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Hej, 
 
I början av februari identifierades två vargar i nedre Tornedalen i Norrbotten. De gick tillsammans, 
var av olika kön, och härstammade båda från den östliga (finsk/ryska) populationen. I mitten av 
februari beslöt Naturvårdsverket att de skulle flyttas ned till södra Sverige. Den 19-20 februari sövdes 
och flyttades så vargarna, och släpptes i Tivedens Nationalpark på gränsen mellan Örebro och Västra 
Götalands län på morgonen 20 feb. Vargarna har sedan dess hållit tätt ihop, och rört sig fram och 
tillbaka inom ett c:a 200 km2 stort område, utan något tecken på någon riktad förflyttning. De har 
som längst varit en dryg mil från släpplatsen.  De rör sig helt enkelt som ett typiskt etablerat 
revirhävdande par. Man har inte velat störa dem, så vi vet inte om de revirmarkerar. Det är nu 8 dygn 
sedan de släpptes.  
 
Som jämförelse kan man titta på hur M11-14 (den s.k. Junsele-tiken) rörde sig efter sitt första släpp i 
Kilsbergen i mars 2011. Fram till dag 3 rörde hon sig inom ett mkt litet område, men sen börjad hon 
en riktad förflyttning mot nordväst. Efter fyra dygn hade hon rört sig 4 mil från släpplatsen, och efter 
8 dygn (samma tid som gått sen nu aktuella Norrbottenparet släpptes) hade hon gått 15 mil på en 
ganska rak bana mot nordväst. 
 
Vid sitt andra släpp i december 2011, som också skedde i Tiveden, hade M11-14 precis som 
Norrbotten-paret sällskap av en partner. Rörelsemönstret var likartat det hon visade vid första 
flytten. Efter tre dygn började paret röra sig riktat mot norr o stötte samma dygn mot vägstängslet 
utefter E20, 18 km från släpplatsen. Sedan gick de i 6 dygn fram och tillbaka längs E20, innan de dag 9 
hittade en öppning, och sedan var det full fart norrut. 
 
Det för nog för tidigt att dra slutsatsen att detta nya par inte kommer att försöka gå tillbaka till norra 
Sverige, men de beter sig definitivt inte på samma sätt som M11-14. 
 
Förutom detta par har inte några fler vargar märkts sedan jag skickade det förra info-brevet 14 
februari. Just nu tar märkarlaget paus under vargarna brunst, men om vädret tillåter kommer nya 
försök att göras längre fram i mars.  
 
Ett par ord om den svenska sk. genetiskt selektiva  licensjakten.  Licensen omfattade högst 2 vargar i 
vardera 8 revir, som utvalts på basis av avkommans genomsnittliga släktskap med resten av 
populationen. Jakten beslutades 30 januari och påbörjades ett par dagar senare. Den 4 feb sköts tre 
vargar samtliga årsvalpar, två i Fulufjällsreviret i norra Dalarna, och en i Hedbyreviret i 
Örebro/Västmanlands län. Strax därefter stoppades jakten genom en s.k. inhibition av den svenska 
Förvaltningsrätten, efter överklagande från Svenska Naturskydds-och Rovdjurföreningarna 
tillsammans med WWF Sverige. Med tanke på att vi nu är framme i vargbrunsten, kommer jakten 
sannolikt inte att återupptas, även om Förvaltningsrätten skulle släppa sin inhibition. 
 
Viltskadecenter har meddelat Naturvårdsverket att vi nu har 25 föryngringar säkrade i Sverige. Norge 
har tre, varav en i ett nytt revir (Letjenna) söder om Julussa, alltså totalt 28.  Det är samma som 
slutresultatet förra året.  Det finns ytterligare 15 revir i Sverige som potentiellt skulle kunna ha 
föryngring, men där är undersökningarna inte klara. Alla dessa 15 kommer säkert inte att visa sig ha 
föryngring, men det ser verkligen ut att bli rekord i år, såsom gissades i förra brevet. 
 
Följ inventeringsarbetet för svenska vargföryngringar på Vildskadecenters hemsida: 
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/lopande_rapport_130208_.pdf 

Ta gärna också en titt på SKANDULV´s hemsida: http://skandulv.nina.no/ 
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