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Nu sammanfattar vi några av händelserna från en intensiv höst i årets sista nyhetsbrev.
Rovdjursförvaltningen står inför en ny tid och med det nya året kommer flera uppdrag
och utmaningar. I nästa nyhetsbrev kommer vi bl a att informera om regeringsuppdraget
att utveckla metoder för inventering av vildsvinnskador på gröda. Vi hoppas komma ut
med fyra Nyhetsbrev 2009. Trevlig läsning!

Information
Utbildning

Information och Utbildning
Viltskadecenter har som vanligt varit ute på flera platser i landet och informerat om
olika viltskadeproblem och arbetet med förebyggande åtgärder. Den 8 december höll vi
ett kvällsföredrag vid SLU i Uppsala för 90 veterinärstudenter om rovdjursskador på
tamdjur och hundar. Vi informerade om lagstiftningen kring rovdjursskador,
besiktningsmännens utbildning och uppdrag samt om hur rovdjursskador kan se ut.
Veterinär Cecilia Gestsson från Bergslagens distriktsveterinärer höll samtidigt ett
föredrag om den veterinära rollen vid rovdjursangrepp och om alternativa skadeorsaker
och sjukdomar. Veterinärstudenterna visade stort intresse och kom med många frågor.

Cecilia Gestsson informerar om den veterinära rollen vid rovdjursskador på tamdjur och hundar för intresserade
veterinärstudenter.

21-22 oktober genomfördes en grundutbildning i inventering och kvalitetssäkring av
stora rovdjur. I anslutning till den gavs även en kursdag i Rovdjursforums
inventeringsdel.

Viltskadecenter

23 oktober hade vi premiärvisning av filmen ”Leva med hund i vargområden”. Syftet är
att diskutera problematiken, visa vilka mekanismer man kan arbeta med och ge tittaren
en samlad bedömning av hur och under vilka förutsättningar olika förebyggande
metoder kan fungera. DVDn är ett komplement till Viltskadecenters broschyr ”Rovdjur
och hundar”. Filmen kan beställas från för 100 kr + porto.

Grimsö Forskningsstation
730 91 Riddarhyttan
www.viltskadecenter.se
0581-920 70
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Träff med ägare av boskapsvaktande hundar
Varje eller vartannat år samlas de tamdjursägare som använder sig av boskapsvaktande hundar
på Viltskadecenter för att dela erfarenheter och få aktuell information i frågor som rör
användningen av boskapsvaktande hundar. 2008 års träff ägde rum den 26 november. Knappt
30 personer deltog i träffen. Användningen av boskapsvaktande hundar i Sverige ökar långsamt
och idag arbetar ca 45 hundar aktivt med att skydda tamdjur mot rovdjursskador. Många
djurägare använder flera hundar. Raserna som används är Maremmano Abruzzese, Pyrenéer,
Kangalhund samt korsningar mellan Estrela och Pyreneér. Användningen av boskapsvaktande
hund i Sverige kräver tillstånd från Naturvårdsverket och kan erhållas via Viltskadecenter, som
jobbar för att utvärdera metoden under svenska förhållanden.

Boskapsvaktaren Jambo

Stora rovdjur

Stora rovdjur

Viltskadecenter
Grimsö Forskningsstation
730 91 Riddarhyttan

Skyddsväst för hund
Vargangrepp på hundar är idag ett kännbart och mycket svårlöst problem, för de som
bedriver jakt med löshund i områden där det finns fast förekomst av varg. Att använda
en skyddsväst med stålpiggar som gör det svårt för en varg att bita över hundens rygg
kan vara en åtgärd som förebygger en del angrepp. Viltskadecenter bedömer att
Protectors skyddsväst med band av piggar längsmed ryggen är den enda skyddsväst på
marknaden som faktiskt har potential att minska risken för en hund att bli skadad eller
dödad av vargar. Banden med piggar kan enkelt tas av om man jagar i ett område utan
varg, men vill skydda sin hund mot skador från t ex vildsvin.

www.viltskadecenter.se
0581-920 70
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För att utvärdera hur effektivt västen skyddar hunden behöver den användas under några
jaktsäsonger, även om direkta observationer av eventuella vargangrepp på hundar med
väst förstås kan ge en antydan tidigare. Vad vi kan göra redan nu är att ta reda på hur
västen påverkar hunden och om hunden hindras av västen på något sätt. Skyddsvästens
ordinarie pris är ca 2 995 kr. Viltskadecenter har subventionerat priset på 100
skyddsvästar till köpare som jagar med hund i vargrevir, så att kostnaden istället blir
1 000 kr per väst. Den som köper en väst till reducerat pris åtar sig att delge
Viltskadecenter sina erfarenheter av västen under den första jaktsäsongen. Vår
förhoppning är att västarna används under tillräckligt många jaktdagar under
innevarande jaktsäsong för att avgöra om västen är användbar och om den eventuellt
behöver ändras på något sätt. I början av december var alla de 100 subventionerade
västarna uppbokade och Protector började leverera västarna veckan före jul.

Inventering
Inventering
Föryngringar av varg i Sverige 2008

Viltskadecenter
Grimsö Forskningsstation
730 91 Riddarhyttan

Antalet föryngringar av varg i Sverige 2008 (valpkullar födda våren 2008) är för
närvarande uppe i 24 st (2008-12-10). Ytterligare någon eller några föryngringar kan
komma att bekräftas senare under vintern 2008/09.
Under flera års tid har Viltskadecenter löpande och så tidigt som möjligt varje
vintersäsong uppdaterat antalet konstaterade vargföryngringar i landet. Bedömningarna
har i möjligaste mån följt Naturvårdsverkets föreskrifter och kriterier för varginventering.
Vissa avsteg från dessa kriterier har dock varit nödvändiga att göra för att det ska vara
möjligt att överhuvudtaget ge tidig och löpande information av detta slag. Bedömningarna
grundar sig bland annat på föregående säsongs kännedom om vargrevirens gränser. Det är
främst särskiljningar av olika revir som kan utgöra frågetecken så här i början av
vintersäsongen. Revirgränser kan förändras och hela revir kan även försvinna från ett år
till nästa.

www.viltskadecenter.se
0581-920 70
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Hanvalp från Galven-reviret. Bilden tagen i samband med märkningen i början av december. Foto: Pär HansErs

Kommande aktiviteter
Kommande
aktiviteter

Vi jobbar för närvarande för fullt med vår verksamhetsplan för 2009 och återkommer
med information om planerade kurser och träffar efter årsskiftet.

Viltskadecenter tackar
alla våra samarbetspartners för det gångna året och
önskar
God Jul och Gott Nytt År!
Viltskadecenter
Grimsö Forskningsstation
730 91 Riddarhyttan
www.viltskadecenter.se
0581-920 70

4

