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Hej På Er Alla, 
 
Mitt första informationsutskick som koordinator för Skandulv. Jag ber er att säga till om ni vill plockas 
bort från sändlistan eller om ngn saknas men som borde läggas till så att jag kan uppdatera listan 
som jag ”ärvt” av Olof. 
 
Märkning av varg 
Vi har under veckan genomfört märkningsinsatser i följande revir Kukumäki (gränsen 
Gävleborg/Dalarna), Tandsjö (gränsen Dalarna/Härjedalen) samt Julussa (Norge). 
 
Kukumäki (Sverige) 
I måndags sövdes tre individer (alfaparet och en hanvalp) varav två (alfaparet) fick GPS-halsband. 
Valpen ansågs för liten för att bära halsband. Alla tre vargarna var angripna av skabb men var enligt 
ansvarig veterinär vid god kondition. Alfaparet vägde mer än vid märkningen 2013, tiken 39 kg (34 kg 
i 2013) och hanen 44 kg (37,5 kg i 2013). Alla tre vargarna behandlades mot skabb (standarddos av 
preparatet Ivomec), efter beslut av ansvarig veterinär.  
 
Tandsjö (Sverige) 
Sex individer sövdes (alfaparet, två tikvalpar och två hanvalpar) varav fem fick halsband. En valp 
bedömdes vara för liten för halsband. Alfahanen vägde 48kg och alfatiken 36kg. Inom Skandulv 
tillämpbar vi normalt policyn att endast söva samma individ tre gånger. Det är en policy som vi själva 
inom projektet antagit. Däremot har vi enligt de etiska prövningar och tillstånd vi måste ha för våra 
märkningar inga begränsningar i antal märkningar. Vi kan därför i enskilda fall välja att märka fler 
gånger om vi finner att det är avgörande för att lösa särskilt viktiga och svåra forskningsfrågor. I det 
specifika fallet Tandsjön valde vi att söva och märka tiken en fjärde gång för att vi under några år 
kommer att koncentrera datainsamling i revir där det även finns björnar (och möjlighet att även ha 
märkta björnar i samarbete med det Skandinaviska björnprojektet). Vi avser att studera påverkan på 
älgpopulationen i områden med både varg och björn samt att studera hur björn och varg kan tänkas 
att påverka varandra. Endast ett begränsat antal revir (Kukumäki och Tandsjön) kan erbjuda både 
märkta björnar och vargar för denna typ av studier.  
 
Julussa (Norge) 
Tre individer (en tikvalp 36,5kg och två hanvalpar 45 & 46 kg) har märkts av våra norska kollegor. Alla 
tre fick GPS-halsband.  
 
Antal föryngringar 2013 
Jag vill samtidigt passa på att tipsa om att man kan gå in på Viltskadecenters och Rovdatas hemsidor 
för att få en uppdaterad lägesbild av antalet dokumenterade vargkullar från pågående inventering.   
Sverige: 
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=964 
(följ länken och klicka på ”Vargföryngringar 2013” uppdaterad 14/2 2014) 
Norge: http://rovdata.no/Rapporter/Forel%C3%B8pigestatusrapporterp%C3%A5ulv.aspx (följ länken 
och klicka på ” Foreløpige konklusjoner” Uppdaterad 15/1 2014 men ny uppdatering är på gång) 
 
 
Nya studenter och forskare i Skandulv 
Tre nya examensarbeten har precis påbörjats inom Skandulv. Vi hoppas att under våren och hösten 
ha spännande resultat att delge från dessa studier: 
Marie-Caroline Prima – Vargens effekt på gruppstorlek av älg 
Camille Rostan – Älgkors val av kalvningsplatser i relation till predationsrisk 

http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=964
http://rovdata.no/Rapporter/Forel%C3%B8pigestatusrapporterp%C3%A5ulv.aspx


Jessica Hansson – Vargens effekt på täthet av räv  
 
Vi har även en ny post-doc (1-års anslag från Marie-Claire Cronstedts stiftelse med möjlighet till 
förlängning)  
Andres Ordiz – Interaktioner mellan björn och varg och eventuella konsekvenser för älgpopulationen 
 
Trevlig Helg! 
 
Johan 
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