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Hej,  
 
SKANDULV-medarbetarna Helene Figari, Olve Krange og  Ketil Skogen, alla tre norska sociologer som 
länge arbetat med forskningsområdet rovdjur-människa, har nettopp utgivit boken «Ulvekonflikter. 
En sosiologisk studie». Den summerar deras arbete rörande människa-varg i norska vargbygder 
sedan 1999.  En presentation av boken ligger på förlagets hemsida, där bokan också kan köpas, följ 
länken:  http://www.akademikaforlag.no/content/ulvekonflikter 

Säsongens DNa-analyser av insamlade vargspillningar pågår för fullt och har redan givit många 
intressanta resultat. Bl.a. visar de att hanen i Riala-reviret, M-09-01 (född i Galven-reviret, och 
därmed en s.k. F1 ´a), som ju blivit av med sin tik, har lämnat sitt revir och flyttat sig västerut. Han 
tycks ha etablerat nytt revir i trakten av Forshaga, direkt norr om Karlstad i södra Värmland. Han går 
där i par med en tik, bördig från Brattfors-reviret, som gränsar i nordost mot detta nya Forshaga-
revir. Han har alltså bytt till ett revir som ligger drygt 25 mil från hans förra revir. Han är inte den 
första hane som bytt revir sedan parnern dött (hans egen far, Galven-hanen M-09-03 bytte ju Galven 
mot Prästskogen sedan han blev änkling), men det är den längsta sträckan för ett sådant revirbyte 
som vi uppmätt. Galven-hanen flyttade bara c:a 5 mil mellan reviren.  Andra hanar som bytt revir av 
samma anledning är M-98-4, mera känd som Ulrik, och Forshyttehanen M-05-05, som flyttade till 
Lövsjön. Vi har däremot aldrig registrerat detta beteende hos en tik. Dom blir kvar i det gamal reviret 
även som änkor. Det är f.ö. inte alla hanar som flyttar när de förlorat sin partner, de flesta stannar 
faktiskt. 

På Viltskadecenters hemsida http://www.viltskadecenter.com/  finns 21 svenska varg-föryngringar 
rapporterade hittills för 2012. Om man inkluderar två kända i Norge, samt ett antal preliminära 
sannolika rapporterade från Dalarna har vi drygt 30 preliminära föryngringar, och då återstår 
ytterligar ett drygt 10 tal revir med möjliga föryngringar. 2012 ser ut att bli ett nytt rekordår. 

Det har sövts och märkts 10 vargar hittills i vinter.  

20 januari märktes ett nytt par i södra delen av det gamla Tenskogsreviret i Hälsingland. Det nya 
reviret ska heta Kukumäki. Tiken är född i Tandsjön, ocn hanen i Tenskog. 

2 februari märktes sex hanvargar i Slettåsreviret i Hedmark, varav en är den förmodade fadern. 

Och så slutligen idag, 14 februari, märktes det nya paret i Aamäck i östra Värmland. Hanen här är 
född i Skugghöjden, och är därmed en s.k. F2 ´a, barnbarn till den invandrade Kynna2-hanen. Tiken är 
född i Kloten-reviret. 

En summering av årets alla märkningar kommer efter säsongens slut. 

Besök även vår hemsida, t.ex. för att hämta rapporter o andra 
publikationer:  http://skandulv.nina.no/ 
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