
Runt om i världen sker tusentals möten 
mellan vargar och människor varje dag 
utan att något särskilt inträffar. Vid  
sällsynta tillfällen har det ändå hänt att 
vargar gett sig på människor. I dessa
fall har det oftast handlat om någon av 
följande situationer:

1. Rabiessmittade vargar.
2. Vargar i områden med extremt få bytesdjur.
3. Vargar som under lång tid har vant sig vid att

hitta mat och äta i närheten av människor. 

I Sverige finns varken rabies eller områden utan 
bytesdjur. Den tredje situationen skulle dock 
kunna inträffa här, om en eller flera vargar hittar 
mat (till exempel sopor) och äter i närheten av 
människor under lång tid. För att undvika att 
sådana situationer uppstår har länsstyrelserna en 
gemensam strategi för hur de hanterar rapporter 
om varg nära människor och bebyggelse. I första 
hand försöker de ta reda på vad det är som lockar 
vargen till en särskild plats, så att man kan göra detta  
otillgängligt för den. Det innebär att situationer som  
skulle kunna resultera i extrem tillvänjning hinner 
stoppas långt innan de blir farliga för människor.
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Råden riktas till dig som funderar på 
vad du själv kan göra för att minska 
sannolikheten att stöta på en varg 
och som undrar hur du bör agera ifall 
du ändå skulle möta en.

OM DU MÖTER 

VARG
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• Förbered dig på att du kan möta en
varg. Mental förberedelse kan minska själva
oron för ett sådant möte.

• Lär dig mer om vargar. Kunskap om hur
vargar beter sig kan göra dig mindre orolig, 
eftersom du då blir bättre på att förutse hur en
varg beter sig i olika situationer.

• Ta del av aktuella rapporter från läns-  
 styrelsen om hur vargförekomsten i ditt område

ser ut. Då vet du om sannolikheten att stöta på  
en varg är större eller mindre. 

• Ta med en ljudskrämma eller liknande att
använda om du skulle stöta på en varg och
känner dig osäker på hur du ska göra för att få
den att gå undan.

• Träna inkallning om du har hund så att
du känner dig säker på att den alltid kommer
snabbt om det skulle behövas. Kom ihåg att
träna i många olika situationer och gärna med
andra hundar som störning.

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

• Kalla in eventuell hund om den är lös och 
koppla den. Om den går mot vargen istället för 
att komma till dig ska du i första hand försöka 
locka hunden på olika sätt. Om du går eller 
springer fram mot dem båda är sannolikheten 
stor för att vargen går iväg och hunden följer efter 
och försvinner utom synhåll.

• Gå från platsen.

• Fortsätt gå även om vargen följer efter. 
Om du upplever att vargen kommer närmare 
kan du vända dig om och ropa eller ryta, ta ett 
par steg mot den, klappa i händerna och göra dig 
stor.

• Ropa, sparka, slå. Skulle vargen mot förmodan 
försöka nafsa eller bita dig eller hunden ska du 
ropa, sparka och slå så mycket du kan.

• Gör dig hörd genom att gå ljudligt, prata, sjunga 
eller vissla. Anpassa ljudstyrkan efter omgivande 
ljudnivåer. Ofta kommer man som närmast vargar 
och andra djur då det regnar, snöar eller blåser 
hårt, eftersom ljudet av en gående person lätt  
försvinner i ljudet av nederbörd och vind.

• Undvik att lägga ut ätbart avfall i områden 
där du och andra rör sig. Ring till kommunens 
miljökontor om du träffar på platser med till 
exempel slaktrester.

Om du vill minska 
sannolikheten  

att möta en varg

Om du möter en varg 
och känner dig obekväm  

med situationen

Om du vill minska din 
oro för att röra dig  

i områden med varg
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