Lägesrapport rovdjursinventeringen 2017-03-01
Lodjur
Igår slutade inventeringssäsongen för lodjur. Det dröjer ännu några månader innan resultatet är
fastställt, eftersom dokumentationen från inventeringen ska kvalitetsgranskas ännu en gång och alla
spårningar och foton mm särskiljas och grupperas utifrån avståndskriterier. Även fjolårsungar av
lodjur från 2016 som hittas döda eller fälls under licensjakten i mars ska räknas med. Än så länge ser
inventeringsunderlaget ut så här (se karta nedan). Tänk på att grupperingar nära länsgränsen
kommer att räknas till hälften.
Karta över inventeringsunderlag för lodjur hittills. De
stora gröna ”blobbarna” motsvarar en familjegrupp. I
sydöstra delen av länet finns två grupperingar som
kunde särskiljas i fält genom bakspårning till snöfall.
Symbolerna för dessa ligger nästan på varandra. De
runda symbolerna som är kopplade till
grupperingssymbolerna är spårningarna som
grupperingen bygger på.

Varg
Varginventeringsperioden fortsätter till sista mars. I kartan nedan syns vilka områden vi ännu inte har
analyserade DNA-prover. Tips om spår eller spillning från dessa områden är mycket välkomna!
Rapportera helst via skandobs.se eller mobil-appen Skandobs touch. Denna vinter ska det utöver den
vanliga inventeringen samlas in så många DNA-prov som möjligt för att utvärdera metoden för att
uppskatta det totala antalet vargar. Även spillning och urin från de revir där vi är klara med
spårningen är därför av intresse. Under mars gör vi återbesök i alla revir för att se om där finns
intakta par. Tips om spår av två revirmarkerande vargar, särskilt om där även finns löpblod är därför
också väldigt välkomna. Nederst följer en lista över reviren och hur långt vi har kommit i
inventeringen hittills.
Tänk på att varginventeringen är ett väldigt viktigt underlag för älgförvaltningen. För att kunna göra
bra älgskötselplaner behöver man nämligen veta hur många revir som berör älgskötselområdet och
helst var deras gränser går. Alla som är intresserade av älgjakt och älgförvaltning borde alltså vara
intresserade av att rapportera vargspår till Länsstyrelsen!
Karta över inventeringsunderlag för varg hittills. De
stora röda ”blobbarna” motsvarar en familjegrupp. De
runda symbolerna som är kopplade till
grupperingssymbolerna är spårningarna som
grupperingen bygger på. Symbolerna med stjärnor är
DNA-prov och där det står en siffra på symbolen
betyder det att det finns flera observationer
(spårningar, DNA-prov mm) nära varandra. De vita
strecken visar revirets yta utifrån DNA-svar hittills.
Dessa kommer att växa i takt med att fler DNA-prov
analyseras. De områden på kartan där det inte finns
några symboler alls vill vi gärna ha rapporter från.

Status i revir hittills:
Varåa: Status familjegrupp klar.
Medskogen: Här behövs ytterligare spårningar och DNA för att reda ut status.
Berttjärn: Revirmarkerande par tidigt på säsongen som sedan inte har återfunnits.
Juvberget: Status familjegrupp klar.
Elgklinten: Nytt revir söder om Juvberget som mestadels befinner sig i Norge. Status
revirmarkerande par än så länge.

Rotna: Status familjegrupp klar.
Kockohonka: Nytt revir sydöst om Östmark. Status revirmarkerande par än så länge.
Skugghöjden: Status Familjegrupp klar.
Haersjö: Här finns inte mycket information än så länge.
Magnor: Nytt revir norr om Skillingmark som till stor del är i Norge. Status familjegrupp klar. Detta
par etablerade sig troligen redan sent föregående vinter i området.
Skillingmark: Status inte klar. Inväntar DNA-svar.
Glaskogen: Här finns många frågetecken ännu i väntan på fler DNA-svar. Eventuellt finns det ett nytt
par som har spårats närmre Glafsfjorden, men det är inte utrett ännu.
Borgvik: Fler DNA-svar och helst fler spårningar behövs för att bekräfta status. Inväntar DNA-svar.
Rackstad: Inväntar DNA-svar. Sannolikt revirmarkerande par, men inte samma som föregående
vinter.
Vismen: Inväntar DNA-svar från de spårningar som finns där för att bekräfta status.
Brattfors1: Av paret i Brattfors föregående vinter har endast tiken identifierats. Hon var då svårt
skabbangripen och lever sannolikt inte längre. Även en valp från detta par född 2016 har identifierats
så reviret kommer att redovisas som en föryngring denna inventeringssäsong även om djuren inte
lever längre.
Brattfors2: Det nya revirmarkerande par som fälldes i jaktområdet Brattfors under licensjakten 2017.
Sandsjön: Status familjegrupp klar. Tiken är inte identifierad på DNA ännu.
Jangen: Revirmarkerande par klart. Nya individer i paret.
Gårdsjö: Revirmarkerande par klart. Består av tiken från Gårsdjö och hanen från Jangen föregående
vinter.
Olsäter: Status familjegrupp klar. Tiken fälldes på skyddsjakt i januari.
Forshaga: Revirmarkerande par, men betydligt längre österut än tidigare vinter. Under utredning
fortfarande.
Gåsborn: Famijegrupp klar. Ny tik sedan förra året, född i Skugghöjden.
Aamäkk: Familjegrupp klar.
Nordmark: Familjegrupp klar. Det revirmarkerande paret samt en avkomma fälldes under
licensjakten inom jaktområdet för Brattfors.
Vimyren: Familjegrupp klar.
På viltskadecenters hemsida uppdateras status i reviren i hela Sverige löpande:
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-storarovdjur/resultat-fran-inventering-av-varg/

Järv
En järvhane har fångats och försetts med GPS-sändare i samarbete med Järvforskningsprojektet. I
övrigt pågår inventeringen fortfarande och alla rapporter är välkomna.

Kungsörn
Inventeringssäsongen för kungsörn har nu börjat på allvar i och med att örnparen börjar spelflyga.
Håll utkik efter spelflygande kungsörnar soliga och blåsiga dagar den närmsta tiden!

