Bøving 

& Post 1997) och sänker reproduktionsframgången (Creel et al. 2007).  

Om bytesdjuret isoleras från predatorer kan det resultera i selektion mot detta kostsamma 

antipredatorbeteende (Magurran 1999). Avsaknandet av predatorer skulle innebära att detta 

beteende förändras eller helt försvinner (Bayers 1997). Däremot har flera studier visat att 

antipredatorbeteendet snabbt återvänder efter att predatorer etablerat sig på områden som länge 

varit predatorfria (Laundré et al. 2001). I dessa områden är predatorernas jaktframgång till en 

början hög, men minskar vartefter att bytesdjuren anpassar sig till predatorernas närvaro. Enligt 

Berger et al. (2001) är det möjligt att beteendeanpassningen hos bytesdjuren sker under en 

generation, vilket till exempel för älgen (Alces alces) är 4–5 år. Dock har denna adaption ännu 

inte observerats hos den svenska och norska älgpopulationen (Sand et al. 2006). 

1.2 Älgens (Alces alces) ekologi 

Under 1970-talet och 1980-talet växte den fennoskandiska älgpopulationen från tiotusen 

individer till flera hundra tusen individer (Cederlund & Markgren 1987). Den snabba 

populationstillväxten anses vara ett resultat av förändringar i jakt- och skogsförvaltningen under 

1940–1950-talet (Ahlén 1975). Förändringarna innebar nya stora områden med ung tallskog 

och därmed även obegränsade födoresurser, vilket gynnade älgens reproduktion (Cederlund & 

Markgren 1987). Numera är en reglering av stammen nödvändig i och med att älgen orsakar 

betydande skador på jord- och skogsbruk samt i trafiken (Riista 2019a). 

Enligt Naturresursinstitutet Luke (Riistahavainnot 2019) bestod den finska älgstammen efter 

höstens jakt 2018 av uppskattningsvis 85 500 individer (95 % konfidensintervall 74 500–99 000 

älgar). Jämfört med året innan minskade stammen med elva procent. Älgtätheten i stora delar 

av södra och västra Finland varierar mellan tre och fyra älgar per tusen hektar. De tätaste 

populationerna (≥ 5 älgar/1000 ha) förekommer längs syd- och sydvästkusten (Riistahavainnot 

2019). Älgstammens storlek och struktur i Finland uppskattas årligen utifrån uppgifter som 

meddelas under älgjakten i tjänsten Oma riista och på älginformationskort (Riistahavainnot 

2019). Älgen är ekonomiskt sett det viktigaste villebrådet i Finland med ett årligt byte på ca 58 

000 – 85 000 djur (Riista 2019a).   

Älgens föda varierar mellan årstiderna och består av kvistar från buskar och träd samt skott från 

bland annat asp (Populus tremula), rönn (Sorbus aucuparia), sälg (Salix caprea) och björk 
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(Betula pendula). Speciellt under vinterhalvåret består födan även av tall (Pinus sylvestris) och 

en (Juniperus communis). Utöver dessa arter utgör även risväxter (Vaccinium sp.) och höväxter 

(Poaceae sp.) en del av älgens föda (Riista 2019a).   

Älgen uppnår könsmognad vid 1,5 års ålder. Brunsttiden är september till oktober och 

dräktighetstiden varar i cirka åtta månader, varefter älgkon föder en eller två kalvar.  I regel 

föder en ung älgko en kalv, medan tvillingfödslar därefter blir vanligare (Riista 2019a). 

Kalvarna föds vanligtvis från början av maj till slutet av juni, men födslar har även konstaterats 

så sent som i slutet av juli. Älgen kan uppnå en ålder på över tjugo år och få kalvar ända upp 

till 15–17 års ålder, vilket betyder att vissa individer kan vara reproduktiva i över tio år (Danell 

& Bergström 2010). 

1.3 Vargens (Canis lupus) ekologi  

Under de senaste åren har vargpopulationerna i flera europeiska länder vuxit i storlek och brett 

ut sig på allt större områden (Boitani 2000). Sedan mitten av 1990-talet har den finländska 

vargen reproducerat sig regelbundet. År 1996 fanns det fyra vargflockar i Finland men 2005 

hade antalet stigit till sexton flockar (Kojola et al. 2006). Enligt en studie gjord av Kojola et al. 

(2014) under åren 1996–2009 femdubblades den reproduktiva populationen under de första tio 

åren av studien, varefter den minskade med 40 % under de fyra sista åren. Detta innebar en 

populationsökning bland de reproduktiva individerna på 18 % per år. 

Populationstillväxten har resulterat i att vargarna de senaste åren spridit sig till nya områden 

runt om i Finland (MAF 2005). Dessa områden ligger bland annat i närheten av större städer i 

Södra Finland där befolkningstätheten är hög (Kojola et al. 2006). Enligt Naturresursinstitutet 

Luke (Riistahavainnot 2018a) bestod den finländska vargpopulationen i mars år 2018 av 165–

190 individer, vilket är 10 % mera än året innan. Denna populationsuppskattning baserar sig på 

situationen efter jaktsäsongen när populationen är som minst. På sommaren är individantalet 

betydligt större än i mars, i och med att valparna föds i april/maj. Den finska populationen har 

därtill förflyttat sin tyngdpunkt till Västra Finland, där 68 % av populationen nu uppskattas 

förekomma (Riistahavainnot 2018a).  

En vargflock består vanligen av ett alfapar, ”orginalföräldrarna”, och årets avkomma, men det 

är även vanligt att äldre ungar och ibland också utomstående vuxna individer ingår i flocken 

(Mech & Boitani 2003). I Finland är kullstorleken i medeltal 3,7 valpar för vargtikar som föder 

sin första kull, medan äldre tikars kullstorlekar har något högre medeltal (Riistahavainnot 
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2018a). Enligt Mech och Boitani (2003) kan en vargtik producera upp till ca 40–60 valpar under 

sin livstid, vilket betyder att vargen har en mycket högre potentiell populationstillväxt jämfört 

med andra stora rovdjur, där 12–20 ungar under en livstid är vanligt. 

1.4 Vargens effekter på älgpopulationen 

Vargen har inte förekommit i södra och centrala Skandinavien på över 100 år på grund av 

utrotning (Wabakken et al. 2001). Under denna tid har jägaren och jakten ersatt predationen, 

vilket troligen förhindrat utvecklingen av antipredatorbeteende hos bytesdjuren (Stubsjoen et 

al. 2000). Exempelvis har det visat sig att älgar i Skandinavien inte förändrat sitt beteende trots 

att det förekommit varg i området i över tjugo år (Gervasi et al. 2013).  

Om inte vargpopulationen begränsas med jakt kommer vargtätheten fördelas enligt hjortdjurens 

förekomst på olika områden (Danilov 2005). Älgen utgör huvudfödan för vargen i Finland söder 

om renskötselområdet. Av den totala biomassan som vargen äter kan hela 95 % bestå av älg, 

om inte andra hjortdjur förekommer på området (Gade-Jörgensen & Staagegard 2000). Enligt 

Kojola et al. (2009) utgör förutom älg, också vitsvanshjort (Odocoileus virginianus) och 

skogsren (Rangifer tarandus fennicus) föda för vargen. Till exempel i Sydvästra Finland är 

vitsvanshjorten viktig föda för vargen. 

Sand et al. (2008) visar att en vargflock i medeltal dödar 0,6 byten per dygn och att 

predationstakten vad gäller bytesantalet kan vara dubbelt högre under sommaren än vintern. I 

slutet av sommaren sjunker oftast takten på grund av ökade älgkalvsvikter, vilket innebär att 

kalvens kroppsstorlek och biomassa är större än under försommaren. Vargflocken får därmed 

mera biomassa per dödad kalv och klarar sig med färre byten (Sand et al. 2008). En annan 

forskning gjord av Sand et al. (2005) visar att en vargflock i medeltal dödar två älgar per vecka 

under vinterhalvåret.  

Hurdan effekt vargen har på älgstammen beror också på älgtätheten i reviret: vargarnas 

bytesmängd är större ju högre älgtätheten är i vargreviret (Zimmermann et al. 2014). Enligt 

Wikenros et al. (2015) har även storleken på vargreviret betydelse: ju mindre vargrevir, desto 

högre predationstakt, vilket innebär högre predationstryck på älgpopulationer i mindre 

vargrevir. Vargen föredrar älgkalvar, vilket generellt sett innebär högre mortalitet bland 

älgkalvar än vuxna individer (Sand et al. 2005, 2008).  

Även jägare i Skandinavien har observerat att antalet kalvar per älgko oftast är mindre i 

vargrevir jämfört med områden som ligger utanför reviret (Gundersen et al. 2008, Wikenros et 
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al. 2015). Det motsatta har också observerats, vilket kan vara ett resultat av att jägarna minskat 

på avskjutningskvoten för älgkalvar i vargreviret, för att kompensera vargens predation 

(Gundersen et al. 2008). 

1.5 Vargens effekt på älgjakten 

Förekomsten av varg i Finland är ojämnt fördelad, vilket skapar olika förhållanden för 

människor och miljö. På vissa områden är vargen en del av vardagen, medan den på andra 

områden endast existerar i diskussioner. Vargens återkomst har skapat en komplex konflikt på 

olika nivåer, som expanderat till en konflikt mellan Finland och Europeiska unionen (Bisi et al. 

2007). Vargens återkomst har även skapat en mängd problem vad gäller viltförvaltningen 

runtom i Skandinavien (Wam & Hjeljord 2003). 

I en studie gjord av Bisi et al. (2011) utvärderade jägare som hade varg på jaktområdet vargen 

mera negativt än övriga deltagare. De områden som hade den starkaste vargstammen 

utvärderade vargen mest negativt. Orsaken till det var att vargen konkurrerade om samma byten 

och utgjorde ett stort hot mot jakthundar som användes under jakten. Den ekologiska 

konkurrensen mellan varg och människa utgörs främst av älgen som villebråd samt i form av 

älgjakt med tillhörande traditioner att använda jakthundar. Enligt MAF (2005) är användningen 

av hundar en nödvändighet i den nutida jaktkulturen i Finland, vilket hotas eller omöjliggörs 

där vargen förekommer. Bland annat i Sverige har vargar hindrat jakt med hund (Ericsson & 

Heberlein 2003).  I Finland dödar vargen varje år 20 – 50 hundar, varav de flesta är jakthundar 

(Riista 2018a). 

 I en del av kommunerna som ingick i studien av Bisi et al. (2011) idkade närmare 50 % av det 

totala antalet män i kommunen jakt. Det var främst älgjakt som fungerade som en hobby, vilket 

inte enbart lyfter fram den lokala användningen av naturresurser, utan framhäver även den 

sociala betydelse som jakten medför. I Skandinavien har älgjakten ett stort ekonomiskt värde 

och rekreationsvärde (Boman et al. 2011). I glesbygden är jakten en del av befolkningens liv, 

och vargen anses utgöra ett hot mot detta traditionella sätt att leva och hotar livskvaliteten (Bisi 

et al. 2011). 

För att upprätthålla en stabil älgpopulation är det nödvändigt reglera avskjutningskvoten enligt 

predationstrycket i vargreviret (Nilsen et al. 2005). Enligt en studie gjord av Nilsen et al. (2005) 

bör människans nyttjande av vilt minskas då stora karnivorer koloniserar ett område för att 

minska risken för populationsminskning. Hondominerande populationer tenderar att medföra 
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större avkastning och därför bör såväl avskjutningskvoten på älgkalvar som älgkor reduceras i 

områden med predatorer. Danell och Bergström (2010) menar att när björn och varg 

återkommer till ett område med låg älgtäthet kan detta innebära att älgpopulationen inte tål 

något större jakttryck, men om dessa etablerar ett område med hög älgtäthet kan 

älgpopulationen fortsatt klara av ett långsiktigt uttag av älg.  

1.6 Målsättningar och hypoteser 

Avhandlingens syfte var att redogöra för om vargen påverkar älgpopulationens sammansättning 

och kalvproduktion i Västra Finland dit vargen nyligen återvänt. Därtill var syftet att genomföra 

en kvantitativ enkätundersökning om älgjägarnas attityder, erfarenheter och åsikter om vargens 

påverkan på jakten i Kust-Österbotten. 

1.6.1 Vargens effekter på älgpopulationen 

Målsättningen med denna del av avhandlingen var att redogöra för om älgpopulationens 

sammansättning i vargreviren skiljer sig från kontrollområdena utanför reviren. Resultaten 

kommer att hjälpa oss förstå predator-byte-samspelet mellan varg och älg och på vilket sätt 

vargen påverkar älgpopulationen. Data som undersöktes och ansågs påverka älgpopulationens 

sammansättning var: 

1) Könskvot (♀ /♂).  

2) Antalet kalvar per hundra kor.  

3) Andel dubbelkalvar.  

4) Älgtäthet (Älg / 1000 ha) 

Jag använde variabeln, ”könskvot”, som en indikator på beteendeförändring hos älgkor. Därtill 

valde jag att analysera dessa variabler eftersom de är de mest relevanta ur en biologisk 

synpunkt. Ytterligare är denna typ av densitetsdata öppen för allmänt bruk och har hög realitet. 

Mina hypoteser var följande: 

1. Populationen är mera tjur-dominerad i vargreviren än i kontrollområdena.  

2. Antalet kalvar per hundra kor är lägre i vargreviren än i kontrollområdena.  

3. Andelen dubbelkalvar är lägre i vargreviren än i kontrollområdena. 
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4. Älgtätheten är lägre i vargreviren än i kontrollområdena.  

1.6.2 Vargens effekter på älgjakten i Kust-Österbotten 

Målsättningen med denna del av avhandlingen var att redogöra för om det existerar skillnader 

i utövandet av älgjakt mellan jaktlag med varg på sina marker och jaktlag med vargfria marker. 

Målet var att resultaten skulle ge en inblick i hur älgjägare inom ett begränsat område bedömer 

vargens effekt på älgjakten, vilket kan ge en uppfattning samt riktlinje om vargens påverkan på 

jakten i allmänhet. Olikheter i enkätsvaren som undersöktes och ansågs vara det mest relevanta 

i sammanhanget var: 

1) Värderingar kring vargens negativa påverkan på älgjakten. 

2) Värderingar kring jaktdagens värde.  

3) Värderingar kring press som jaktlagen känner från samhället på grund av vargen. 

4) Hur ofta jakten bryts och hur ofta jaktdagens planer ändrar på grund av vargen. 

5) Antalet jakthundar i jaktlagen. 

6) Jaktframgång (antalet jaktdagar). 

Jag valde att analysera dessa aspekter eftersom de kan ge en inblick i hur älgjaktlagen har 

påverkats av vargen. Därtill hade enkäten en begränsad mängd frågor och dessa kan tänkas 

besvara mina hypoteser på bästa möjliga sätt. Mina hypoteser var följande: 

1. Jaktlag i vargområden anser att närvaron av varg påverkar älgjakten mera negativt än jaktlag 

med vargfria marker. 

2. Jaktlag i vargområden anser att jaktdagens värde är lägre än jaktlag med vargfria marker.  

3. Jaktlag i vargområden känner större press från yttre faktorer på grund av vargen än jaktlag 

med vargfria marker.  

4. Jaktlag med många vargindivider på sina jaktmarker tvingas oftare bryta samt ändra 

jaktdagens planer än jaktlag med färre vargindivider på sina marker. 

5. Användning av hund är ovanligare i vargområden. 

6. Antalet jaktdagar är flera för jaktlag i vargområden än för jaktlag med vargfria marker. 
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2 Material och metoder 

2.1 Vargens effekter på älgpopulationen 

2.1.1 Undersökningsområde 

Analysen behandlade tio (2,4,6,7,8,9,10,11,14,16, Fig. 1.) vargrevir med tillhörande 

kontrollområden i det västra vargförvaltningsområdet i Finland. Undersökningsområdet hade 

delvis liknande habitattyp och motsvarade förekomst av vitsvanshjort (Riistakolmiot 2018). Det 

västra förvaltningsområdet som undersöktes sträcker sig från Hangö (59º 49’ 28’’ N, 22º 58’ 

6,6’’ E) i söder till Uleåborg (65º 0’ 4’’ N, 25º 28’ 22’’ E) i norr.  Reviren var enligt 

nummerordningen ovan följande: Raaseporin reviiri, Rengon reviiri, Kaivolan reviiri, Köyliön 

reviiri, Teisko-Ruovesi reviiri, Karvia-Jalasjärven reviiri, Karijoki-Teuvan reviiri, Närvijoen-

Pörtomin reviiri, Perho-Halsuan reviiri och Toholammen reviiri. De tio vargreviren som 

undersöktes hade en storleksmässig variationsvidd från 580 km2 (Teisko-Ruovesi reviiri) till 

1700 km2 (Karvia-Jalasjärven reviiri). Största flockstorleken hade Köyliön reviiri bestående av 

sju individer, till skillnad från Perho-Halsuan reviiri som bestod av ett vargpar. 

Kontrollområdena som skapades i programmet QGIS (Geografiskt informationssystem) var en 

kopia av respektive vargrevir och placerades på 23 kilometers avstånd från vargreviret. 

Kontrollområdenas placering var delvis begränsad av kustlinjen till väster, och av de 

närliggande reviren som i en del fall gränsade till analysreviret eller fanns i närheten av det. 

Figur 1 sammanfattar det västra förvaltningsområdet för varg där det år 2017 uppskattningsvis 

fanns 22 möjliga vargrevir (Riistahavainnot 2017). 
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Figur 1. Karta över undersökningsområdet. Kartan beskriver västra Finlands förvaltningsområde för varg, med en 

sammanställning över möjliga revirområden (vargflockar och vargpar). Numreringen beskriver varje enskilt revir. Röd streckad 

linje beskriver ett område där det förekommit enskilda flockobservationer, men inget revir. Reviren bestående ett vargpar är 

märkta med ) (Riistahavainnot 2017). 

 2.1.2 Älg-och vargdata 

Viltdata som användes var färdig publicerad älg-och vargdata från Naturresursinstitutet Luke. 

Från Riistahavainnot (2018b) användes kartinformation som beskrev älgpopulationens 

könsfördelning, antalet kalvar, antalet dubbelkalvar och densitet. Kartan som användes är 

indelad i ett rutsystem där varje rutas storlek i verkligheten utgör ett område på 5x5 kilometer. 

Varje ruta innehåller ett värde som beskriver älgpopulationens egenskaper på det området. Data 

som användes i analysen beskriver den uppskattade älgpopulationen jaktåret 2017. 

Vargdata som jag använde mig av kommer från Lukes rapport (Riistahavainnot 2017) som 

redogör för vargpopulationen i Finland. Rapporten innehåller bland annat revirspecifik 

information och en visuell tolkning över vargreviren i Finland år 2017. Varje revir grundar sig 

på att minst två vargindivider rört sig tillsammans och observerats och/eller DNA-

identifieringsinformation (Riistahavainnot 2017). 
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2.1.3 Statistisk analys 

I första skedet av analysen använde jag mig av programmet QGIS där jag till en början tog in 

en bakgrundskarta från lantmäteriverket (Lantmäteriverket 2019). Sedan skapades ett 

punktskikt över kartan med cellstorlek 5x5 kilometer, vilket motsvarade rutorna på Lukes 

älgdensitetskarta. Älgdata för varje område som ingick i analysen överfördes därefter manuellt 

från densitetskartan till punktskiktet och attributtabellen i QGIS. I nästa steg georefererades 

kartan över vargreviren, vilket innebar att revirkartan (Fig. 1) överfördes till QGIS med samma 

koordinatsystem som bakgrundskartan (EPSG:3067) från lantmäteriverket. Att georeferera 

innebär en process där man tar en kartbild som saknar en digital geografisk referens och skapar 

en sådan, så att kartbilden kan visas korrekt tillsammans med andra data i programmet 

(Karlsson 2018). Detta steg gjorde det möjligt att se reviren på punktskiktet. Därefter skapades 

ett polygonskit för reviret som skulle analyseras, vilket innebar att revirets gränser utifrån 

revirkartan ritades i skiktet. Efter detta kunde variablerna könskvot, antalet kalvar per 100 kor, 

procenten dubbelkalvar och densitet från reviret observeras genom att studera värdet för varje 

punkt inom revirgränsen.  

I andra skedet skapades en buffertzon på tjugotre kilometer runt revirgränsen, vilket tidigare 

har använts som avstånd i en vargstudie gjord av (Wikenros et al. 2015). Buffertzonen minskade 

risken att vargreviren och kontrollområdena påverkade varandra när det gällde vargens 

predation, vilket gav trovärdigare resultat. Avståndet mättes från revirets yttre gräns till 

kontrollområdets närmaste gräns. Slutligen kopierades vargreviret och placerades utanför 

buffertzonen på ett område som motsvarade revirhabitatet. Kontrollområdet som skapades blev 

därmed identiskt med reviret vad gäller utseendet och arealen. Vid placerandet av 

kontrollområdet gjordes en visuell jämförelse mellan reviret och det tilltänkta området enligt 

bakgrundskartan, vilket beaktade infrastruktur samt sjöar. Detta minskade risken att 

kontrollområdet miljömässigt till stor grad skulle avvika från reviren, vilket skulle ge ett mindre 

sanningsenligt resultat. Därefter kunde ovannämnda variabler även avläsas från 

kontrollområdet genom att studera värdet för varje punkt inom kontrollområdets gränser. 

Samma process upprepades sedan med alla revir som skulle ingå i analysen. Till slut fördes 

älgpopulationsdata från de tio reviren och kontrollområdena över till 

datahanteringsprogrammet Microsoft Excel. 

Data från QGIS analysen överfördes sedan från datahanteringsprogrammet till 

statistikprogrammet SPSS statistics för vidare analys. För att studera om variablerna könskvot, 

antalet kalvar per hundra kor, procenten dubbelkalvar och älgdensiteten skiljde sig mellan 
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vargreviren och kontrollområdena använde jag mig av analysmetoden parvis t-test. Testet är 

lämpligt då man vill undersöka om skillnaden är signifikant mellan två grupper som ofta 

behandlar experimentområden och kontrollområden. (SPSS akuten 2011, Statisticssolutions 

2019). Med andra ord, undersökte jag om skillnaden i medelvärde på de olika variablerna var 

signifikant olikt 0, alltså om det förekom en signifikant skillnad mellan reviren och 

kontrollområdena på 95 procents säkerhetsnivå. Statistikprogrammet användes även för att 

skapa olika figurer. Jag använde ytterligare Microsoft Excel för att räkna ut medeltal för alla 

variabler i analysen. 

2.2 Vargens effekter på älgjakten i Kust-Österbotten 

2.2.1 Undersökningsområde 

Området som undersöktes är beläget i landskapet Österbotten i Västra Finland. Finlands 

viltcentral delar in sin verksamhet i femton olika regioner (Riista 2018b), varav Kust-

Österbotten är en av dessa. Kust-Österbotten sträcker sig från Sideby (62º 1’ 55’’ N, 21º 19’ 

26’’ E) i söder till Karleby (63º 50’ 0’’ N, 23º 8’ 0’’ E) i norr (Figur 2). Området utgör en gräns 

mellan land och hav där terrängen varierar från karg ytterskärgård till bördiga jordbruksmarker 

(Riista 2019b). Karakteristiskt för området är jordbrukslandskap och den extremt plana 

topografin som sällan reser sig högre än trettio meter ovan havsytan (Wallin & Segerström 

1994). Verksamhetsområdet hör till tre älgförvaltningsområden (RP-PO 1, RP-PO 2, RP-PO 3) 

och har en uppskattad älgdensitet på 3,9 älgar/1000 hektar (Riistahavainnot 2019). Alla 

älgjaktlag som svarade på enkäten är verksamma inom detta område. 



Simon Andersson 
 

12 
 

 

Figur 2. Karta över Finlands vilthushållningsområde Kust-Österbotten som fungerade som undersökningsområde. I högra, 

nedre hörnet ses en översiktskarta över Finland där undersökningsområdets ungefärliga placering är inringad. 

2.2.2 Enkäten 

Jag använde mig av Google Drive för att skapa en kvantitativ online enkät. Eliasson (2011) 

menar att en kvantitativ metod är bra för att redogöra för hur stora grupper ställer sig till en viss 

fråga, trots att man bara undersöker en liten grupp av dessa. Dessutom har flera tidigare 

forskningar vad beträffar människors attityder till varg använt sig av kvantitativa enkätstudier 

(Ericsson et al. 2003, 2006). Därmed var det lättare att jämföra resultaten med tidigare 

forskningar. Enkätfrågorna var i huvudsak slutna standardiserade frågor där svarsalternativen 

bestod av siffror som beskrev en ståndpunkt eller hur vanlig en viss företeelse var.  

Innan enkäten skickades ut till respondenterna utfördes en pilotundersökning där jag testade 

enkäten på ett mindre urval. Enligt Djurfeldt et al. (2003) ska en pilotundersökning utföras för 

att rätta till de mest uppenbara validitets- och reliabilitets felen. Bland annat är det viktigt att 

instruktionerna är tydliga så att inget missuppfattas, och att undersökningen meter det den ska 

mäta så att sanningshalten blir stor och de slumpmässiga felen få (Eliasson 2011). Frågor som 

är dåligt formulerade/konstruerade kan exempelvis öka andelen slumpmässiga svar i enkäten 

(Boynton & Greenhalgh 2004). Ytterligare kan en allt för lång enkät med långa frågor samt/eller 

förklaringar leda till att respondenterna inte läser hela texten vilket leder till dålig validitet 

(Jakobsson & Westergren 2005).  
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Därefter korrigerade jag delar av enkäten och färdigställde den slutliga versionen. Enkäten 

skickades via e-post till Kust-Österbottens regionalkontor, varefter personalen där 

vidarebefordrade den till älgjaktlagen i området. Bifogat fanns även ett infobrev om bakgrunden 

till enkäten och tydliga instruktioner angående ifyllandet. Enkäten besvarades av jaktlagets 

jaktledare eller kontaktperson och den uppskattade tiden för ifyllandet av enkäten beräknades 

till cirka femton minuter. Sammanlagt skickades enkäten ut till 130 stycken älgjaktlag. Enkäten 

låg öppen på nätet i fjorton dygn under hösten (22 oktober – 4 november 2018) varefter den 

stängdes och inga fler svar kunde sparas. Enkäten besvarades av 77 älgjaktlag av 130 möjliga 

vilket gav en svarsaktivitet på 59,2 procent. 

2.2.3 Statistisk analys 

För att analysera enkätdatasvaren användes statistikprogrammet SPSS Statistics. Endast de 

delar av enkäten som ansågs mest lämpliga för att besvara mina frågeställningar togs med i 

analysen. Jag använde mig av den icke parametriska metoden Mann-Whitney, för att testa om 

skillnaden mellan älgjaktlag i vargområden och älgjaktlag i vargfria områden var signifikant på 

95 procents säkerhetsnivå. Mann-Whitney anses som ett lämpligt test när man vill jämföra 

medelvärdet mellan två grupper av individer (Infovice 2002). Testet ansågs lämpligt för att 

besvara de fem första hypoteserna.  

Till ett vargområde räknades i denna del av avhandlingen jaktlag där det hade observerats minst 

två vargindivider under jaktåret 2017–2018. Indelningen grundade sig på att det individantalet 

ansågs vara lämpligast på basen av sampelstorleken och svaren, och på att tidigare rapporter 

(bl.a. Riistahavainnot 2017) anser att ett revir består av minst två vargindivider. 

Gruppindelningen för att besvara hypotes fyra skiljde sig däremot genom att båda 

analysgrupperna bestod av jaktlag i vargområden. Därmed delades jaktlagen enligt antalet 

observerade vargindivider på jaktområdet (område 1 = få vargar, område 2 = många vargar). 

Orsaken till detta var att med denna indelning var antalet svar antalsmässigt mest lika i båda 

grupperna, samtidigt som analysresultatet gav en möjlighet att se om antalet vargar påverkar 

älgjakten olika mycket.   

För att analysera om jaktframgången skilde sig mellan de olika områdena användes en 

generaliserad linjär modell (GLM, eng. generalized linear model). GLM metoderna är flexibla 

och anpassade till att analysera ekologiska samband där data inte är normalfördelad (Guisan et 

al. 2002). Till en början användes en mera avancerad analys som också beaktade interaktionen 

antal jaktdagar - antal licenser, men en mindre avancerad modell med antal licenser som 
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kovariat visade sig ge ett tillförlitligare svar och användes därför istället. Ytterligare användes 

SPSS för att räkna ut medeltalet för alla variabler och korrelationen mellan områdets storlek 

och antalet jakthundar samt vargar. Jag använde även Microsoft Excel vid skapandet av tabeller 

och analyser. 

3 Resultat 

3.1 Vargens effekter på älgpopulationen 

3.1.1 Könskvot (antalet kor per tjur) 

Könskvoten skiljde sig inte signifikant mellan vargreviren och kontrollområdena (Paired 

samples t-test; SD = 0,072, df = 9, N = 10, P = 0,640, Fig. 3.). Medeltalet för antalet älgkor per 

älgtjur var i vargreviren 1,59 och i kontrollområdena 1,61. Den icke signifikanta skillnaden 

visade att könskvoten inte skiljer sig mellan vargreviren och kontrollområdena. 

 

Figur 3. Könskvoten skiljde sig inte mellan vargreviren och kontrollområdena. 

3.1.2 Antalet älgkalvar 

Antalet älgkalvar per hundra kor var inte signifikant färre i vargreviren jämfört med 

kontrollområdena (Paired samples t-test; SD = 4,44, df = 9, N = 10, P = 0,164, Fig. 4.). 

Medeltalet för antalet kalvar per hundra kor var i vargreviren 93,45 kalvar och i 

kontrollområdena 95,58 kalvar. Den icke signifikanta skillnaden indikerade att antalet kalvar 

inte skiljer sig mellan vargreviren och kontrollområdena. 
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Figur 4. Antalet kalvar skiljde sig inte mellan vargreviren och kontrollområdena. 

3.1.3 Andel dubbelkalvar 

Det existerade ingen signifikant skillnad mellan vargreviren och kontrollområdena när det 

gällde andelen dubbelkalvar (Paired samples t-test; SD = 4,22, df = 9, N = 10, P = 0,186, Fig. 

5.). Medeltalet för procenten dubbelkalvar i vargreviren var 38,69 % och för kontrollområdena 

40,60 %. Den icke signifikanta skillnaden visade att det procentuellt inte förekommer någon 

tydlig skillnad vad gäller andelen dubbelkalvar mellan vargreviren och kontrollområdena. 

 

Figur 5. Procenten dubbelkalvar skiljde sig inte mellan vargreviren och kontrollområdena. 
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3.1.4 Älgdensitet 

Älgdensiteten var inte signifikant lägre i vargreviren jämfört med kontrollområdena (Paired 

samples t-test; SD = 0,21, df = 9, N = 10, P = 0,286, Fig. 6.). Medeltalet för vargreviren var 

3,60 älgar per tusen hektar och för kontrollområdena 3,53 älgar per tusen hektar. Den icke 

signifikanta skillnaden indikerade att älgdensiteten inte skiljer sig mellan vargreviren och 

kontrollområdena. 

 

Figur 6. Älgdensiteten skiljde sig inte mellan vargreviren och kontrollområdena. 

3.2 Vargens effekter på älgjakten i Kust-Österbotten 

3.2.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

För att få bakgrundsinformation om älgjaktlagen som besvarat enkäten skapade jag en tabell 

över jaktområdenas areal i hektar, antal jägare, antal hundar och antal älglicenser (Tabell 1). 

Utmärkande för denna tabell var att det förekom mycket stora variationer mellan jaktlagen vad 

gällde jaktlagets egenskaper och område. Därtill sammanställdes en frekvensanalys av 

enkätsvaren för att få en överblick över svarsfrekvensen från de olika områdena. 

Frekvenstabellen (Figur 7) visade att deltagandeaktiviteten procentuellt varierade mellan de 

olika områdena. 
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Tabell 1. Sammanfattning över respondenternas svar på frågor som rör jaktområdets areal, antal jägare, antal hundar och antal 

älglicenser. N = antalet svar. 

            

Faktor  Min Max Medel N 

            

Areal (ha)  800 23 500 6506 75 

Antal jägare  5 80 26 77 

Antal hundar  0 25 6 77 

Antal älglicenser   2 70 17 75 

      

 

Figur 7. Varierande deltagande bland jaktvårdsföreningarna, % 

3.2.2 Vargens påverkan på jakten 

Det förekom ingen signifikant skillnad i attitydfrågan, ”Vargen påverkar älgjakten negativt”, 

mellan älgjaktlag i vargområden och älgjaktlag utan varg på sina jaktmarker (Mann-Whitney 

U = 633,000, vargfritt område n = 29, vargområde n = 47, P = 0,301). Svarsalternativen var 

fem på skalan 1 (Helt av samma åsikt) – 5 (Helt av motsatt åsikt).  Det fanns mycket liten 

variation i svaren där medeltalet för vargområden var 1,09 och för vargfria områden 1,14. Den 

icke signifikanta skillnaden visar att jaktlagen huvudsakligen var överens om vargens negativa 

påverkan på älgjakten, oberoende om de jagade i ett vargområde eller vargfritt område.  

3.2.3 Jaktdagens värde 

Attitydfrågan, ”Jaktdagens värde”, som beskrev den allmänna uppfattningen i älgjaktlaget om 

värdet på en jaktdag uppvisade en signifikant skillnad mellan områdena (Mann-Whitney U = 

482,000, vargfritt område n = 30, vargområde n = 46, P = 0,004, Fig. 8.). Svarsalternativen var 

fem på skalan 1 (Låg) – 5 (Hög). Medeltalet för vargfria områden var 4,43 och för vargområden 

4,85. Svaren från vargområdet uppvisade mycket liten variation i denna fråga. Den signifikanta 

0,0

5,2

7,8

10,4

13,0

18,2

20,8

24,7

0,0 10,0 20,0 30,0

Lappfjärdsnejden

Nykarlebynejden

Malaxnejden

Vörånejden

Pedersörenejden

Karlebynejden

Närpesnejden

Vasanejden



Simon Andersson 
 

18 
 

skillnaden visade att jaktlag i vargområden skattar jaktdagens värde högre än jaktlag i vargfria 

områden. 

 

Figur 8. Svaren från jaktlagen i vargområden påvisade mycket liten variation. Jaktlag i vargområden skattade jaktdagens värde 

högre än jaktlag i vargfria områden. ▲ = avvikande svar. 

3.2.4 Jägare, vargen och press från samhället  

Skillnaden uppmättes signifikant i frågan, ”Jaktlaget känner ökad yttre press från samhället på 

grund av vargen", mellan områdena (Mann-Whitney U = 286,500, vargfritt område n = 28, 

vargområde n = 46, p < 0,001 Fig. 9.). Svarsalternativen var fem på skalan 1 (Mycket ofta) - 5 

(Aldrig). Medeltalet för vargfria områden var 3,07 och för vargområden 1,93. Den signifikanta 

skillnaden indikerade att jaktlag i vargområden betydligt oftare känner ökad yttre press från 

samhället på grund av vargen, än jaktlag i vargfria områden. 
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Figur 9. Jaktlag i vargområden kände oftare yttre press från samhället på grund av vargen än jaktlag i vargfria områden. 

3.2.5 Antalet vargar och påverkan på jakten  

Dessa frågor besvarades enbart av de älgjaktlag som hade observerat varg på jaktområdet. Det 

fanns en signifikant skillnad i frågan, ”Jakten bryts på grund av varg i området”, mellan 

områdena (Mann-Whitney U = 135,000, område 1 n = 33, område 2 n = 19, p < 0,001, Fig. 

10.). Svarsalternativen var fem på skalan 1 (Aldrig) - 5 (Mycket ofta). Medeltalet för område 1 

var 1,85 och för område 2 var 3,00. Den signifikanta skillnaden visar att jaktlag som är 

verksamma i vargområden där det förekommer över fyra vargar oftare tvingas bryta pågående 

jakt på grund av vargen, än jaktlag där det förekommer färre vargar.  

En signifikant skillnad uppmättes även i frågan, ”Jaktdagens planer ändrar på morgonen på 

grund av vargen”, mellan områdena (Mann-Whitney U = 120,500, område 1 n = 30, område 2 

n = 19, P = 0,001, Fig. 11.). Svarsalternativen var fem på skalan 1 (Aldrig) - 5 (Mycket ofta). 

Medeltal för område 1 var 2,30 och för område 2 var 3,58. Skillnaden ger bevis på att jaktlag i 

områden där det förekommer över fyra vargar oftare tvingas ändra sina planer på morgonen, än 

jaktlag som är verksamma i områden där det förekommer färre vargar.  
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Figur 10. Älgjakten bröts oftare i områden där det förekommer fem eller flera vargindivider. Område 1 = fyra eller mindre antal 

vargindivider, område 2 = fem eller flera antal vargindivider. ▲ = avvikande svar. 

 

 

Figur 11. Jaktdagens planer ändrades oftare på morgonen i områdena där det förekommer fem eller flera vargindivider. Område 

1 = fyra eller mindre antal vargindivider, område 2 = fem eller flera antal vargindivider. ▲ = avvikande svar. 

3.2.6 Användning av hund i de olika områdena 

En signifikant skillnad kunde uppmätas mellan antalet jakthundar i de olika områdena (Mann-

Whitney U = 497,500, vargfritt område n = 29, vargområde n = 47, P = 0,047, Fig. 12.) Jaktlag 

i vargfria områden hade i medeltal fem hundar och jaktlag i vargområden sju hundar. Därtill 
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fanns det en positiv korrelation på 0,01 nivå mellan jaktområdets storlek och antalet jakthundar 

(Pearsons correlation = 0,746, områdets storlek n = 73, antalet jakthundar n = 77, p < 0,001). 

Ytterligare uppmättes också en positiv korrelation på 0,05 nivå mellan områdets storlek och 

antalet vargindivider (Pearsons correlation = 0,265, områdets storlek n = 73, antalet vargar n = 

72, P = 0,024). Den signifikanta skillnaden visar att jaktlagen i vargområden hade flera 

jakthundar än jaktlagen i vargfria områden.  Dessutom indikerade de positiva korrelationerna 

på att antalet jakthundar och antalet vargar har ett samband med områdets storlek. 

 

Figur 12. Antalet jakthundar var högre i vargområden. ▲ = avvikande svar. 

3.2.7 Antalet jaktdagar i de olika områdena 

Antalet jaktdagar var inte signifikant lägre i vargfria områdena jämfört med vargområdena 

(Wald Chi-Square = 0,140, df = 1, Sig. = 0,708, Fig. 13.). Däremot var antalet jaktdagar starkt 

korrelerat med antalet älglicenser (Wald Chi-Square = 10,101, df = 1, Sig. =0,001). Den icke 

signifikanta skillnaden visade att antalet jaktdagar under en säsong inte skiljer sig märkbart 

mellan jaktlag i vargfria områden och jaktlag i vargområden. Däremot indikerade den starka 

korrelationen på att antalet jaktdagar under en jaktsäsong kan kopplas ihop med antalet licenser 

i jaktlaget.  
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Figur 13. Antalet jaktdagar per jaktsäsong skiljde sig inte mellan jaktlag i vargfria områden och jaktlag i vargområden. Däremot 

påverkade antalet älglicenser hur många dagar jaktlaget jagade. Jaktdagarna är indelade enligt skalan 1 = 0 dagar, 2 = 1 – 5 

dagar, 3 = 5 – 10 dagar, 4 = 10 – 15 dagar, 5 = Fler än 15 dagar. 

4. Diskussion 

4.1 Vargens effekter på älgpopulationen 

Vargreviren och kontrollområdena uppvisade ingen skillnad i könskvoten, som i denna studie 

användes som en indikator på beteendeförändring hos älgkor. Mina resultat skiljer sig bland 

annat från tidigare studier i Nordamerika, där älgkor uppvisat antipredator-responser i form av 

förändrade beteendemönster och habitatanvändningar (Berger et al. 2001, Laundré et al. 2001). 

Sådana responser kan exempelvis vara ”The Landscape of Fear”, vilket innebär att bytesdjuret 

undviker habitat där predationsrisken är hög, trots att de tidigare vistats i området då 

predationsrisken var lägre (Laundré et al. 2010). Laundré et al. (2001) menar i sin studie att 

hondjur uppvisade större försiktighet i områden med vargar än i vargfria områden. Däremot 

menar Sand et al. (2006) att sådant antipredatorbeteende inte har setts hos den skandinaviska 

älgpopulationen. Möjliga orsaker till responsskillnaden är att medelstorleken på vargreviren i 

Skandinavien är större än de rapporterade vargreviren i Nordamerika på samma breddgrader 

(Pedersen et al. 2005, Eriksen et al. 2007). Därtill är bytesdensiteten och förhållandet mellan 

älgen och vargen avsevärt mycket högre i Skandinavien, än i många delar av Nordamerika 

(Harrington & Mech 1982, Thurber & Peterson R 1993, Peterson & Vucetich 2005). 

Utöver dessa faktorer är älgjakten fortfarande det element som har mest inverkan på 

älgmortaliteten i södra Skandinavien (Sand et al. 2006) och lokalt kan även älgkrockar ha en 
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signifikant påverkan på mortaliteten (Andreassen et al. 2005). Därför är det möjligt att 

vargattacker gentemot andra faktorer utgör en mindre risk för älgkorna i Skandinavien, i 

förhållande till artfränderna i Nordamerika. Enligt Eriksen et al. (2011) har stora predatorer 

mindre beteenderelaterade effekter på andra arter i områden där antropogena faktorer har stor 

påverkan på olika trofiska nivåer.  

Orsaken till att könskvoten inte skiljer mellan områden med och utan varg kan alltså tänkas 

höra samman med att älgkorna inte förändrat sitt spatiala beteende, trots vargens närvaro, och 

förekommer därför till lika stor grad även i vargrevir. En annan möjlig orsak kunde vara att 

jägarna som är verksamma i vargrevir, har reagerat på vargens återkomst och minskat 

beskattningen under jakten och förändrat strategin så att mindre antal hondjur fälls jämfört med 

tidigare år. Denna beskattningsstrategi har till exempel använts i Sverige (Nygrén et al. 2014). 

Ytterligare förstärks denna tänkbara sammankoppling mellan älgjaktens påverkan och 

könskvoten av att skötselplanen för älg strävar efter att andelen honor ska vara högst 1,5 

individer per hane (Riista 2018c), vilket motsvarar analysresultaten.   

Antalet älgkalvar och andelen dubbelkalvar skiljde sig inte mellan vargreviren och 

kontrollområdena. Två tidigare studier i Skandinavien (Gundersen et al. 2008, Wikenros et al. 

2015) har visat det motsatta, att antalet älgkalvar per älgko oftast är mindre i vargreviret jämfört 

med områden som ligger utanför vargreviret. Dessa studieresultat har troligtvis ett samband 

med att vargen föredrar älgkalvar, vilket innebär hög mortalitet bland älgkalvar (Sand et al. 

2005, 2008).  

Ungvårdnad hos däggdjur förknippas med betydande kostnad för modern vad gäller bland annat 

metabolism, mjölkproduktion, kroppstemperaturregleringar och en ökad risk för predation på 

grund av begränsad rörlighet (Clutton-Brock 1991). Wam och Hjeljord (2003) menar att 

vargens predation på älgen har störst effekt på älgpopulationen under det första året efter 

reviretableringen. I deras studie hade älgpopulationen året därpå återhämtat sig till nivåer som 

motsvarade nivåerna innan etableringen. En möjlig orsak till återhämtningen anses vara att de 

älgkor som mistat sina kalvar året innan har högre fekunditet nästa år och därför lyckas bättre 

med kalvningen. Älgkor som under sommaren förlorat sina kalvar är generellt sett mera 

benägna att producera dubbelkalvar nästa år (Keech et al. 2000, Swenson et al. 2007). Dock 

anser Creel et al. (2007) i sin studie att vargens predation har en indirekt effekt på bytesdjuret, 

vilket förorsakar kostnader för bytesdjuret i form av försvarsbeteende som förändrar den 

reproduktiva fysiologin och demografin och därmed slutligen sänker reproduktionsförmågan. 
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Det är tänkbart att dessa faktorer möjligtvis kan påverka antalet älgkalvar och andelen 

dubbelkalvar i älgpopulationen.  

Däremot, med tanke på att älgjakten fortfarande utgör den faktor som har mest effekt på 

älgmortaliteten i södra Skandinavien (Sand et al. 2006), är det också möjligt att jägarna minskat 

på avskjutningskvoten för älgkalvar i vargreviren, för att kompensera vargens predation 

(Gundersen et al. 2008). En viktig aspekt som även bör beaktas är att vitsvanshjorten utgör 

viktig föda för vargen i Sydvästra Finland (Kojola et al. 2009). Att ingen skillnad mellan 

områdena uppmättes, kan därmed bero på den rikliga vitsvanshjortstammen i södra och västra 

Finland och att vargarna väljer vitsvanshjortar som byte istället för älgkalvar. Vidare stärks 

denna tänkbara aspekt, eftersom det är möjligt att predationen på huvudbytet minskar om 

alternativa byten ökar i antal (Real 1979). Hovdjur som vitsvanshjort och vapiti (Cervus elaphus 

canadensis), vilka har högre sårbarhet än älg, kan minska på vargens predation på älg och därför 

kan förekomsten av älg vara högre än väntat (Messier 1994). 

I älgdensiteten uppvisades inte heller någon skillnad mellan vargreviren och kontrollområdena. 

Eventuellt har en adaptiv strategi introducerats vid älgjakten i områden där det förekommer 

varg, vilket skulle kunna innebära en reducering av antalet fällda älgar under några år efter 

vargetableringen. Enligt Jonzén et al. (2013) är avsikten med denna strategi att undvika en 

negativ populationstillväxt hos älgen, vilket skulle innebära lägre älgdensitet och därmed 

mindre mängd jaktbyte. Alternativt är detta även ett tillvägagångssätt att bevara en ökande 

älgdensitet som i framtiden delvis eller helt kompenserar predationen.  

En av många strategier för ett bytesdjur som attackeras av en predator är att stanna och möta 

predatorn istället för att fly (Ericsson et al. 2015). Peterson et al. (1984) menar, att älgen oftast 

har hög överlevnad vid sammandrabbningar med varg, när vargflocken är liten eller snödjupet 

är gynnsamt. Därför är det sannolikt att älgar som adopterat detta beteende överlag har höga 

överlevnadschanser, vilket indirekt också påverkar älgdensiteten i vargreviren. Dock har älgar 

som studerats i vargrevir i Sverige, till skillnad från älgar i Nordamerika, uppvisat ett mindre 

aggressivt beteende och flyr vanligtvis då de möter på varg (Wikenros et al. 2009). Således är 

ett aggressivt beteende hos älgen gentemot varg troligtvis inte orsaken till att älgdensiteten i 

denna studie uppvisar lika värden i vargreviren och kontrollområdena. 

Vargen uppvisar generellt ett starkt selektionstryck genom att välja det lättaste bytet (Peterson 

et al. 1984) och genom att föredra älgkalvar (Sand et al. 2005, 2008). Denna selektionsstrategi 

har en reducerad påverkan på populationsdensiteten hos bytesdjuret, eftersom individer som är 
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unga eller i dålig form, inte är lika viktiga som älgkor för den långsiktiga utvecklingen av 

populationen, givet att vuxna hondjur i populationen har hög överlevnad (Danell & Bergström 

2010). Enligt data som samlats in i Finland, har det uppskattats att vargarna i medeltal dödar 

14–18 älgar per år, om det inte förekommer gott om andra klövdjur på området (Nygrén et al. 

2014). Om vargen enbart föredrog älg, är det därmed sannolikt att denna bytesmängd skulle ge 

uttryck i lägre älgdensitet i vargreviren i denna studie, vilket inte är fallet. Enligt Sand et al. 

(2006) utgör älgmortaliteten i vargrevir som orsakas av varg endast 25 – 50 % av bytesmängden 

vid jakt.  

Slutligen om vargens och älgens byte-predator-förhållande sätts in i ett ekosystemskomplex 

och betraktas ur en ekologisk synvinkel, kan det med stöd av analysresultaten resoneras om 

vargens effekter på ekosystemen. Eftersom inga större skillnader kunde ses mellan vargreviren 

och kontrollområdena och eftersom undersökningsområdena till stor grad påverkas av 

antropogena effekter, är det tänkbart att så länge som det förekommer gott om alternativt byte 

och vargpopulationen inte växer, kommer inga tydliga kaskadeffekter att uppstå i ekosystemen. 

Speciellt inte lika tydliga effekter som exempelvis studier i nationalparkerna Yellowstone och 

Isle Royale har visat (Smith et al. 2003). En kaskad är en förändring som ger uttryck på trofiska 

nivåer som ligger minst två steg över eller under där förändringen sker (Danell & Bergström 

2010). Kaskadeffekten som visade sig i Isle Royale var en följd av att vargen till en början 

eliminerade prärievargen (Canis latrans) från ekosystemet. Därefter orsakade vargens 

predation på älgen förändringar i älgpopulationen, som i slutändan hade en positiv inverkan på 

skogstillväxten och andra däggdjursarter i ekosystemet (Smith et al. 2003). 

4.2 Vargens effekter på älgjakten i Kust-Österbotten  

Älgjaktenkäten hade nästan 60 % svarsaktivitet vilket vittnar om intresse för frågan och att 

vargen idag är ett aktuellt ämne. Att svarsfrekvensen varierade mellan olika jaktvårdsföreningar 

är troligen en konsekvens av att antalet älgjaktlag varierar, att vargens förekomst är ojämnt 

fördelad och ett skiftande intresse i frågan. Utmärkande för älgjaktlagen i denna studie var att 

det förekom stora variationer mellan jaktlagen vad beträffar jaktområdets storlek, antalet jägare, 

antalet hundar och antalet älglicenser. Utgångsläget för varje älgjaktlag är olika och det är 

därför tänkbart att jaktlagen påverkas olika mycket av vargens förekomst.  

Till skillnad från Bisi et al. (2011) ansåg respondenterna i denna enkätstudie överlag att vargen 

har en negativ påverkan på älgjakten. En annan attitydstudie i USA gjord av Williams et al. 

(2002) som undersöker jägarnas attityder gentemot varg i nio studier, visar att i fem studier var 
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jägarnas attityder mot vargen mera positiva än icke-jägares. Å andra sidan var jägarna mindre 

positiva än icke-jägare i tre studier. Dock använder hjortjägarna i USA inte jakthundar, till 

skillnad från svenska jägare, därmed har jägarna i USA liten personlig risk för 

vargsammandrabbningar (Thelander 1992, Herbelein 2000). Motsvarande attitydstudier 

utförda i Sverige har visat att jägare och övriga personer som lever i vargområden är mera 

negativa gentemot vargen, än människor som bor i vargfria områden (Ericsson & Heberlein 

2003). 

Att analysresultaten avviker från tidigare studier kan möjligen vara ett resultat av att det i 

Finland fortfarande förekommer djupt rotade, starka negativa attityder som baserar sig på en 

lång historia med människa-varginteraktioner (Mykrä & Pohja-Mykrä 2005). Troligen kan en 

bidragande orsak också vara att majoriteten av älgjaktlagen från undersökningsområdet 

använder hund vid jakten och känner därför en risk, även om jaktlaget inte jagar i ett direkt 

vargområde. Ericsson och Heberleins (2003) studier visar ytterligare, att där det på landsbygden 

förekommer varg sprids nyheter om denna predator effektivt och att det inom jägarkåren är 

vanligt att diskutera kring effekterna som vargpopulationen har på jakten. Därför är det tänkbart 

att jägarkåren överlag innehar erfarenhet och känner till de negativa effekterna på jakten som 

vargen i allmänhet medför. Därmed anses alltså överlag vargens påverkan på älgjakten som 

negativ bland jägarkåren. 

Jaktlagen i vargområdena bedömde överlag jaktdagens värde som högre än jaktlagen i vargfria 

områdena vilket är överraskande. Vad som ligger bakom denna skillnad kan spekuleras kring. 

Är detta en slump att älgjakten i vargområdena är viktigare för jägarna, eller kan det vara ett 

tecken på att jägarna på grund av vargens närvaro och det hot och oro som den medför 

värdesätter varje lyckad jaktdag högre? Tyvärr hittades inga motsvarande studier att jämföra 

med och därför är det svårt att dra några direkta slutsatser. Alternativt kan orsaken vara någon 

eller en kombination av faktorerna ovan eller så var frågan för obestämd. Det kan exempelvis 

tänkas att respondenterna i vargområdena inte beaktat vargens effekter på jaktdagens värde, 

utan svarat utifrån hur de överlag värdesätter en jaktdag i motvikt mot vardagen. Det är 

naturligtvis också möjligt att svaren motsvarar verkligheten, men det skulle förvåna med tanke 

på övriga svar i denna del av studien. 

Jaktlagen i vargområdena kände betydligt oftare en ökad yttre press från samhället på grund av 

vargen än jaktlagen i vargfria områdena. Tidigare studier (Bisi & Kurki 2008) visar att 

vargrädsla är ett vanligt fenomen i områden där det förekommer varg. Därtill förekommer det 
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bevis på att landsbygdens befolkning ser vargetablering som en symbolisk indikation på det 

urbana samhällets dominans över landsbygden (Enck & Brown 2000).  Enkätresultaten antyder 

alltså på att befolkningen som bor i vargområdena riktar sin rädsla, osäkerhet och ilska till 

jägarna i området som därmed känner en högre press från samhället. Resultatet kan anses 

logiskt, men kan möjligen tänkas påverka den del av jägarkåren i vargområden som enbart har 

jakten som en mindre seriös hobby. Det är tänkbart att ökad yttre press från samhället i längden 

har en negativ effekt på jägarna som slutar jaga eller känner sig hjälplöst i kläm mellan 

lagstiftning och arga bybor, vilket därmed hotar livskvaliteten. Bisi et al. (2011) anser 

exempelvis i sin studie att jakten på glesbygden är en del av befolkningens liv, och att vargen 

anses utgöra ett hot mot detta traditionella sätt att leva och hotar livskvaliteten.  

Ett vanligt fenomen i vargområdena visade sig vara att jaktdagens planer ändrades på morgonen 

på grund av vargen. Svaren visade även att jaktlagen i vargområdena tidvis tvingas bryta 

pågående jakt på grund av vargen. Att jakten ibland bryts samt att dagens planer ofta ändras på 

morgonen i vargområdena kan ses som ett tecken på hur vargen påverkar jaktdagen. Därtill 

tyder detta på att jägarna i vargområdena är uppmärksamma och att de vill förebygga eventuella 

olyckor. Resultaten indikerar att jakten oftare tvingas brytas eller ändras i områden där det 

förekommer många vargindivider. Detta kan möjligen ses som ett besked på att vargarnas antal 

i området påverkar jaktdagen olika mycket. Dock hittades enbart en rapport som beaktar hur 

antalet vargindivider påverkar antalet vargangrepp, så utifrån detta ska inga tydliga slutsatser 

dras. Karlsson et al. (2006) uppger att det finns ett positivt samband mellan antal vargar i reviret 

och risken för angrepp d.v.s. ju flera vargar det finns i reviret desto större är risken för att en 

hund ska bli angripen av varg. 

Däremot tyder en studie gjord av Kojola et al. (2004) på att antalet vargattacker varierar mycket 

mellan olika vargrevir. Aggressiva sammandrabbningar mellan hund och varg visade sig vara 

vanligast under jaktsäsongen på hösten och under tidig vinter. Bland de hundar som 

attackerades under studien var de flesta älghundsraser. Det existerar också ytterligare studier 

(MAF 2005, Ericsson & Heberlein 2003) som redogör för att vargen försvårar eller hindrar jakt 

med hund, vilka möjligen skulle kunna anknytas till resultaten i denna studie. 

Antalet jakthundar skiljde sig mellan jaktlagen i vargområdena och jaktlagen i vargfria 

områdena. Jaktlag i vargområdena använde sig av flera hundar än jaktlag i de vargfria 

områdena, vilket var emot min hypotes. Därmed är det möjligt att med stöd av resultaten 

eventuellt dra slutsatsen att hundanvändningen vid jakt inte är ovanligare i vargområdena, 
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snarare tvärtom. I en pilotstudie utförd av Karlsson och Thoresson (2001) framgår det å andra 

sidan att hundanvändningen vid jakt minskat i alla vargrevir som ingick i undersökningen. Nära 

hälften av alla tillfrågade uppgav att deras hundanvändning påverkats negativt av 

vargförekomsten. Dock måste dessa pilotundersökningsresultat tolkas med försiktighet på 

grund av litet urval, men nämns i denna avhandling eftersom inga andra jämförbara studier 

hittades. Men det är också möjligt att resultaten beror på en ren slump eller att stora jaktlag som 

jagar på stora områden använder sig av flera hundar, för att på så sätt ha möjlighet till att bedriva 

en effektiv jakt. Samtidigt som vargen trivs i stora sammanhängande skogsområden och därför 

förekommer på samma områden som antalet jakthundar är som störst. Detta påstående stöds av 

den positiva korrelationen som uppmättes mellan områdets storlek och antalet jakthundar samt 

antalet vargar.   

Det förekom ingen skillnad vad gällde jaktframgången (antalet jaktdagar) mellan de vargfria 

områdena och vargområdena. Däremot visade analysen att antalet licenser har stor påverkan 

när det gäller hur många jaktdagar jaktlaget jagar under säsongen. Motsvarande jaktframgång 

mellan jaktlagen i de olika områdena kan tolkas som att vargen tillsvidare inte påverkat 

jaktframgången märkbart. Istället är det antalet älglicenser som avgör när jakten avslutas. En 

möjlig orsak till att inga skillnader kunde ses mellan områdena är att enkäten beaktar jaktåret 

2017-2018. Enligt Heikkinen et al. (2018) har vargarnas antal i regionen där undersökningen 

skedde fördubblats sedan 2017. Det är därför tänkbart att framtida jaktsäsonger uppvisar större 

skillnader vad beträffar antalet jaktdagar i de olika områdena, då vargstammen stabiliserat sig 

eller vuxit i storlek. Speciellt om vargdensiteten når en nivå som hindar jakt med hund, är det 

troliga resultatet att jaktframgången mellan de olika områdena kommer uppvisa större 

skillnader. Bland annat i Sverige har det förekommit tillfällen när vargar hindrat jakt med hund 

(Ericsson & Heberlein 2003).  

4.3 Möjliga felkällor 

Vid analysen av älgdensitetsdata är det möjligt att vissa enskilda värden som matats in är 

felaktiga eftersom arbetet skedde manuellt. Dock har möjliga inmatningsfel inte påverkat 

resultaten eftersom de enbart skulle utgöra en marginell skillnad. Det är också möjligt att de 

skapade kontrollområdena påverkat resultaten till viss del, eftersom de inte beaktar djurens 

naturliga revir eller rörelsemönster. Dessutom kan man ifrågasätta analysmetoden som 

användes, eftersom inga motsvarande studier med samma analysmetoder som beaktar 

samspelet mellan vargen och älgen hittades. Trots det torde analysen inte ha producerat 
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artefakter eller på något annat sätt förskjutna resultat. Ytterligare var sampelstorleken i denna 

avhandling vad beträffar båda analysdelarna i minsta laget och behandlar enbart ett visst 

geografiskt område, vilket innebär att den statistiska styrkan för att upptäcka skillnader var 

begränsad. Därför ska inga starkare slutsatser dras på basen av analysresultaten. Slutligen är det 

även möjligt att respondenterna misstolkat vissa frågor och därmed gett ett mindre tillförlitligt 

svar vilket påverkat resultaten. 

5. Slutsatser 

Avslutningsvis antyder resultaten i denna studie att könskvoten, antalet kalvar, andelen 

dubbelkalvar och älgdensiteten inte påverkas av om det förekommer varg på området eller inte. 

Därtill visar resultaten att närvaron av varg påverkar älgjakten negativt, och att jaktlagen i 

vargområdena bedömer jaktdagens värde högre än jaktlagen i vargfria områdena. Resultaten 

visar också att jaktlagen i vargområdena känner större press från yttre faktorer, och att jaktlagen 

i vargområdena där det förekommer många vargindivider oftare tvingas ändra eller bryta jakten 

p.g.a. varg. Slutligen tyder resultaten också på att det förekommer flera jakthundar i 

vargområdena, samt att jaktframgången inte skiljer sig mellan undersökningsområdena. 

Analysresultaten motsvarade delvis mina hypoteser medan några av resultaten var avvikande. 

Jag förväntade mig större skillnader vad beträffar könskvoten, antalet kalvar, andelen 

dubbelkalvar och älgdensiteten mellan de olika områdena. Därutöver förväntade jag mig större 

attitydskillnader mellan jaktlagen i de olika områdena, och att jaktlagen i vargområdena skulle 

bedöma jaktdagens allmänna värde lägre än de gjorde. Förväntat var också att antalet hundar 

skulle vara lägre i jaktlagen i vargområdena. Ytterligare räknade jag också med att 

jaktframgågen skulle skilja sig mellan de olika områdena vilket den inte gjorde. 

Ifall att omständigheterna av någon orsak förändras, så att exempelvis vitsvanshjorten som idag 

utgör viktig föda för vargen i delar av landet (Kojola et al. 2009) minskar drastiskt, är det 

tänkbart att vargens predation på älgen kommer öka. Då kan det spekuleras kring huruvida 

predationseffekterna på älg kommer öka, och att detta kommer leda till beteendeförändringar 

hos älgen, vilket i slutändan kan tänkas påverka hela ekosystemet. Därför kan man tänka sig att 

exempelvis älgdensiteten och könskvoten vid förändrade omständigheter kommer uppvisa 

variationer mellan områdena, vilket inte var fallet i denna studie.  

Vargens förekomst är ojämnt fördelad och påverkar därför jaktlagen samt bytespopulationerna 

i olika grad. Studien tyder på att vargens predation på älg för tillfället inte påverkar 
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älgpopulationens sammansättning märkbart i undersökningsområdet. Troligaste orsaken till det 

är den rikliga vitsvanshjortstammen på området.  Det är dock uppenbart, att i de områden där 

vargen förekommer måste detta på olika sätt beaktas vid älgjakten som då omorganiseras eller 

bryts. Förändringarna som vargen medför anses som negativa i och med att de försvårar 

utövandet av älgjakt.  

Slutligen, sampelstorleken vad beträffar båda analysdelarna i denna avhandling var dock i 

minsta laget och behandlar enbart ett visst geografiskt område. Därför vore det till fördel att 

göra en mera omfattande undersökning som beaktar ett större område innan alltför starka 

slutsatser dras. Det är därtill också troligt att resultaten av en mera omfattande undersökning 

skulle uppvisa större variationer lokalt, som ett resultat av olika habitattyper och storlekar på 

viltstammar. Men trots det kan denna studie eventuellt fungera som en riktlinje, som bevisar att 

vargens etablering inte varit helt smärtfri och att älgjägarna och älgjakten idag till viss del styrs 

och påverkas av vargens närvaro. Denna studie kan också möjligtvis ses som en riktlinje vad 

gäller vargens predation på älg. Dock bör man beakta att studieresultaten skiljde sig från 

tidigare studiers resultat och att vitsvanshjortstammen på undersökningsområdet var stor. 

I kommande studier skulle det vara intressant att fortsätta undersöka vargens påverkan på 

älgjakten under en längre tid. Kommer det att innebära större förändringar inom jakten om 

vargpopulationen fortsätter öka? Förhindrar exempelvis en större vargstam hundanvändningen 

vid olika jaktformer? Kommer en decimerad hundanvändning i så fall också minska på 

effektiviteten och antalet fällda byten, vilket resulterar i flera trafikolyckor och andra skador i 

samhället? Dessutom skulle det vara intressant att studera vargens predationseffekter på 

älgpopulationen i det fall att vitsvanshjortstammen drastiskt minskar. Speciellt viktigt skulle 

det vara att förstå hur vargen påverkar älgen då nya förvaltningsplaner för båda arterna ska 

skapas. Eventuella förändringar i avskjutningskvoter för älg kan nämligen inte enbart grunda 

sig på antalet älgindivider som vargen dödar, utan även vilken ålder samt kön som vargarna 

föredrar är då viktigt (Wam & Hjeleord 2003). 
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