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Hej, 
 
Naturvårdsverket har precis fattat beslut om skyddsjakt på vargparet i Junsele-reviret. Tiken i det 
paret är den varg, bördig från den östliga populationen, som redan flyttats tre gånger, och som 
bedöms som Skandinaviens viktigaste varg ur genetisk synpunkt. Hon har ju ännu inte fått någon 
avkomma, så om hon nu skjuts kommer hon inte att bidraga alls till vår vargstam. Mer information 
finns på länken nedan. 
 
http://www.naturvardsverket.se/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-skyddsjakt-pa-
vargparet-i-Junsele--/ 
 
Vi har fått ett nytt skabbutbrott i vargstammen. Det är Loka-reviret på gränsen mellan Örebro och 
Värmlands län som drabbats. En vuxen hane fick avlivas i somras i reviret, och nu under december 
och januari har ytterligare fyra vargar med allvarliga skabbsymptom måst avlivas i reviret. Tre av 
djuren tycks vara valpar, och den fjärde var i så dåligt skick att han inte närmare undersökta ännu 
(kropparna har ännu inte kommit in till SVA).  
 
Skabbutbrott är ovanliga i den skandinaviska populationen. Vi hade ett i Hasselforsreviret 2001, då 
också fyra vargar fick avlivas, bland dem alfatiken. Förutom de 8 nämnda i Hasselfors och Loka har 
ytterligare tre vargar avlivats på grund av skabb, en i Degerfors i Värmland 2007, en i Torsby i 
Värmland 2010, och en i Austagder i Norge 2011 (den senare fälldes dock på licensjakt). Ytterligare 
två vargar har hittats döda med allvarliga skabbskador, en i SÖ Värmland 2005 och en nära 
Kristinehamn i Värmland 2007, Dessutom har vi ytterligare några fall med avläkta skabbsymptom 
som bifynd vid andra dödsorsaker, och några märkta vargar med antikroppar mot skabb. 
Skabbutbrott förekommer lite dock då i olika vargpopulationer i världen, oftast dock med begränsad 
utbredning. Det är typiskt att en viss familj drabbas, men utan vidare spridning i populationen, såsom 
varit fallet i Hasselfors och nu i Loka hos oss. 
Det skyldiga skabbdjuret, Sarcoptes scabei är egentligen specialiserat för räv, vilket förmodligen 
bidrar till att vi inte får utbrott av samma dignitet hos varg som hos räv. Ungdjur är känsligast för 
infektionen, och djur som gått igenom ett angrep men överlevt utvecklar immunitet. 
Vi behöver således inte befara att vi ska få en allvarlig skabbepidemi som allvarligt ska skada hela 
stammen.  Sannolikt kommer det nuvarande utbrottet att stanna inom Lokareviret. 
 
Vargmärkningarna har inte kommit igång ännu i vinter, snöförhållandena har varit för dåliga. 
Märkningar planeras i några ”rådjursrika” revir, främst i Örebro och Västmanlands län, dels i några 
revir med god björnstam,  t.ex. Tenskogs- och Prästskogen-reviren kan bli aktuella. Dessutom 
planeras märkning i Julussa, Rotna och Slettås i Norge, kanske också i Göra och Fulufjället. Förutom 
de vanliga forskningsmärkningarna, avser ju Naturvårdsverket också att märka ett antal tikar inför 
den planerade utsättningen av valpar i vår. Men ännu har som sagt inga märkningar kommit igång. 
 
Gå även in på vår hemsida skandulv.nina.no 
Vi har några nya publikationer där. 
 
Med hälsning från SKANDULV 
 
ol 
 

Olof Liberg 
coordinator SKANDULV 

http://www.naturvardsverket.se/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-skyddsjakt-pa-vargparet-i-Junsele--/
http://www.naturvardsverket.se/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Beslut-om-skyddsjakt-pa-vargparet-i-Junsele--/


Ph.D., and M.Sc.Vet.Med/DVM 
Grimsö Wildlife Research Station 
Dept of Ecology 
Swedish University of Agricultural Sciences 
SE-730 91 Riddarhyttan, SWEDEN 
Tel  office #46 (0)581 697331 
      mobile #46 (0)70 39 49 519 
      home   #46 (0)46 14 85 99 

 


