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FÅNGST AV SMÅ ROVDJUR FÖR 

HÄCKNINGSRO
SKÄRGÅRDEN FRI FRÅN FRÄMMANDE ROVDJUR



Många sjöfågelstammar har försvagats. De största orsa-
kerna är förändringar i livsmiljöer och starka stammar av 
främmande rovdjur. De invasiva främmande arterna mink 
och mårdhund utgör ett allvarligt hot mot sjöfåglarnas 
häckning, vilket betyder att aktiv fångst av främmande 
rovdjur är naturvård.

LÄR DIG OM FÅNGST AV FRÄMMANDE ROVDJUR 
OCH FÅNGSTMETODER:    vieraspeto.fi

SKYDDA SJÖFÅGLAR PÅ TILLBAKAGÅNG Finlands viltcentral och Forststyrelsen utvecklade effektiva 
metoder för fångst av främmande rovdjur i skärgården.

• Yrkesskickliga smårovdjursjägare skapar områden som        
är fria från främmande rovdjur.

• Till sin hjälp har de hundar som är specialiserade på           
att spåra främmande rovdjur.

• Fångsten utförs av föreningen Saaristoluonnon hoito- ja 
suojeluyhdistys ry (SLHSY) och Natur- och viltvårdsstiftelsen 
(LRS).



OMFATTANDE FÅNGST SKYDDAR 
SKÄRGÅRDENS FÅGLAR
Fångsten av främmande rovdjur är verkningsfullare om 
privata markägare och jakträttsinnehavare tillåter effek-
tiviserad fångst på sina marker. För bevarandet av den 
biologiska mångfalden är det viktigt att privata områden 
omfattas av fångsten och sammanhängande fångstområ-
den bildas.

För att avhjälpa problemet med främmande rovdjur i 
området önskar vi samarbete med jakträttsinnehavare 
inom det på kartan avgränsade området.

Om du vill erbjuda dina marker för fångst av mink och 
mårdhund, kontakta:

SLHSY
facebook.com/saaristoluonto ELLER
slhsy19@gmail.com

Innehåller material från Lantmäteriverkets terrängdatabas 6/2019

Mårdhunden är en skicklig simmare och kan röra sig 
från en ö till en annan också över isarna. 
Det är viktigt att förhindra utbredningen av mårdhund 
till Åland för att fåglar och övrig natur ska undgå dess 
predation. 

VAD KAN JAG GÖRA?

• Tillåt fångst av främmande rovdjur på dina marker
• Gillra minkfällor. De är enkla att använda.
• För fångst av mink och mårdhund behövs inte jaktkort
• Läs mer om fångstmetoder på:

       vieraspeto.fi

MÖJLIGGÖR FÅNGST AV FRÄMMANDE ROVDJUR 
PÅ DINA MARKER


