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Tredje rapporten från vargspillningsinventeringen. 

Provrör med vargspillning fortsätter att strömma in. Sedan sista har antalet 
enskilda vargar som hittats i olika revir ökat. Jag skrev förra gången att 
man hittat 4 olika individer i Rackstadsreviret, idag är det antalet 
fördubblat! I Magnorreviret har antalet ökat från 7 till 8 samt ytterligare en 
nionde individ som förefaller vara en äldre avkomma som går längre 
söderut och revirmarkerar i det som tidigare var Djurskogsreviret.  
I Romboreviret har antalet identifierade vargar ökat med ytterligare en 
individ till åtta.  
Men det finns samtidigt revir där man än så länge hittat färre individer, 
Glaskogen 3, Aspafallet 4 och Forshaga 4. I de tre reviren har det samlats 
relativt få prover. Det krävs alltså fler prover för att hitta alla vargar, om det 
finns fler. Flest vargar har så här långt hittats i ett dalarevir, 10 st.  
I några fall är det inte helt klart om en enskild varg ska räknas till reviret 
eller inte. 

Länsstyrelsen har noterat att det kommer få prover och rapporter från 
Säffle, Munkfors, Hagfors, Filipstad och Årjäng. Det gäller såväl varg som 
lodjur. Jag hoppas att ni alla som jag vet är ute i markerna efter snöfall 
verkligen rapporterar familjegrupper av lodjur och vargspår samt givetvis 
samlar vargspillning. Enda anledningen till att vi inte får någon lodjursjakt i 
vinter är att vi inte rapporterar det vi ser. På samma sätt är det med varg, ju 
fler vi hittar ju fler kan länsstyrelsen medge jakt på.  
Självklart är vi inte nöjda med hur rovdjursförvaltningen sköts i Sverige. 
Värmland har alldeles för många rovdjur, men att inte visa just det för 
myndigheterna innebär enbart att vi straffar oss själva. Säkert finns det 
många som tycker att länsstyrelsens personal borde sköta sitt jobb bättre. 
Jag hör ofta, ”länsstyrelsen har ingen koll”! Men jag vet att också de har en 
omöjlig uppgift om de inte får hjälp av oss jägare, de gör så gott de kan. 
Men ett tiotal personer kan omöjligtvis söka av ett helt län efter varje 
snöfall. Men tillsammans gör vi jägare det i stort sett varje gång det snöat! 
Länsstyrelsens spårare är helt beroende av rapporter från oss jägare för att 
lyckas fullt ut. Så min uppmaning till dig är, rapportera allt du ser och 
samla vargspillning.  

  

Allmän information 

Information om hur du går tillväga om du hittar vargspillning finner du här:  
  
Information om redan insamlade prover hittar du i Rovbase.se. Där finns 
alla prover redovisade och genom att klicka på enskild punkt kan du se 

mailto:Gunnar.Gloersen@jagareforbundet.se
https://maps.google.com/?q=Forshaga+4.+I&entry=gmail&source=g
https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-insamling-av-varg-dna/
http://www.rovbase.se/


vilken individ det är och genom att klicka på individnumret kan de 
dessutom se i vilket revir den är född. Röd punkt betyder att analyserat 
som varg. Vit betyder att provet ännu inte analyserats eller att svaret 
visade att det inte var varg. Ibland kan spillning kontamineras genom att 
rävar kissar på den. Då kan dna provet ge utslag för räv, trots att det tydligt 
var en vargspillning.  

 
Vill du få tag i prov-kit? Kontakta oss på kontoret i Karlstad eller kretsens 
rovdjursansvarige. Kontaktuppgifter hittar du här. 

Om du aktivt kommer att söka efter vargspillning får du gärna bidra genom 

att förutom spillningen bidra med att redovisa vilka områden du sökt av. 

Det gör du genom att ange vilken 5 km2 ruta du besökt. Blankett med 

rutsystem för just din krets hittar du under Värmland respektive Örebro. 

Viktigt att du redovisar din sökinsats även om du inte hittat någon 

vargspillning. 
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