Nyhetsbrev
Nr 3–2010

Björnpredation på ren
Studien är en del av ett regeringsuppdrag kring åtgärder
för att förebygga rovdjursskador på ren och genomförs i
samarbete med Skandinaviska
björnforskningsprojektet,
Udtja sameby, samt Gällivare
skogs sameby.
Ett syfte med studiens
första år har varit att testa
en ny teknik att studera
rovdjurs predationstakt på
renar, vilken har varit svår att
studera tidigare. Rovdjuren, i
det här fallet björnar, förses
med GPS-sändare. Sändarna
tar nya positioner var 30:e
minut och skickar dem några
gånger per dygn direkt till
våra datorer via satellittelefon.
Vi har även satt sändare på
1 000 dräktiga vajor. Dessa

sändare är lätta och relativt billiga, eftersom deras
enda uppgift är att skicka en
signal som programmerar
om sändarna på björnar som
kommit ca 100 m eller mindre
ifrån sändarförsedda vajor.
Renarnas sändare skickar ut
en UHF-signal (radiosignal).
Björnarnas sändare söker
flera gånger varje minut efter
denna UHF-signal.
När björnens sändare
nås av signalen börjar den ta
en GPS-position per minut.
Denna position skickas till vår
fältstation (som ligger bakom
affären i Kåbdalis) tillsammans med id-numret på den
eller de vajor som björnsändaren har varit nära. En så
tät positioneringsfrekvens

Karta med positioner
från björnhonan Tjirsas
sändare. De gröna
punkterna är platser
där björnsändaren har
upptäckt rensändare.
I det stora klustret
(ansamlingen) av
minutpositioner hittade
vi färska rester efter två
renkalvar.
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ger oss en så kallad ”minutspårlöpa” att följa. Vi lägger
mycket kraft på att följa upp
vad björnarna har gjort i fält
och letar efter bytesrester om
de har registrerats på platser
nära vajor. Detta arbetssätt
spar otroligt mycket tid (och
pengar). Det sparar också batterikapacitet hos björnarnas
GPS-sändare, vilket gör att vi
inte behöver märka om björnarna lika ofta som annars
skulle ha varit nödvändigt.
För att verkligen hitta alla
bytesrester efter björnarna
använder vi spårhundar för
att följa minutspårlöporna.
Vi har följt fem sändarbjörnar i Udtja sameby under
2010. Under kalvningsperioden på våren (från slutet av
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Björnpredation
på ren, forts.
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Karta med positioner från björnhonan
Tjirsas sändare. Björnsändaren
har upptäckt rensändare och slagit
om till minutpositionering, men vi
hittade inga rester efter renkalvar i
spåret. Det finns heller inget kluster
(ansamling) av positioner som
antyder att björnen skulle ha stannat
upp någonstans.

maj till i början av juni) hade
vi en intensiv uppföljningsperiod, som följdes av ytterligare en i månadsskiftet juli/
augusti. Under dessa perioder
besöktes samtliga platser där
sändarbjörnarna befunnit sig
inom 100 meter från vajor
med sändare – platser där vi
misstänker att björnarna kan
ha dödat kalvar eller vuxna
renar.
Under intensivperioderna
rapporterade vi löpande på en
blogg (http://bjornpredation.
blogspot.com) hur många
”minutlöpor” vi hade spårat
och hur många bytesdjur vi
hade funnit. Se karta på föregående sida.
Nedan finns antalet
minutspårlöpor och antalet
hittade dödade renar per sändarbjörn (se under respektive

”namn”) under hela studieperioden 2010 redovisade.
OBS! Eftersom alla sändarbjörnar inte uppehöll sig inom
Udtjas kalvningsland under
hela studieperioden måste
nedanstående siffror korrigeras innan det är intressant att
räkna ut en ungefärlig predationstakt.
Totalt Tjirsa:
55 minutspårlöpor, 21 dödade
renkalvar, 3 dödade vajor
Totalt Hålkåk:
11 minutspårlöpor, 6 dödade
renkalvar.
Totalt Jouvva:
3 minutspårlöpor
Totalt Leipe:
2 minutspårlöpor
Totalt Tjärgat:
0 minutspårlöpor
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Vi hittade dessutom en död
renkalv som var besökt av
Tjirsa, men inte dödad av
henne, samt en död vaja som
Hålkåk besökt utan att ha
dödat den.
Som en kvalitetssäkring
av vår metod besökte vi även
60 kluster av halvtimmespositioner. Om vi skulle hitta
renar som dödats av sändarbjörnarna på dessa platser,
utan att vi fått minutspårlöpor
från dem, skulle det innebära
att metoden har brister. På
dessa platser hittade vi dock
endast en renkalv, som varit
död i mer än 5 dygn innan en
sändarbjörn besökte platsen.
Eftersom inga renkalvar
har hittats på andra platser än
på minutspårlöpor så bedömer
vi att metoden med de nya
sändarna (proximitysändare)
har fungerat tillfredställande.
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Preliminära
inventeringsrapporter
för lodjur och järv
Under sommaren har VSC
sammanställt inventeringsrapporter för lodjur och järv.
Lodjursrapporten innehåller
preliminära resultat från länsstyrelsernas loinventeringar
säsongen 2009/10. För järv
redovisas antalet preliminärt
registrerade föryngringar för
2010. Båda rapporterna finns
på Viltskadecenters webbplats.

Utvärdering av boskapsvaktande hundar
Viltskadecenter arbetar under
hösten med att utvärdera
användningen av boskapsvaktande hundar i Sverige. De
senaste 10 åren har metoden
använts i begränsad omfattning för att skydda tamdjur

mot angrepp av rovdjur och
Viltskadecenter har på uppdrag av Naturvårdsverket följt
upp de gårdar där hundar
används. Under 2010 ska en
slutlig rapport av utvärderingen lämnas till NV.

Analys av rovdjurssaliv
från döda tamdjur
Under tre somrar har rovdjurssaliv samlats från döda
tamdjur och analyserats
genetiskt för rovdjursart.
Dessa prover ger möjlighet till
utvärdering av besiktningsmetodiken. De ger oss även kunskap om arternas sätt att döda
på och om överlappet mellan
de olika rovdjursarternas
beteenden. Detta överlapp kan
ibland leda till svårigheter vid
bedömning av vilken rovdjursart som angripit ett tamdjur.

Publikation:
Akuta åtgärder
mot rovdjursangrepp
på tamdjur
I juni tog vi fram ett faktablad
kring akuta åtgärder.
Faktabladet publicerades på
webben och kan beställas som
utskrift från oss.

Medverkan på
Skogsmästarskolans
Inspirationskurs för
tjejer
7 augusti tog vi emot 25 tjejer
som deltog i ett arrangemang
från skogsmästar- och jägmästarprogrammen vid SLU.
Syftet med inspirationsdagarna var att intressera
tjejer för skogliga utbildningar. Under besöket hos
Viltskadecenter blev de orienterade i svensk rovdjursförvaltning och fick en baslektion
i vargekologi, kvalitetssäkring
samt hur man arbetar för att
förebygga vargangrepp på
tamdjur och hundar. Besöket
avslutades med spillningsletning i en del av Hedbynreviret.

Inspirationsdag
för tjejer
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Vargföryngringar

Den geografiska fördelningen av säkra/sannolika
föryngringar av varg i Skandinavien 2010,
per 2010-08-27.

Vargföryngringar
i Sverige och Norge 2010
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bekräftelse på föryngring, är föreskrifternas
krav på DNA-analys av insamlade spillningar
för närvarande inte uppfyllt.

Sammanlagt är 12 föryngringar (revir med
valpar födda 2010) konstaterade i Sverige,
inklusive revir tvärs riksgränsen. Dessutom är
en föryngring konstaterad helt belägen i Norge.
Dessa föryngringar uppfyller kriterierna i
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10).
Vid fynd av lya/rendezvousplats som

Avstämningen bygger på uppgifter från länsstyrelserna och SKANDULV, till och med
27 augusti 2010.
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Utbildningar

Besiktning av tamdjur
och hundar

Besiktning av statens vilt
11–13 augusti genomförde vi
årets kurs för besiktning av
statens vilt.
Kursen består av två delar.
Den första delen är obligatorisk för nya besiktningsmän,
men även redan verksamma
besiktningsmän och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen kan delta. SVA (Statens
Veterinärmedicinska Anstalt)
och NRM (Naturhistoriska
Riskmuseet) demonstrerade
provtagning på björn och
lodjur och besiktningsmännen
ges möjlighet att öva praktiskt
på de olika momenten. Under
åren har olika prover varit
aktuella för insamling och
kursen ger samtliga besiktningsmän möjlighet att ta del

av hur aktuella prover ska tas.
Den andra delen består av
fortbildning och förberedelse
inför björnjaktssäsongen för
samtliga besiktningsmän och
rovdjurshandläggare. På årets
kurs gick Naturvårdsverket
igenom föreskrifterna som
reglerat länens skyddsjaktsbeslut och SVA och NRM
demonstrerade praktiska
moment för besiktning av
varg och märkning av kranier.
Flera län har som praxis
att skicka samtliga sina
besiktningsmän för statens
vilt samt berörd rovdjurshandläggare på kursen varje år
och betraktar den som ett bra
tillfälle att gemensamt förebereda sig inför årets björnjakt.

Fortbildning för
besiktningsmän för
tamdjur.
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Vi har genomfört två fortbildningar för besiktningsmän för
tamdjur och hundar (15-16
september samt 22-23 september). Utbildningen vände sig
till besiktningsmän för tamdjur som tidigare har genomgått den nya grundutbildningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om viltskador
(NFS 2008:16).
En stor del av kursen
bestod av demonstrationer
och praktiska övningar samt
diskussioner kring genomförda besiktningar. Besiktningsmän från Norge och
veterinärer bidrog med kunskap i såväl praktiska moment
som diskussioner. Kursen är
ett värdefullt tillfälle att dela
erfarenheter från olika delar
av landet.

Hundekipage
Utbildningen av björn- och
vargekipage samt besiktningshundar har fortlöpt som
planerat under sommaren.
Ekipagen har tränat flitigt
och utvecklats. Spårningarna
ligger nu på en helt annan
nivå än tidigare år. Vi har
också på allvar dragit igång
arbetet med certifieringen av
hundekipagen.
På Viltskadecenters
webbplats kan man hitta mer
information om ekipagens
användningsområden, utbildning och certifiering.
Extra roligt är att flera
av besiktningshundarna har
nått en sådan nivå att de kan
användas i “skarpa lägen”.
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Möten om
tamdjur på
skogsbeten

Tamdjur på
skogsbeten
VSC har under betessäsongen
medverkat på två mycket
intressanta möten i Lillhärdal under juni och augusti.
Lillhärdal tillhör Härjedalens
kommun i Jämtlands län.
Syftet med mötena har
varit att belysa problematiken
med att ha tamdjur på skogbete i samma områden som
stationära vargar. Medverkande har varit länsstyrelsen
i Jämtland, deltagare från
länets Viltförvaltningsdelegationer, LRF, Hushållnings-

sällskapet, kommunpolitiker,
riksdagspolitiker från C och
ett stort antal berörda lant-

brukare, varav några har haft
skador av varg.

”Gåsmassaker vid
Hornborgasjön”

”Gåsmassaker vid Hornborgasjön”
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Den 8 juni kunde man läsa en
väldigt trist rubrik i DN. Där
påstods i artikeln, efter uppgifter från lokala fågelklubben
att det bedrevs citat ”gåsmassaker vid Hornborgarsjön”.
VSC har ända sedan mitten av
1990-talet på olika sätt varit
involverade i fågelproblematiken och det förebyggande
arbetet kring Hornborgarsjön.
Alla parter har sett
problemen med grågäss öka

lavinartat. Kostnaderna för
enskilda lantbrukare har
varit och är stora på grund
av gässen. Det har varit stora
bekymmer att förmå lantbrukare/jägare att hinna jaga gäss
effektivt.
Inför årets skyddsjakt
hade berörda lantbrukare
engagerat sig för att skydda
sina grödor genom skyddsjakten som är noga reglerad i
beslut. Skyddsjakten orsakade
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dock stora rubriker i en av
landets ledande dagstidningar
vilket är mycket beklagligt.
Gåsfrågan har diskuterats noga på flera möten
med samtliga berörda parter
och redan nu planeras för
kommande säsong, vilket är
väldigt positivt. Vi hoppas att
förtroendet för de olika parterna i detta samarbete ökar i
framtiden, så vi slipper hätska
rubriker i media.
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Övrigt vilt

Ett nytt examensarbete –
vildsvin och jordbruksskador
Sofie Lindblom har under augusti inlett sina
studier på vildsvinens skador på jordbruksgrödor. Hon inventerar skador i vete, korn och
havre på Mörkö i Sörmland. Data från denna
inventering och positioner från GPS-märkta
vildsvin kommer sedan att analyseras för att få
en bild av hur de olika grödorna drabbats och
var i landskapet risken är som störst i förhållande till viltåkrar, utfodringsplatser, vägar
och skogskanter. Studien utförs i samarbete
med Hörningsholms godsförvaltning och vildsvinsprojektet på Grimsö.

Besiktning av vildsvinsskador
Fördelning och storlek på vildsvinsskador inventeras i
skördemogen spannmål genom att mäta in skadade
partier med GPS och måttband.

Genom att lantbrukare uppmanats att rapportera in vildsvinsskador på gröda har vi i
dagsläget kunnat besiktiga skiften på ca 30
drabbade gårdar totalt i de fyra försökslänen
(Sörmland, Kronoberg, Skåne och Örebro).
Vi hade dock förväntat oss många fler rapporter. Det ligger förmodligen en tröghet i att
nå ut med information om att vi vill få in rapporter och vad rapporterandet syftar till. Sammanställning av rapporter och besiktningar
kommer att ske under hösten.

Totalt har sju suggor märkts i Sörmland och tre i Närke.
Detta har skett i samarbete med Vildsvinsprojektet, Grimsö
Forskningsstation och Hörningsholms godsförvaltning. Med
dessa individer får vi möjlighet att studera skaderelaterade
frågeställningar såsom rörelsemönster i förhållande till
jordbruksskiften och effekten av skadeförebyggande
åtgärder, men även grundläggande ekologi.
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Övrigt vilt

Tranmärkning
Under sommaren har vi märkt 18 tranor.
15 st har fått färgringar medan 3 st har fått
en ”ryggsäck” med GPS/satellitsändare. Sändarna rapporterar in en position dagligen och
beräknas fungera i tre år. Genom att följa dessa
tranor kommer vi att lära oss mer om tranornas val av rastlokaler och fält under deras färd
ner genom Sverige och Europa. Vi kommer
även att kunna följa deras återkomst nästföljande år. De tre sändartranorna befinner sig
sedan slutet av augusti (tillsammans med sina
föräldrar) vid rastlokalen Kvismaren, sydost
om Örebro.

Tre tranor har under sommaren försetts med GPSryggsäck. På bilden syns tranan ”Alf”, som märktes i
Bergslagen i början av juli.

Tranräkning och inventering i Kvismaren
Tranorna räknas när
de på kvällen flyger
in från fälten till två
övernattningsområden i
Kvismaren.

Efter ett sommaruppehåll har de veckovisa
tranräkningarna nu
återupptagits vid
Kvismaren. Under
fyra veckor i augusti
och september ökade
antalet markant,
från ca 3 000 (23/8)
till ca 14 800 (15/9).
Räkningarna sker i
samarbete med Länsstyrelsen i Örebro och Kvismare Fågelsstation.
Inventeringen syftar till att öka kunskapen om

variationen av fåglarnas antal över odlingssäsongen, men också att följa tranpopulationens
utveckling i Kvismaren. Tanken är att denna
inventering ska fortsätta även i framtiden, men
då kanske i något mer begränsad omfattning.
Årets inventering kommer då att ligga till
grund för vilken tid på säsongen tranorna ska
räknas.
I dagsläget genomför vi även inventering
och avläsning av märkta tranor i Kvismareområdet. Dessa avläsningar syftar främst till
att med tiden få underlag på tranornas storskaliga rörelsemönster och överlevnad. Under
hösten kommer vi dessutom att inventera andelen ungfåglar bland de rastande tranorna. Ett
sådant index kan med tiden ge ett mått på om
ökningstakten i tranpopulationen förändras.

De märkta tranorna kommer att bidra till att vi lär oss mer om
tranornas rörelser över olika rumsliga skalor, från val av olika åkrar till
flyttningsmönster.
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