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Årets varginventering
Årets varginventering har startat och läns-
styrelserna kommer nu löpande ända fram till 
sista februari att inventera vargförekomst i 
respektive län. I Gävleborgs län har länsstyrel-
sen under årets inventering kunnat konstatera 
att den invandrade finskryska varg som sedan 
2008 befunnit sig i länet återigen har produce-
rat en valpkull (den fjärde kullen sedan 2008). 
Valpkullen som föddes i nya reviret i våras 
innebär mera tillskott av nya gener in i den 
Skandinaviska populationen.

Föryngringar som dokumenteras av läns-
styrelsen under varginventeringen redovisas 
löpande under hela säsongen på Viltskade-
centers hemsida. Hittills har 15 föryngringar 
dokumenterats i Skandinavien, men fler 
kommer att dokumenteras under pågående 

vinter, framförallt i Sverige.  Inventeringsresul-
tatet summeras i sin helhet alltid på våren efter 
avslutad inventeringssäsong. 

Arbetet med förändring av inventerings-
föreskrifter för lodjur och järv

Viltskadecenter har fått i uppdrag av Natur-
vårdsverket att skriva faktablad om olika 
inventeringsmetoder i samband med att inven-
teringsföreskrifterna för lodjur och järv har 
setts över. Faktabladen ska beskriva metoder 
för särskiljning i fält, inventering med hjälp av 
DNA analyser järv, snoking, områdesinvente-
ring och rullande inventering.  Faktabladen ska 
granskas och kommenteras av olika parter som 
är involverade i inventeringen av rovdjuren.
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Stora rovdjur

Lapptyg för vatten
Under hösten har vi tagit fram ett slags ”lapp-
tyg för vatten”. Lapptyget består av en flytlina 
med färgade flytbojar med några meters mel-
lanrum. Med jämna mellanrum sitter också 
vakare med flaggor. Hur tätt de sitter är helt 
justerbart, men vi rekommenderar en var 15:e 
meter ungefär. Lapptyget hålls på plats med 
hjälp av lätta ankare, som också gör det möj-
ligt att lägga lapptyget i exempelvis en båge ut 
från stranden. 

Vi har använt hundar i olika storlekar 
för att testa om vargar skulle ha svårt att 
rent fysiskt simma över lapptyg för vatten då 
det ligger i vattnet. Resultaten var entydiga, 
hundar upp till en tax storlek kommer inte 

över. Är hunden större gör den det utan pro-
blem. Lapptyg för vatten utgör således inte ett 
fysiskt hinder för en varg, vilket lapptyg på 
land förvisso inte heller gör. 

Från användningen av lapptyg på land vet 
vi att det är avgörande för funktionen att tyg-
lapparna kan fladdra fritt, i annat fall vänjer 
sig vargarna snabbare vid företeelsen. Det finns 
idag ingen anledning att anta att vargarna 
reagerar på ett helt annorlunda sätt då de träf-
far på ett lapptyg i vatten, därav vakarna med 
flaggor. 

Lapptygen för vatten ligger i säckar om 
cirka 200 meter. Vakare och lätta ankare frak-
tas separat. Priset är cirka 25 kr/meter.
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Rovbase
Möten och 

utbildningar

Utbildningar på 
Viltskadecenter under 
hösten 2012

Viltskadecenter utbildar 
främst länsstyrelsens personal 
som arbetar med olika typer 
av besiktningar och invente-
ring. Höstens utbildningar 
inleddes med den årliga 
grund- och fortbildningen för 
besiktningsmän för statens 
vilt. Det är en utbildning som 
VSC genomför i sammarbete 
med Statens veterinärmedicin-
ska anstalt, Jordbruksverket 
och flera andra myndigheter. 
Därefter följde en grundut-
bildning för besiktningsmän 
för gröda. Den 11–13 sep-
tember genomfördes grundut-
bildning för besiktningsmän 
för tamdjur och därefter två 
välbesökta fortbildningar för 
besiktningsmän för tamdjur, 
24 personer från 10 olika läns-
styrelser genomförde fortbild-
ningen. På fortbildningarna 
provade vi att montera upp 
lapptyg för vatten i vatten. 

Viltskadecenter har deltagit 
på en mängd olika informa-
tionsmöten under hösten för 
tamdjursägare och jägare 
främst men även för all-
mänheten inom vargreviren. 
Nationella rovdjursrådet har 
sammanträtt vid ett par till-
fällen under hösten på Natur-
vårdsverket och då har VSC 
varit representerat. 

Databasen Rovbase  
ersätter Rovdjursforum
Under våren inledde Naturvårdsverket och Direktoratet for 
naturforvaltning i Norge ett fördjupat samarbete kring gemen-
sam lagring av data från rovdjursförvaltningen byggt på data-
basen Rovbase. Naturvårdsverkets inriktning är att den svenska 
rovdjursförvaltningen successivt ska börja använda Rovbase 
för att lagra information om viltskador, jakt och inventering. 
Rovbase kommer därmed ersätta Naturvårdsverkets nuvarande 
databas Rovdjursforum. 

Ett första steg i övergången till Rovbase togs i samband 
med starten på björnjakten i augusti då länsstyrelserna började 
dokumentera fällda djur i Rovbase. Nästa steg sker i början på 
december när Rovbase ska börja användas för dokumentation 
av rovdjursinventeringen. 

Viltskadecenter erbjuder  
utbildning och support i Rovbase

På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter 
utbildning och support för Rovbasens svenska användare.  
För närvarande pågår utbildning av länsstyrelsernas och same-
byarnas kvalitetssäkrare, med inriktning på dokumentation av 
rovdjursinventeringen. Viltskadecenter kommer tillsammans 
med länsstyrelserna genomföra ca 20 utbildningstillfällen för 
länsstyrelserna och samebyarna under oktober–januari.

Om man har frågor om hur man använder Rovbase, eller om 
man har glömt sina inloggningsuppgifter, ska man vända sig till 
Viltskadecenters support för Rovbase på telefon 0581-69 73 73 
eller e-post: support.rovbase@slu.se. Hit kan man också lämna 
synpunkter och förbättringsförslag för Rovbase.
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Tranor och gäss

Ett regnigt och blött år med 
en hel del skador
Sommaren 2012 går till historien som regnig, 
blöt och kall där flera län vittnar om stora ska-
deproblem på oskördad gröda. Vätan medförde 
att skördearbetet försenades och därmed blev 
arealen med tillgänglig stubbåker för fåglarna 
mindre än normalt. Spillsäden på stubbåkrarna 
avlastar betestrycket på oskördad gröda och 
tillgängligheten av stubbåkrar spelar troligen 
en stor roll i skadedynamiken mellan år. I 
Kvismaren kunde det dessutom konstateras att 
antalet tranor var fler än normalt tidigt under 
säsongen. Det kan vara ett resultat av att få 
stubbåkrar funnits tillgängliga för fåglarna i 
närheten av deras häckningsrevir och att de 
då valt att lämna dessa områden tidigare än 
normalt. 

 

Ny vetenskaplig publikation 
om tranan
Under hösten har Johan Månsson, Lovisa 
Nilsson och Mikael Hake fått en artikel om 
tranans habitatval och rörelsemönster under 
häckning accepterad i en internationell och 
vetenskaplig tidsskrift, Ornis Fennica. Artikeln 
baseras på elva radio- och GPS-märkta tranor 
och visar att tranornas häckningsrevir i snitt 
är 250 ha men att de varierar mellan 116 och 
600 ha. Tranorna föredrar våtmarker och jord-
bruksmark men en stor del av tranornas tid 
spenderas inne i skogsklädda områden (41 % 
av positionerna). Framförallt föredrar de fuk-
tiga och sumpiga skogar framför torra.

Kurs för besiktning av 
skadad gröda

I början av september anordnades 
en grundkurs för länsstyrelsernas 
blivande besiktningsmän. Föreläs-
ningar och teoretisk genomgång 
av metodik följdes av fältbesök 
och besiktningar av skadade 
grödor i Kvismaren. 

Praktiskt övningsmoment i skadat kornfält 
(Kvismaren) under kursen för blivande 
besiktningsmän. 

Tranor och gäss flyger in till nattplats under skymning i Kvismaren.
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Grågäss,
tranor och

vildsvin Under sommaren inventera-
des och märktes tranungar 
i reviren runt Grimsö. I år 
lyckades vi märka elva ungar 
varav nio fick GPS-sändare. 
En av tranorna förolyckades 
i häckningsreviret och en 
tappade sändaren (sedd med 
färgringar vid senare till-
fälle). De övriga sju tranorna 
lämnade häckningsreviren i 
augusti och anlände till vårt 
huvudstudieområde Kvisma-
redalen (odlingslandskap med 
stora skadeproblem på grund 
av tranorna) där de stannade 
i cirka 1,5 månad. Under 
hösten följde en mycket inten-
siv fältinsats i Kvismaren för 
att dra nytta av de märkta tra-
nornas positioner och för att 
lära oss mer om deras bete-
ende och hur vi i framtiden 
kan motverka skador kring 
naturreservatet där tranorna 
uppehåller sig under nät-
terna. I fält arbetade Lovisa 
Nilsson och David Ahlqvist 
från den 20 augusti till den 5 
oktober. Transändarna ger oss 
fyra positioner per dygn som 
grundinställning (morgon, 
lunch, sen eftermiddag och 
natt). För varje trana utfördes 
dessutom åtta stycken ”inten-
sivdagar” (då vi erhöll två 
positioner per timme under 
hela dagen), Figur 1. 

Två till tre av tranornas 
dagliga positioner besöktes 
sedan (under kväll och natt 
för att inte störa tranorna) 
för att kartera vilken typ av 
fält de väljer att söka föda på. 
Inom studieområdet slum-
pade vi även ut positioner 
för att kunna jämföra ”av 
tranorna valda fält” och ”av 
slumpen utvalda fält”. Fält-

inventeringarna och kartor 
kommer ge oss svar på vilken 
gröda och vilket grödostadie 
(sådd, stubbåker, oskördad 
gröda osv) tranorna föredrar 
men också hur faktorer som 
avstånd till öppet vatten, 
avstånd till sovplatser, till-

gång på spillsäd och mänsklig 
störning påverkar deras val. 
Från positionerna kommer vi 
dessutom att kunna beräkna 
hur stora områden som 
behövs för tranorna under 
deras tid innan flytten söde-
rut, hur många fält de besöker 

Figur 1. Ett exempel på en dag med tät GPS-positionering (en position 
per halvtimme) av en av tranorna den 18:e september i Kvismaren. De två 
första positionerna på morgonen är på övernattningsplatsen i våtmarken 
Hammarmaden (Ö Kvismaren). Klockan 07.00 är tranan på väg ut på födosök 
för att klockan 19:30 återkomma till nattplatsen. Det totala rörelseområdet 
denna dag (ytan mellan de yttersta punkterna) var 315 ha, fyra olika fält 
har besökts av tranan under dagen och som längst var tranan 4 km från 
övernattningsplatsen.

Intensiv fältperiod avslutad runt Grimsö och Kvismaren

Lovisa Nilsson räknar tillgängliga korn av spillsäd på en stubbåker i Kvismaren. 
Upprepade räkningar med jämna intervall från att åkrarna skördas ger en 
bild av hur mycket mat som finns tillgängligt och hur fort spillsäden minskar på 
fälten. Burarna ger möjlighet att studera minskningen utan inverkan av de stora 
fåglarnas bete.
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och om de ändrar beteende 
från augusti till oktober när 
födotillgången minskar. 

I skrivande stund har vi 
ännu kontakt med fyra av de 
märkta tranorna. Tre befinner 
sig i norra Tyskland medan en 
har flyttat hela vägen ner till 
mitten av Spanien.

Vi har inte bara följt de 
enskilda GPS-tranornas före-
havanden, utan för att få en 
bild av hur tranorna generellt 
fördelar sig i Kvismaren har 
även tranorna räknats från 
40 observationspunkter runt 
om i området. Dessa obser-
vationer kopplas i fält till 
Jordbruksverkets blockdata 
och grödostadie och vi kan 
blanda annat få en bild av 
vilka grödor och grödostadier 
tranorna väljer liksom hur de 
fördelar sig i området. 

Vi har även fortsatt den 
veckovisa inventeringen när 
tranorna flyger in till natt-
platserna under hösten. I år 

anlände tranorna i lite större 
antal tidigare än normalt 
(cirka 2000 fler i augusti) men 
toppen i oktober låg ungefär 
som de senaste åren. Samti-
digt som tranorna anlände 
tidigt blev skördarna förse-
nade av regn vilket gjorde 
att det fanns mindre stubb-
åkrar än normalt vid denna 
tidpunkt. Skadenivåerna i 
Kvismaren blev under 2012 
bland de högsta någonsin. 
Utöver räkningarna i Kvisma-
ren har vi även sammanställt 
det maximala antalet rastande 
tranor som räknats in av 
fältstationer och ornitologer 
i Tåkern, Hornborgasjön och 
Hjälstaviken (Figur 2). 

Under hösten inledde 
vi även ett pilotprojekt där 
vi ville studera hur mycket 
spillsäd som finns tillgängligt 
på stubbåkrar och hur detta 
försvinner med tiden. Vi följde 
sju stycken kornstubbåkrar 
genom att räkna spillsäd i 
provytor vid upprepade tillfäl-
len (var tredje dag) från att de 
skördades. Genom att placera 
burar där tranor och gäss inte 
kommer åt spillsäden får vi 
även ett mått på hur snabbt 
spillsäden försvinner utan 
deras bete. 

Uppföljning av effekten 
av skyddsjakt

Under 2012 utfördes för 
andra året i rad en studie på 
effekten av skyddsjakt på 
grågås vid Hornborgasjön (se 
nyhetsbrev 1-2012). Under 
2013 hoppas vi kunna utöka 
dessa studier på andra platser 
i landet och på andra arter.  
Vi är därför måna om att 
länsstyrelserna rapporterar 
till oss när det kan bli aktuellt 
med skyddsjakt på framförallt 
sångsvan och trana men även 
de gäss för vilka det krävs 
skyddsjaktstillstånd från läns-
styrelsen. Vi behöver få veta 
om det kan bli aktuellt med 
skyddsjakt i ett tidigt stadie 
så att det finns utrymme för 
att planera studien och räkna 
fåglarna några dagar innan 
jakt utförs. 

Kvismaren

Hornborgasjön

Tåkern

Hjälstaviken
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Figur 2. Det maximala antalet 
rastande tranor under hösten vid fyra 
viktiga rastlokaler. 

Charlotte Störch, en tysk student 
från universitet i Freiburg, med en 
av sommarens GPS-märkta tranor. 
Charlotte gjorde praktik och även sitt 
kandidatarbete om tranornas val av 
habitat under häckningen.
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Under året har veckovisa räk-
ningar från maj till och med 
juli utförts på åker och betes-
mark i samarbete med Läns-
styrelsen i Västra Götaland. 
Inventeringen utförs genom 
att köra en standardiserad 
runda med bil och räkna från 
givna punkter och där man 
upptäcker gäss. Inventering-
ens syfte är inte att uppskatta 
det totala antalet gäss utan 
snarare förändringar över år. 
I snitt sågs 3700 individer per 
räkningsrunda (Figur 3 & 
4). Antalet gäss på åkrar och 
beten var som högst i slutet av 
juni då det observerades drygt 
9900 gäss under rundan. 
Under slutet av maj gjordes 
även ett försök att uppskatta 
det totala antalet gäss i och 
runt sjön i samarbete med 
Hornborgasjöns fältstation 
och länsstyrelsen. Inven-
teringen visade att 17 500 

Antal grågäss
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Figur 3. Antal gäss på åkrar och betesmark runt Hornborgasjön vid de 
veckovisa räkningarna under sommaren 2012 (röda staplar visar motsvarande 
räkning under 2011). Den streckade linjen indikerar medeltal för antal gäss per 
tillfälle. Antalet gäss toppar (nästan 10000 gäss) i slutet av juni.

individer uppehåller sig i sjön 
eller i sjöns närhet. Den senast 
utförda räkningen att jämföra 
med utfördes 2008 då motsva-
rande siffra låg på 8000 gäss.  
Antalet gäss vid Hornborga-
sjön har alltså ökat med mer 
än 100 % på fyra år. 

Gässen kring Sörfjär-
den (mellan Eskilstuna och 

Strängnäs) har för tredje året i 
följd inventerats med liknande 
metodik som i Hornborga-
sjön. Det treåriga samar-
betsprojektet mellan VSC, 
länsstyrelsen i Sörmland och 
fältstationen Rördrommen går 
nu in en slutfas där invente-
ringsresultat ska utvärderas 
och publiceras i en rapport. 

Figur 4. Fördelningen av gäss runt Hornborgasjön under sommaren 2012. Varje månad innefattar fyra olika 
räkningstillfällen (utom juni då endast tre räkningar utfördes). De olika färgerna på punkerna indikerar antalet gäss som 
observerats.

Grågässen i Hornborgasjön och Sörfjärden


