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PRESSINFORMATION 

Invandrad varg återupptäckt i Gävleborg 
 

Den varg som vandrat in från Finland/Ryssland och som vid ett flertal tillfällen 

registrerats i Sverige, senaste i Dalarna 2007, har nu återfunnits i Gävleborgs 

län. Under länsstyrelsens inventeringsarbete vintern 2007/2008 spårades ett nytt 

revirmarkerande par i norra delen av Gävleborgs län. DNA prover i form av 

spillningar och ett hårprov samlades in under spårningar som gjordes i februari 

och mars. DNA-proverna har nu analyserats av Lunds Universitet, 

Zooekologiska avdelningen. Resultatet visade att det var den invandrade 

hanvarg som redan i december 2006 hittades med hjälp av DNA i Pessinki i 

Norrbotten och sedan dess har vandrat söderut i Sverige.  

 

Det aktuella reviret är beläget norr om Bollnäs, väster om Ljusnan. Reviret är 

nyetablerat säsongen 2007/2008. Föryngring kan ha skett i reviret men är ännu inte 

bekräftat. De flesta föryngringar av varg bekräftas med hjälp av spårning på snö under 

vintersäsongen oktober - februari. 

  

Vargen känd sedan tidigare 

Den nu aktuella vargen registrerades första gången den 18 december 2006 i Pessinki i 

Norrbotten men har därefter med hjälp av DNA och spårningar även registrerats i 

Sjaunja i Norrbotten, Storuman i Västerbotten samt vid ett par tillfällen i Dalarna 

2007 och nu i våras 2008 i Gävleborgs län.  

 

Den invandrande vargen är den första sedan 1990 som upptäcks mitt inne i den 

svenska vargstammen. I nordligaste Sverige har det under årens lopp registrerats flera 

invandrare men ingen av dem har fått kontakt med den fasta stammen i mellersta och 

södra Sverige. Om den invandrande vargen involveras i den reproducerande delen av 

den skandinaviska vargstammen innebär det ett välbehövligt genetiskt tillskott. Den 

skandinaviska stammen bygger i dagsläget på tre individer och en ny invandrad varg 

från den finskryska stammen skulle bidra till att inavelsnivån sjunker rejält i den 

skandinaviska stammen. 

 

Sedan vargen först upptäcktes i december 2006 har den vandrat totalt ungefär 90 mil. 

 

Mer information 

Olof Liberg, SKANDULV, tel 070-39 49 519 (angående genetik och vargens 

vandring) 

 

Linn Svensson, Viltskadecenter, tel 070-24 28 112 (angående nationell 

sammanställning av inventering och vargens vandring)  

 

Monika Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg, tel 076-767 02 78 (angående inventering 

av varg i Gävleborgs län) 

 



 


