
Resultat från inventeringen av stora rovdjur i Uppsala län 2017-2018 
 

Naturvårdsverket har nu fastställt inventeringsresultaten för varg och lodjur i landet under 2017-
2018, och analysen av den björnspillningsinventering som gjordes 2017 är klar. Resultaten visar 
rovdjurspopulationerna i Uppsala län är relativt stabila.  

  



Varg 
Inventeringen av varg sker främst genom spårning av revirmarkerande par och familjegrupper, 
kombinerat med insamling av DNA. Detta räknas sedan om till en total population för att inkludera 
även övriga vargar. 

Under de senaste åren har Uppsala berörts av ett vargrevir i den norra delen av länet, 
Glamsenreviret. I reviret har de senaste åren fötts valpar, så även under 2017. Den tidigare alfahanen 
i reviret har försvunnit och en av de tidigare årens valpar är far till de valpar som föddes 2017. Under 
inventeringssäsongen har totalt tio vargar hittats i reviret varav sex årsvalpar.  

Detta innebär att i Uppsala län finns en halv familjegrupp varg, eftersom reviret delas med 
Gävleborgs län. Detta är samma resultat som tidigare år. 

Utöver Glamsenreviret har Länsstyrelsen också kunnat konstatera två stationära vargtikar i länet. En 
av dessa har varit stationär i länet sedan 2016, och kommer från Sandsjön 3-reviret i Värmland. Hon 
har främst hållit till kring naturreservatet Florarna. 
Den andra stationära vargtiken kommer från Letjenna 2-reviret i Norge, och har under 2018 hållit till 
nordost om Österbybruk. Länsstyrelsen har inga indikationer på att någon av tikarna har bildat par. 

 

Revir av varg samt stationära vargar i Uppsala län inventeringsperioden 2017-2018. 

  



Lodjur 
Inventeringen av lodjur sker främst genom spårning av familjegrupper, alltså honor med ungar. Dessa 
räknas sedan om till en total population som inkluderar även ensamma lodjur. 

Under 2017-2018 kunde länsstyrelsen kvalitetssäkra att länet berörs av 14 familjegrupper lodjur. Fem 
av dem delas med andra län, vilket i slutändan ger 11,5 familjegrupper som hör till Uppsala län. Detta 
är en ökning från föregående år men i linje med åren innan det. Familjegrupperna fördelar sig främst 
runt de yttre delarna av länet, medan det främst verkar förekomma ensamma lodjur i de centrala 
delarna.  

 

Familjegrupper av lodjur i Uppsala län 2017-2018. En del av familjegrupperna delas med andra län. 

  



Björn 
För första gången någonsin genomfördes en björnspillningsinventering i Uppsala län under hösten 
2017. Den går till så att allmänheten skickar in misstänkt björnspillning för DNA-analys och detta 
sedan används för beräkning av populationen i länet. Inventeringen görs på hösten för att rikta in sig 
på de björnar som planerar att gå i ide i länet, och inte få med vandringsbjörnar. 

I Uppsala skickades 15 möjliga björnspillningar in, varav 9 hade björn-DNA i sig. På grund av 
spillningarnas kvalitet och det låga antalet går det inte att bedöma kön på björnarna eller beräkna 
hur många de är, men fördelningen av prover inom länet får Länsstyrelsen att göra bedömningen att 
det rör sig om fler än en björn. Mer information om björnspillningsinventeringen hittar du här. 

 

Insamlade spillningar under björnspillningsinventeringen 2017. Bruna markeringar med stjärnor är 
spillningar med björn-DNA, röda markeringar är spillningar utan björn-DNA. Blå cirkel motsvarar 
ungefärligt hemområde för en hane, och orange cirkel hemområde för en hona.   

  

https://www.slu.se/bjornspillningsinventering-2017


Kungsörn 
Kungsörn inventeras genom att konstatera var det finns besatta revir samt om det i de reviren sker 
häckning under sommaren. I nuläget känner Länsstyrelsen inte till något besatt revir eller häckning 
som skett i länet under 2018. 
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