Sammanfattning av
varginventeringen
i Värmland 2020/2021

Ser du vargen?

Om sammanfattningen
• Det här är en översikt över resultaten från varginventeringen i
Värmlands län vintern 2020-2021.
• Syftet med sammanfattningen är att ge en bild av vargläget i länet
från den gångna vintern och att visa var du själv kan hitta mer
information.
• Syftet är också att ge ett underlag för dialog med dig som lever och
verkar i Värmland och som är berörd av varg på något sätt.
• Kontakta oss gärna med din egen bedömning av hur ditt lokala revir
ser ut! Maila oss på vilt.varmland@lansstyrelsen.se.

Om inventering
• Syftet med att inventera varg är att övervaka stammens storlek,
utbredning, genetiska status och hur stammen utvecklas över tid.
• Inventeringsresultaten ligger till grund för beslut i förvaltningen, t ex
licensjakt och hur stor tilldelningen kan vara.
• Länsstyrelsen ansvarar för varginventeringen som genomförs varje
vinter mellan 1 oktober och 31 mars.
• Inventeringsarbetet utfördes av länsstyrelsens personal genom
systematisk avsökning av länet och med stor hjälp av
Jägareförbundets och allmänhetens rapportering av
vargobservationer.

En del av en adaptiv
förvaltning
Övervakningen av
vargstammen, det vill säga
inventering av stammens
storlek och utbredning samt
uppföljning och analys av den
genetiska statusen,
är en avgörande del i
vargförvaltningen.

Vad är det vi räknar?
• Inventeringen går ut på att räkna antalet revir och att ta reda på om
det i respektive revir finns en familjegrupp eller ett revirmarkerande
par. Vi tar även reda på om det finns avkommor från föregående vår
kvar i reviren (föryngring).
• Inventeringsresultaten bygger på dokumentation gjord mellan
oktober 2020 och mars 2021. De vargvalpar som fötts under våren
2021 räknas alltså först under kommande inventeringssäsong.
• Ensamma revirmarkerande vargar finns med i beräkningen av
populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid
uppskattningen.
• Resultatet är ett bruttotal för hela vinterperioden. Vargar som dött
under inventeringsperioden är således också medräknade.

Hur går det för vargen?
Utveckling i
Skandinavien
1998 -2021
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Nationellt och regionalt
resultat från vintern
Under den gångna vintern konstaterades 61 revir
(familjegrupper och revirmarkerande par) i Sverige.
Av dessa fanns 55,34 i mellersta
förvaltningsområdet (blå län på kartan).
Av dessa fanns i sin
tur 17,5 i Värmland.

Decimalerna finns för att revir som berör flera län/länder fördelas mellan dessa i resultaten.

Värmland har fortfarande flest revir…

…men sammansättningen
i reviren har förändrats
• Antalet årliga familjegrupper i Värmland har halverats sedan 2014 2015, men Värmland är fortsatt det län med flest revir då länet
istället hyser ett stort antal revirmarkerande par.
• I Värmland har andelen revir där valpar inte fötts alltså ökat sedan
2013. Det beror på en ökad omsättning av de revirmarkerande
djuren. Dessa byts oftare ut innan de har hunnit få valpar.
• Förändringen har inte orsakats av förvaltningsbeslut t ex licensjakt.
Länsstyrelsen analyserar orsakerna till den ökade omsättningen av
revirmarkerande vargar.

Hur ser det ut i Värmland?
Under säsongen konstaterades 17,5 länsegna revir i Värmland.
Reviren utgjordes av 10,5 revirmarkerande par och 7 familjegrupper.
Tätheten av revir och var reviren finns påverkar de som lever med varg.
Under säsongen konstaterades
6,5 länsegna valpkullar
(föryngringar), vilket var under
länets miniminivå (se rosa
markering).
En lägre andel föryngringar är
en följd av ökad omsättning av
revirmarkerande par. Antal
föryngringar påverkar möjlighet
till licensjakt.

Var finns reviren?
•

Vargrevir förändras i takt med att
vargar etablerar nya revir, vandrar
ut, föds eller dör. Informationen
från inventeringen ger oss därför
ögonblicksbilder från
inventeringssäsongen.

•

Revirens ungefärliga utbredning
uppskattas utifrån spårningar och
DNA-prover. Den verkliga
storleken kan se annorlunda ut.

•

Ett revir på kartan kan se stort ut
om en revirmarkerande varg gjort
en lång utflykt. Ett revir kan se litet
ut för att det baseras på väldigt få
fynd under säsongen.

Tips!

Du kan zooma in
på kartan för att se
bättre.
Eller ännu hellre,
använd

Viltkartan

Vad händer härnäst?
Den 1 oktober 2021 börjar en ny inventeringssäsong. Dina observationer är
än värdefull del i inventeringsarbetet så var gärna med och lägg nästa vinters
vargpussel!
Lättast är att använda Skandobs, en e-tjänst där du kan rapportera spår och
spillning av stora rovdjur.
Skandobs webbplats
En liten film om Skandobs
Skandobsappen för iPhone
Skandobsappen för Android

Här hittar du mer information
På Viltkartan kan du själv titta närmare på detaljer om varje enskilt revir
i länet, eller annat som rör Värmlands viltförvaltning, t ex viltvårdsområden.
Tips!

Alla observationer
och DNA-prover
som Länsstyrelsen
registrerar för stora
rovdjur hittar du
här:
www.rovbase.se

För dig som vill ha mer
Inventeringsresultat på skandinavisk, nationell och länsnivå:
Inventering av varg vintern 2020-2021, Rovdata m fl
Länsstyrelsen Värmland om viltförvaltning, inventering, jakt mm
Jakt och vilt
Regional förvaltningsplan för stora rovdjur
Naturvårdsverket om inventering och rovdjursförvaltning
Inventering av rovdjur
Så genomförs rovdjursförvaltningen
SLU om inventering
Inventering av stora rovdjur
Bok om spår och spårning av stora rovdjur

Följ gärna viltförvaltningen
i Värmland på sociala medier
@Viltförvaltning Värmland

@viltforvaltning_varmland

