
Fiskeredskap och klimatförändringen hotar
Saimenvikaren (Pusa hispida saimensis) är en av de mest sällsynta sälarna i världen, och den 
förekommer endast i Saimen i Finland. Saimenvikaren klassificeras som akut utrotningshotad. 
I början av 1900-talet kunde det leva upp till tusen vikare i Saimen. Sälen med sina sympatiska 
morrhår ansågs dock vara ett skadedjur och man betalade skottpengar för den. På grund av 
jakten minskade vikarbeståndet så att det i början av 1980-talet fanns färre än 120 individer. 
Tack vare det aktiva skyddsarbete som vi inledde 1979 har saimenvikarbeståndet ökat till knappa 
400 individer. Saimenvikaren hotas numera särskilt av drunkning i fiskeredskap, klimatföränd-
ringen och ökad strandbebyggelse.

Saimenvikaren

Det akut utrotningshotade saimenvikarbeståndet måste fås att 
växa snabbt. De största hoten mot saimenvikaren är klimat-
förändringen och nätfisket. Vi arbetar för att vikaren även i 
framtiden ska ha tillgång till snö där den kan bygga sitt bo. 
Vi försöker också se till att inte en enda vikare dör i fisknät.

“Nätfria vatten, snö, is
och frid, tack.”
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”Som fadder kan jag hjälpa. 
Vilken tur att WWF existerar.”

Raija Kainulainen, 
Saimenvikar-fadder

Metoder för att skydda vikaren är planlägg-
ning och byggande som beaktar vikaren, 
enhetliga nätfiskeförbud inom viktiga 
vikarområden, vikarvänliga fiskeredskap, 
undvikande av att störa vikaren särskilt un-
der botiden, främjande av forskning kring 
vikarens skydd samt anpassning till klimat-
förändringen.

Vikarna och deras kutar är känsliga för 
störningar under botiden i februari–mars. 
Det måste då vara lugnt i vikarnas boområ-
den. Störande sommarstugor får inte styras 
till vikarens boområden genom planlägg-
ning. Kutarna drunknar lätt i fisknät och 

3 000 000
NORPPALIVE 
SÅGS ÖVER 
3 000 000 GÅNGER 
VÅREN 2017

även vuxna vikare kan dö i fiskeredskap.  I 
början av 2016 beslutade man att förlänga de 
begränsningar av nätfisket under våren som 
införts för att skydda saimenvikaren. Invånar-
na vid Saimen måste uppmuntras att övergå 
till vikarvänliga fiskeredskap.

Klimatförändringen är det allvarligaste 
hotet mot saimenvikaren i framtiden. Milda 
vintrar har redan stört fortplantningen för 
vikaren, som bygger bo i en snödriva på isen. 
Klimatförändringen måste bromsas. Dess-
utom måste man genom forskning utveckla 
metoder för att särskilt hjälpa vikaren att 
anpassa sig till klimatförändringen.

Vår lösning
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• Ett av våra viktigaste krav uppfylldes våren 2011, då det frivilliga nätfiskeförbudet under 
våren inom saimenvikarens viktigaste boområden kompletterades med en förordning 
och blev heltäckande. Förordningen förnyades våren 2016 och är nu i kraft i fem år. Nät-
fiskeförbudet gäller från mitten av april till slutet av juni.

• Våra experter är medlemmar i arbetsgrupper och kommittéer som behandlar vikarens 
skydd. Vi följer upp hur förslagen genomförs och kräver vid behov förbättringar.

• Vi lägger för beslutsfattarna fram krav och initiativ som gäller vikarskyddet. Vi informerar 
brett om ämnet i medierna.

Vi samarbetar med företag
• Många företag finansierar forskning kring saimenvikaren och dess skydd genom att 

stödja vårt arbete med donationer. Med donationer finansierades bl.a. en sida för indivi-
duell identifiering av saimenvikarna på vår webbplats (Vikargalleri).
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 KUTARNA SKYD
DAS AV ETT ÖVER 
2000 KM2 STORT 
FISKEFÖRBUDS
OMRÅDE PÅ VÅREN Vi verkar på fältet

• Vi ansvarar för inventeringen av vikarbeståndet i södra Saimen. Våra frivilliga hjälper 
vid behov till med att skotta hjälpdrivor under snöfattiga vintrar.

• Våra oljebekämpningstrupper är beredda att hjälpa till om oljeolyckan inträffader i Saimen.

Vi engagerar människor 
• Norppalive som visades för andra gången våren 2016 blev en stor succé. En kamera följde 

vikarnas liv i Saimen under maj månad. Norppalive sågs över 3 000 000 gånger.
• Vi upplyser invånare och sommarstugeägare i Saimen om vikarens skydd och nätfiske-

förbudet. Vi utlyser också bofrid för vikaren varje år tillsammans med invånarna.
• Vi har skapat en digital Vikarkarta med vars hjälp personer som rör sig på Saimen kan 

kontrollera gällande begränsningar som rör fiskenät och andra fiskeredskap som är 
farliga för saimenvikaren. 

• Vi delar ut diplomet ”Jag är saimenvikarens vän” till alla som frivilligt avstår från 
nätfiske i Saimen.

• För barn i förskolåldern finns en saga om vikaren med tillhörande undervisningsmate-
rial, och med hjälp av dem berättar vi även för familjens minsta om hur viktigt det är att 
skydda saimenvikaren.

Vikaren tillbringar 
cirka 80 % av sin tid i vattnet.

Vi påverkar beslutsfattandet

Vi producerar information
• Forskningen om skydd av vikare inleddes i 

slutet av 70-talet i en av oss inrättad expert-
grupp. Vi fortsätter att stödja forskning för 
att hitta metoder för att utreda saimenvika-
rens levnadssätt och för att skydda den.

• Vi hjälper saimenvikaren att anpassa sig till 
snöfattiga vintrar. Vi har t.ex. finansierat 
ett projekt vid Östra Finlands universitet, 
där man utredde hur hjälpdrivor lämpar sig 
som skyddsmetod. De första hjälpdrivorna 
byggdes vårvintern 2014. Av dem användes 
så många som 90 procent som bon. Sedan 
dess har hjälpdrivor byggts enligt behov. 

Gilla, följ, dela och påverka.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/saimaannorppa
wwf.fi/norppakummiksi
wwf.fi/yritykset
norppagalleria.wwf.fi
wwf.fi/norppalive

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

WWF.FI

Vi skyddar naturen och löser 
miljöproblem – för naturens 
och människornas bästa.

wwf.fitogether possible TM


