
Rovdjursnytt
 i Gävleborgs län Juni 2013

Välkommen till Rovdjursnytt, Länsstyrelsens nyhetsbrev om de stora rovdjuren  
i Gävleborg. Här berättar vi vad som är aktuellt och vad som har hänt under våren. 
Välkommen att ta del av arbetet med länets rovdjursförvaltning!

Länsstyrelsen har i år ökat beredskapen för att akut 
kunna ge utökat stöd och service till djurägare som 
drabbas av rovdjursangrepp på sina djur. 

Målsättningen med denna akutgruppsverksamhet är 
att kunna sätta in åtgärder som länsstyrelsen vanligtvis 
inte har möjlighet att utföra vid rovdjursangrepp. Detta 
är mycket efterfrågat och länsstyrelsen har i år fått 
ökade resurser till den här typen av verksamhet.

Liksom tidigare bistår vi också med hjälp till drabbade 
djurägare i form av råd, stöd och praktiska åtgärder 
såsom att hantera skadade djur, sätta upp akutstängsel 
och ansöka om ersättning för skadorna.

Länets viltförvaltningsdelegation, VFD, har utsett en ar-
betsgrupp som har tagit fram ett förslag på hur en akut-
gruppsverksamhet i Gävleborg skulle kunna utformas. 
Förslaget står på dagordningen för VFD:s nästa möte 
17 juni. Då avser VFD att fastställa hur verksamheten 
ska organiseras.

Foto: Linn Svensson, Viltskadecenter

Utökat stöd till tamdjursägare
Från och med 1 juli ska en person som har dödat 
ett rovdjur för att freda tamdjur (i enlighet med 28 § 
Jaktförordningen) anmäla händelsen till länsstyrelsen 
och inte, som i dag, till polisen. Länsstyrelsen kommer 
att göra en första bedömning och om det sedan finns 
misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händel-
sen till polisen. 
Läs mer: Pressmeddelande från regeringen

Lagändring som rör djurägare

 

Här når du länsstyrelsen alla dagar 
dygnet runt. Skador som misstänks 
vara orsakade av stora rovdjur ska 
omgående anmälas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens rovdjurstelefon

010-225 12 50

http://www.regeringen.se/sb/d/17278/a/211635


Maila till rovdjursnytt.gavleborg@lansstyrelsen.se om du vill prenumerera, 
avsluta din prenumeration eller har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet.

Hösten 2012 genomfördes en björnspillningsinventering 
för att få en uppskattning av björnstammens storlek i 
Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. I insamlings-
arbetet deltog jägare, länsstyrelsepersonal, skogstjäns-
temän och privatpersoner som samlade in björnspillning. 
Proverna skickades sedan för DNA-analys. 
 
Med björnspillningsinventeringen som underlag ska nu 
Skandinaviska björnprojektet göra en uppskattning av 
antalet björnar i länet. Vid inventeringen återfinns inte 
spillning från samtliga individer i ett område. Det verkliga 
antalet björnar är därför större än det antal olika björnin-
divider som identifierats via DNA-proverna. 
 
Resultatet beräknas komma i juli 2013 och blir ett viktigt 
underlag för länsstyrelsens beslut om kvoter vid årets 
licensjakt på björn.

Länets viltförvaltningsdelegation (VFD) har enats 
om att områdesindelning inte är nödvändig vid årets 
licensjakt på björn. 
 
Sedan 2010 har licensjakt på björn tillåtits i hela Gävle-
borg men med en högre avskjutning i länets nordvästra 
delar. Tanken med områdesindelningen har varit att 
sänka björnstammen något i de mest björntäta områ-
dena till förmån för älgstammen, och samtidigt göra det 
möjligt för björnstammen att sprida sig söderut i länet.

VFD anser att områdesindelningen kan tas bort då 
flest björnar ändå fälls i områden med hög björntäthet, 
oavsett indelningen. Dessutom kan borttagandet av 
områdesindelningen öka möjligheten att fälla så kall-
lade problembjörnar även i andra delar av länet under 
licensjakten.

Ny beräkning av antal björnar

Björnjaktsområden kan ändras

VFD sammanträder 17 juni

I maj beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en 
björn i Hudiksvalls kommun. Detta sedan ett flertal bi-
gårdar i området har förstörts av björn. Beslutet gällde 
15 maj-15 juni.  
 
Jakten fick påbörjas om en björn hade angripit en bi-
gård trots att där fanns godkända skadeförebyggande 
åtgärder. Detta för att säkerställa att jakten inriktades 
på en skadegörande individ. Jakt fick inte påbörjas 
efter angrepp på oskyddade bikupor. 
 
Under jaktperioden skedde inget angrepp på skyddade 
bikupor inom jaktområdet och ingen björn fälldes.

Enligt Viltskadecenter är det vanligtvis inte en särskilt 
effektiv förebyggande långsiktig åtgärd att avliva en 
björn som angriper oskyddade bikupor, eftersom de då 
fortfarande är oskyddade för andra björnar som kan 
etablera sig i området eller som redan finns där. 

Men om en björn lyckas ta sig in till kuporna och får 
belöning i form av mat, trots att där finns förebyggande 
åtgärder, kommer det att bli mycket svårt att få björnen 
att ändra sitt beteende. Vid sådana tillfällen är avlivning 
av just den tillvanda individen en effektiv åtgärd för att 
förhindra fler angrepp.
 
Läs mer: Beslut om skyddsjakt på björn

Skyddsjakt på björn avslutad

Viltförvaltningsdelegationens nästa möte hålls på mån-
dag 17 juni. Mötesprotokollet kommer att läggas upp på  
länsstyrelsens hemsida. Där finns också protokoll från 
tidigare möten.

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Beslut/Beslut_Skyddsjakt_BjornForsa_218-3661-13.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/viltforvaltningsdelegationen/Pages/default.aspx


Maila till rovdjursnytt.gavleborg@lansstyrelsen.se om du vill prenumerera, 
avsluta din prenumeration eller har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen deltar i så stor utsträckning som möj-
ligt på möten, föredrag och seminarier där deltagarna 
efterfrågar information om rovdjursförvaltning. En viktig 
del av vårt arbete är att träffa tamdjursägare, jägare, 
hundägare och andra människor med intresse för 
rovdjursfrågor. Det ger oss möjlighet att både informera 
om rovdjursförvaltning och ta del av länsmedborgarnas 
åsikter. 
 
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Kon-
taktuppgifter finns på sista sidan.

Hans Nordin, länsstyrelsens naturbevakare, höll ett föredrag om 
björn i Hudiksvall 23 maj.

Under vintern har länsstyrelsen spårat lodjur och varg i 
länet. Lodjursinventeringen inriktas på att kartlägga antal 
föryngringar/familjegrupper, det vill säga lodjurshonor 
med ungar. Målet med varginventeringen är att kartlägga 
antal revir samt om möjligt revirens alfadjur, eventuella 
föryngringar (honor med ungar), antal vargar i reviren 
och revirens utbredning. 
 
Nu pågår arbetet med att sammanställa resultaten i en 
regional inventeringsrapport. 

Sammanfattningsvis har 24-25 lodjursföryngringar/famil-
jegrupper (det vill säga honor med ungar) konstaterats i 
Gävleborgs län vintern 2012/2013. Det motsvarar cirka 
150 lodjur. Tre av dessa delades med angränsande län. 
Föregående vinter konstaterades 19 familjegrupper i 
länet.

Beträffande varg återfanns fem revir i Gävleborg vintern 
2012/2013: Haverö, Prästskogen, Kukumäki, Sjösveden 
och Korså. Tre av dessa delas med andra län. Sedan 
föregående säsong har Tenskogs- och Skrälldalen- 
reviren upphört, medan det nybildade Kukumäkireviret 
har tillkommit.

Det är bekräftat att föryngring skett i Prästskogen och 
Korså. Länsstyrelsen bedömer att föryngring också kan 
ha skett i Sjösvedenreviret, men det har inte kunnat 
säkerställas. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det i länet fanns cirka 20 
stationära vargar, det vill säga vargar som hävdar revir, i 
länet vintern 2012/2013.

Inventering av lodjur och varg

Rovdjursinformation

Från Grimsö forskningsstation: Sammanställning av 
släktträdet över den skandinaviska vargstammen 
 
Viltskadecenter har tagit fram ett uppdaterat faktablad 
om rovdjursavvisande stängsel: 
Stängsel för att förebygga skador från rovdjur 
 
I april kom Viltskadecenters årliga sammanställning av 
skador orsakade av stora rovdjur och fåglar: 
Viltskadestatistik 2012 

På Naturvårdsverkets nya hemsida finns samlingssidor 
med information om  varg, vilt och jakt:
Samlingssida om varg
Samlingssida om vilt
Samlingssida om jakt

Lästips

 

Jägares och allmänhetens rapportering av 
rovdjursobservationer är till stor hjälp i läns-
styrelsens arbete med att förvalta länets 
rovdjur. 
 
Rapporteringen gör enklast via hemsidorna 
www.rovobs.se och/eller www.skandobs.se.  
 
Länsstyrelsens fältpersonal följer kontinuer-
ligt upp inrapporterade observationer.

Rapportera rovdjursoservationer

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/sammanstallning_slakttrad_skand_vargstam_2012.pdf
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/sammanstallning_slakttrad_skand_vargstam_2012.pdf
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/Stangselfaktablad_2013.pdf
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik2012_ver1.2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Varg/
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Vilt/
http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Jakt/


Maila till rovdjursnytt.gavleborg@lansstyrelsen.se om du vill prenumerera, 
avsluta din prenumeration eller har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet.

Inga Ängsteg från Viltskadecenter instruerade deltagarna i att sätta 
upp rovdjursavvisande stängsel.

Sofia Ageheim
Telefon: 010-225 14 49
E-post: sofia.ageheim@lansstyrelsen.se 
 
Carl-Johan Lindström
Telefon: 010-225 12 40
E-post: carl-johan.lindstrom@lansstyrelsen.se 
 
Sara Sundin
Telefon: 010-225 14 79
E-post: sara.sundin@lansstyrelsen.se
 

 
Vilthandläggare

 
Naturbevakare

Per Ahlqvist 
Telefon: 010-225 15 06 
 
Hans Blomgren 
Telefon: 010-225 15 03
 
Hans Nordin 
Telefon: 010-225 15 04 
 
Göran Vesslén 
Telefon: 010-225 14 71

Välkommen att kontakta oss som arbetar med rovdjursfrågor på Länsstyrelsen Gävleborg.

Licensjakten på lodjur i Gävleborg startade 1 mars och 
avslutades tre dagar senare då det sjätte och sista 
lodjuret fälldes. Kvoten var därmed fylld och läns-
styrelsen avlyste jakten. Av de sex lodjuren var fyra 
hanar och två honor. Djuren fälldes i Hudiksvalls (3 st), 
Ovanåkers (2 st) och Nordanstigs kommuner (1 st).
Mer information: Beslut om licensjakt på lodjur

23 maj arrangerade länsstyrelsen, i samarbete med 
Viltskadecenter, en kurs i stängsling i Viksjöfors i Häl-
singland.

I mitten av maj besökte forskare från Skandinaviska 
vargprojeket, Skandulv, en varglya i Kukumäki-reviret 
i Hälsingland. Där konstaterades att tre valpar hade 
fötts. Besöken av lyor är en del av Skandulvs forskning 
där man regelbundet räknar valpar vid cirka 3 veckors 
ålder. Besöken syftar bland annat till att få ett mått på 
kullstorleken och överlevnaden fram till första vintern.

I mitten av mars beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt 
på en varg i Färila i Hälsingland. Detta med anledning 
av att vargar rört sig nära bebyggelse och angripit hun-
dar. Skyddsjakten pågick 14-28 mars 2013. Ingen varg 
fälldes. Inga ytterligare incidenter i området har rappor-
terats till länsstyrelsen.
Mer information finns på länsstyrelsens hemsida

Kontakta oss

Sex lodjur fällda i årets jakt
Kurs i stängsling mot rovdjur

Tre vargvalpar i Kukumäki-reviret

Skyddsjakt på varg i Färila
Under våren märkte Naturvårdsverket en vargtik i 
Kukumäki-reviret, som delas av Gävleborg och Dalar-
na. Tanken var att tiken i reviret skulle ta emot varg-
valpar födda i djurpark, en åtgärd som ingår i Natur-
vårdsverkets och Jordbruksverkets uppdrag att stärka 
vargstammen genetiskt. Valputsättning kunde dock inte 
genomföras då tiken inte födde valpar så att det i tid 
stämde överens med någon djurparkstik.
Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida

Ingen utsättning av vargvalpar

Våren 2013 i korthet

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Genetisk-forstarkning-varg/
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2013/Beslut_licensjakt_lodjur_Gavleborg_2013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/nyheter/2013/Pages/beslut-av-skyddjakt-pa-varg.aspx

