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Hej, 
Som utlovat kommer här en sammanställning av märkta vargar vintern 2012/13: 
 

Id Plats/revir Fylke/län Kön Status Datum 

M-13-01 Kukumäki Gävleborg tik alfa 20-jan-13 

M-13-02 Kukumäki Gävleborg hane alfa 20-jan-13 

M 13-03 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-04 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-05 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-06 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-07 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-08 Slettås Hedmark hane ? 02-feb-13 

M 13-09 Aamäck Värmland hane alfa 14-feb-13 

M 13-10 Aamäck Värmland tik alfa 14-feb-13 

M 13-11 Aapua Norrbotten tik alfa 19-feb-13 

M-13-12 Aapua Norrbotten hane alfa 19-feb-13 
M-11-14 Junsele Västernorrland tik alfa 15-mar-13 
 
 
Tre av de sex märkta Slettåsvargarna var mkt stora (48  - 49 kg), vilket gör det osannolikt att de kan 
vara årsvalpar, de övriga tre kan dock vara det. Märkningsteamets bedömning var dock att ingen av 
dem var den s.k. alfahanen i reviret. Bara fem av de sex fick radiosändare. 
 
De två vargarna märkta i Norrbotten är ju som känt invandrade från den östliga populationen. De 
flyttades ju i samband mad märkningen ned till Tiveden på gränsen mellan Örebro och Västra 
Götalands län, sydväst Askersund vid Vätterns nordspets. De har etablerat sig runt släpplatsen i ett 
revir som är ungefär 20 x 30 km. Reviret gränsar mot det gamla Hasselforsreviret. Det finns ännu 
ingenting i deras rörelsemönster som tyder på att de valpat. Enligt Naturvårdsverket som ansvarar 
för detta vargpar kommer ingen kontroll vid eventuell lya att företas denna vår, däremot kommer 
man att försöka bekräfta ev föryngring under sensommaren med hjälp av insamlad spillning från ev. 
rendez-vouz-plats. 
 
Den s.k. Junsele-tiken flyttades ju en fjärde gång den 15 mars, men började prompt gå norrut direkt 
efter släppet i norra Uppland, nästan spikrakt mot sitt revir i Junsele 450 km norrut. Hon höll på 
att missa reviret med 30 km på östra sidan, men precis när hon hade passerat det tycktes hon få 
någon information, för då krokade hon tvärt västerut och så pang rätt ned i reviret. Hon gick drygt 
600 km på 14 dygn. Hon korsade på sin väg 5 stora älvar, Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsävlen och 
Ångermanälven, gick rakt igenom en större stad (Gävle), och genom utkanterna av en annan 
(Sundsvall). Hon är nu tillbaka i sitt Junsele-revir. Om hon har hunnit få någon ny partner vet vi inte, 
hennes förre sköts ju en månad innan hon flyttades. Naturvårdsverket har inga planer för henne just 
nu, även om domstolsinhibitionen hävs kommer man inte att genomföra någon skyddsjakt, renarna 
är redan flyttade västerut. Vad som händer i höst när renarna kommer tillbaka finns inga beslut om. 
 



Vi har för närvarande radiokontakt med 12 vargar. Några av dem har inte skickat positioner de 
senaste dagarna, men sådana uppehåll förekommer då och då, förmodligen pga. dålig GSM-täckning. 
 
Två revir kan bli aktuella för utflyttning av valpar, Aamäck och Kukumäki, förutsatt att de matchar i 
tid med någon av de tänkbara djurparkskullarna, och at man får tillstånd av 
markägare/jakträttsinnehavare. 
 
Födda valpkullar 2012: Viltskadecenter har nu bekräftat 33 svenska kullar inklusive gränsrevir, och 
Högskolan i Hedmark 3 helnorska, alltså totalt hittills 36 föryngringar 2012 i Skandinavien. 2011 hade 
vi 28 föryngringar och 2010 var det 31. Alltså nytt rekord med råge. Vi har därutöver två 
familjegrupper där det mycket väl kan ha varit föryngring (Brattfors och Sjösveden) men där data 
ännu inte uppfyller Föreskrifternas kriterier. Båda dessa grupper hade föryngring året innan, och 
föräldraparen är intakta nu i vinter. Se vidare Viltskadecenters hemsida 
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46. 
 
SKANDULV hade ett arbetsmöte med Naturvårdsverket 26 april ang. vargstammens genetiska status 
och hur genetiken ska bedömas vid resonemangen om kriterierna för s.k. Gynnsam Bevarandestatus 
(GYBS). Tre externa internationella populationsgenetiker deltog i seminariet. NV ska senast 30 juni 
rapportera till EU vargstammens status och vilken nivå man anser vara s.k. ”Favourable Reference 
Population”.  Uppnåendet av den nivån är ett av kraven för att stammen ska ha uppnått GYBS 
 
En ny vetenskaplig uppsats från SKANDULV har precis publicerats online i Oecologia (Jenny Mattisson 
et al. 2013. Home range size variation in a recovering wolf population: evaluating the effect of 
environmental, demographic, and social factors). Uppsatsen rapporterar om revirstorlekar i vår 
skandinaviska vargstam, och analyserar vad som påverkar dessa. Den viktigaste faktor förefaller vara 
täthet av rådjur, ju mer rådjur i reviret, ju mindre revir. Älgtätheten däremot hade ingen påverkan på 
revirets storlek 
Länken nedan går till ett abstract av uppsatsen, uppsatsen i sin helhet kan erhållas som en pdf efter 
förfrågan via mail från mig eller Håkan Sand 
 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-013-2668-x 
 
 
Denna möjlighet att få pdf´er gäller f.ö. alla SKANDULVs uppsatser och rapporter. Pröva dock först att 
gå in på SKANDULVs hemsida  http://skandulv.nina.no/  och klicka på ”Publikationer”. Många av våra 
publikationer finns tillgängliga där, dock inte alla, och det är dessa ni kan få genom en direkt 
hänvändelse till mig eller Håkan. 
 
Det kommer ofta förfrågan över en sammanställning av allt vi vet om den skandinaviska 
vargstammen. En sådan finns faktiskt, om också bara uppdaterad till 2010. Den omfattar ung. 100 
sidor och heter: Sand H, Liberg O, Aronson Å, Forslund P, Pedersen HC, Wabakken P, Brainerd S, 
Bensch S, Karlsson J och P Ahlqvist 2010. Den Skandinaviska Vargen; en sammanställning av 
kunskapsläget 1998 – 2010 från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV, Grimsö 
forskningsstation, SLU. Rapport till Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim, Norge. 
 
Man hittar den genom att gå in på vår hemsida http://skandulv.nina.no och klicka på ”Publikationer” 
och sedan på ”Rapporter” och söka under ”2010”. Men för att förenkla för er har jag lagt in en direkt-
länk nedan. 
 
/LinkClick.aspx?fileticket=2R1H-swCc-4%3d&tabid=2357&portalid=29&mid=5724 
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