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Inventeringar
och utbildningar

Barmarksinventering

Utbildningar
Viltförvaltningsdelegater
Den 14-15 april och den 21-22
april genomförde Viltskadecenter två utbildningar på
uppdrag av Lantbrukarnas
riksförbund. Utbildningen var
beställd för landets samtliga
markägarmandat i de nya
länsvisa Viltförvaltningsdelegationerna. 19 län var representerade genom 49 deltagare.
Utbildningen tog upp
ekologiska och förvaltningsinriktade forsningsresultat över
samtliga de svenska viltarter
som delegationerna har att
besluta om. Deltagarna var
trötta, men mycket nöjda efter
två fullspäckade dagar på
Grimsö med en mängd olika
forskare som föreläste inom
sina respektive områden.
Viltskadecenter har även
deltagit på utbildningar för
Viltförvaltningsdelegationer
ute i landet (Skåne, Blekinge,
Kalmar, Södermanlands ,
Östergötlands, Kronobergs,
Jönköpings, Västra Götalands
och Örebro län).
foto: åsa till

Vid Viltskadecenter fortsätter de genetiska analyser som
ingår i regeringsuppdraget
att undersöka möjligheten att
inventera varg på barmark. En
del av projektet är att ta reda
på hur väl vargspillningar som
samlas in under barmarksförhållanden fungerar för
genetisk analys.
Väderförhållande och
utomhustemperatur fram till
dess att ett spillningsprov
samlas in har stor betydelse
för om den genetiska analysen kommer att fungera.
Forskning har utförts på ett
flertal olika arter och resultaten visar tydligt att spillning
som samlats in vid kallt och
torrt väder lämpar sig bättre
för genetisk analys än spillning som samlas vid varm
och fuktig väderlek. Förklaringen ligger till stor del i att
bakteriernas nedbrytning av
spillningen går långsammare
i kallt väder och att det DNA
som finns i spillningen då
bevaras bättre.

Generellt vid DNA-analys
gäller att spillning som samlats in på snö fungerar bättre
än spillning som samlats in på
barmark vid varmt väder. De
första resultaten från barmarksinventeringen av varg
stämmer också väl överens
med detta faktum. Bland
spillningsprover som samlas
in vid snöspårning under den
ordinarie varginventeringen
brukar knappt 70 % fungera
så pass bra att det går att göra
en individbestämning. Bland
de drygt 60 barmarksinsamlade prover som hittills analyserats inom barmarksprojektet
har ca 40 % fungerat tillräckligt bra för en individbestämning. Barmarksinsamlade
spillningar fungerar alltså inte
lika ofta, men givet resultaten
i tidigare studier i ämnet är
detta ungefär vad vi förväntat.
Den lägre analysframgången
bland barmarksproverna förklaras troligen främst av snabbare nedbrytning av provernas DNA på grund av högre
utomhustemperatur innan
insamling. Ytterligare en delförklaring skulle kunna vara
att det hamnar fler spillningar
från andra arter (t ex räv och
grävling) bland barmarksinsamlade prover. Om så är
fallet vet vi dock inte eftersom
det kräver en typ av analys
som vi ännu inte utfört.

Trevlig sommar
önskar vi på
Viltskadecenter

Viltskadecenter
Grimsö
Forkningsstation
730 91 Riddarhyttan
www.viltskadecenter.se
0581-920 70
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Utbildningar Stängslingskurs
19-20 maj genomförde vi en
utbildning i stängsling mot
stora rovdjur. Deltagarantalet
var rekordstort (23 st), vilket
till viss del beror på de förändringar som trätt i kraft
vid årsskiftet. Fr o m 1 jan
2010 administreras bidrag
till permanenta stängsel via
landsbygdsprogrammet i stället för från viltskadeanslaget.
I och med denna åtgärd ökar
regeringen bidragssumman till
permanent stängsling.

Nya elregler Problem med nya
elregler

Grimsö
Forkningsstation
730 91 Riddarhyttan

Diskussion runt en stängseluppsättning
Foto: Per Blomqvist

Viltskadecenter

Det nya regelverket från bland
andra Elsäkerhetsverket och
Svensk standard, som endast
tillåter en maxgräns på
5 Joule för elstängselaggregat
framöver är mycket problematiskt. Så svaga aggregat
gör det fullständigt omöjligt
att bygga långa stängsel med
låga trådar, vilket är ett måste
för att hålla bland annat stora
rovdjur och vildsvin utanför
hägnade marker. Det är oerhört svårt och komplicerat att
arbeta konstruktivt när nya
regler och lagstiftning inte går
i takt med rådande politiska
beslut.
Stängsel mot rovdjur är
en förutsättning för att kunna
skydda de allra flesta tamdjursbesättningar inom främst
vargrevir. Möjligheten att
kunna förebygga angrepp är
dessutom helt nödvändig för
att få acceptans för såväl vargpolitiken som vargarna i sig.
Vi hoppas att beslutande
myndigheter har möjlighet att
hantera denna regel på ett för
verksamheten rimligt sätt.

Femtrådigt elstängsel

www.viltskadecenter.se
0581-920 70
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Publikationer

Skogsarbete i björnområden

Spårbok
Lagom till kommande spårningssäsong (2010/11) planerar Viltskadecenter att ge
ut en bok om spårning och
inventering av rovdjur (lodjur,
järv, varg och björn).
Beräknad utgivning är
månadsskiftet november/
december 2010. Författare
är Åke Aronson. Boken är
rikt illustrerad med foton och
teckningar och vänder sig i
första hand till länssyrelsernas
fältpersonal som utför rovdjursinventeringar.
Även en bredare allmänhet,
som på ett eller annat vis har
intresse av att kunna tolka
spår efter rovdjur, kommer att
ha stort utbyte av denna bok.
Ur innehållet:
•

Grimsö
Forkningsstation

•

Artbestämning av spår
från de stora rovdjuren i
olika snöförhållanden

•

Hur man avgör antal djur
i sällskap utifrån spår

•

Metoder för särskiljningar
av olika förekomster

•

Markeringsbeteenden

•

Dokumentation
av fältarbete

heter. Genom att även inkludera
björn då man gör en riskbedöm-

• Om det finns ett aktivt björnide
på en yta som t ex ska röjas, bör
det arbetet utföras efter 1 juni.
osäker kan du se till att ha sällskap
med dig, eftersom flera människor
• Om det inte går att ändra tiden
alltid låter mer än en. Försök variera
för när ett arbete ska utföras på
de ljud du åstadkommer, så att bullvåren eller hösten bör man
ret från t ex en röjsåg varvas med
undvika att gå närmare ett ide
röster eller andra ljud emellanåt.
än 200 m.

ning kan såväl arbetsgivare som
enskilda arbetare både minska
risken för olyckor och känna sig
tryggare. På denna plansch finns
några enkla råd om hur man kan
minska risken för angrepp av björn
då man arbetar i skogen.

Hur kan man undvika
konfrontationer mellan
skogsarbetare och björnar?

Rör dig med vinden så att
björnen känner din lukt

Gör mat och skräp
oåtkomliga för björnar

Möten mellan människa
och björn
De allra flesta möten som inträffar mellan björn och människa
sker utan dramatik. En grundregel
för att ett möte mellan björn och
människa inte ska leda till ett tillbud är att se till att varken björn
eller människa blir överraskade
av mötet. En björn kan känna sig
hotad om en människa dyker upp
snabbt, utan att björnen först har
hört eller fått vittring av människan. I sällsynta fall kan det leda
till att björnen reagerar med att
försvara sig. Det finns två kända
händelser i Sverige då skogsarbetare blivit angripna och skadade
av björn. En inträffade på försommaren 1986 i Jämtland, då en
skogstaxerare råkade komma nära
en björnhona med årsungar.
Den andra inträffade tidigt på
våren 2008 i Dalarna, då en röjare
plötsligt stod några meter från ett
björn-ide med en ensam björnhona.

Björnar har ett välutvecklat luktsinne och allt som doftar kan locka
dem. Städa undan matrester och
sopor runt rastkojor eller lägerplatser i områden med mycket björn!
Lär dig känna igen
spårtecken av björn
Färska tassavtryck, spillning, rivmärken på trädstammar och uppgrävda myrstackar, getingbon och
stubbar kan vara tecken på att det
finns björn i närheten. Korpar och
lukt kan vara tecken på att kadaver
finns i närheten. Björnar äter gärna
kadaver och söker sig till sådana
om de får vittring på dem.
Fråga markägaren
om det finns kända åtlar
Om det finns en aktiv åtel på ett
område som t ex ska röjas, bör
entreprenören diskutera med markägaren om denna kan flyttas innan
arbetet påbörjas.

En björn som har fått vittring av
dig blir inte överraskad. Se till att
röja med vinden i ryggen, så att
eventuella björnar har en möjlighet
att upptäcka att du kommer.

• Om du under arbetet skulle
träffa på ett ide före 1 juni eller
på hösten, vid tiden då snön
lägger sig, bör du backa därifrån
och återuppta arbetet senare.

Prata och gör ljud
så att björnen hör dig!

• Om du ska röja i en sluttning
ökar sannolikheten att upptäcka
ett ide (eller markslitaget/stigen
i anslutning till dess öppning)
om du börjar vid ett av de nedre
”hörnen” av ytan och därefter
På hösten tycks de första rejäla snöarbetar fram och tillbaka i
fallen spela stor roll för när björsidled uppför sluttningen.
narna går i ide. Idena grävs oftast
Om människa och björn fått
ut i stora, övervuxna myrstackar
eller under stenblock och rotvältor. syn på varandra lämnar björnen
nästan undantagslöst området.
I sluttningar ligger de flesta idens
öppning åt sidan eller nedåt. En del Om du har sett en björn som kan
antas vara kvar på en yta, så bör
björnar konstruerar ”korgiden”,
inget arbete utföras på den ytan
som består av en stor risbädd,
samma dag.
där björnen lägger sig och låter

Björnar har välutvecklade sinnen,
men kan ändå överrumplas av
någon som rör sig tyst (t ex skogstaxerare) med vinden mot sig.
Vid brusande vattendrag finns
risken att en björn inte hör dig trots
att du gör ljud. Om du känner dig

• Försök att undvika att gå fram
till sådant som kan vara ett ide
under vår och höst.

Om en aktiv åtel eller ett färskt
kadaver påträffas under pågående
arbete, gör man en bedömning av
om platsen besökts av björn nyligen.
Titta framförallt efter spillning,
men även andra spårtecken. Hittar
du färska spårtecken efter björn
bör markägaren kontaktas för en
diskussion om hur situationen ska
hanteras. Markera sådana platser
på kartan och visa dina kollegor.

Var uppmärksam på sådant
som kan vara ett björnide

sig snöas över. Idena lämnas ofta
i samband med snösmältningen.
Efter 1 juni har de flesta björnar
lämnat sina iden.

Om ett arbete måste
avbrytas på grund av
björn så räknas det som
ett tillbud.
Anmäl alla tillbud till ditt
skyddsombud!

Viltskadecenter är ett serviceorgan för myndigheter, organisationer, enskilda näringsidkare och allmänheten. Centret arbetar på uppdrag av
Naturvårdsverket. Viltskadecenter bistår bland annat med information om förebyggande åtgärder för att förhindra skador från fredat vilt.
Grimsö Forskningsstation • 730 91 Riddarhyttan • www.viltskadecenter.se
FotograFer: Marcus elFströM, jens karlsson, Magnus kristoFFersson, staFFan Widstrand (stora bilden) och steinar Wikan.

isbn 978-91-86331-14-6
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Leva med björn
– information till
skogsarbetare

SkogS
ar
FaktaB

Som en fjärde del i vår serie Leva
med björn har vi på länsstyrelsernas efterfrågan tagit fram en
affisch och ett faktablad som
riktar sig till människor som
arbetar i skogen.
Materialet finns tillgängligt
att läsa och ladda ner från
www.viltskadecenter.se.
Det går även att beställa
planschen på telefon
0581-69 73 42 eller
0581-920 70.
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Gångarter och spårställningar

• Under våren bör barmarksytor
röjas före ytor som fortfarande
är täckta med snö.

bli farliga under vissa omständig-
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•

Grundläggande spår- och
spårningskunskap
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Två pågående examensarbeten på betande fåglar

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0055

Övrigt vilt

Louise Hämäläinen som studerar sångsvanarnas rastningsmönster och rörelser vid sjön
Tysslingen, och Martin Wallgärd som studerar
grågässens val av åkrar vid Hornborgasjön och
Kvismaren har avslutat sina fältinventeringar.
Nu vidtar analyser och skrivarbete för de två
studenterna. Fördelningen av observerade
svanar och grågäss på åkermark (fig 1 och 2)
kommer bland annat att relateras till grödoslag
och avstånd till övernattningsplatser.

Fig 2. Fördelning av grågåsflockar (röda punkter) observerade från inventeringsrundan (röd linje) som inventerades
dagligen vid Kvismaren under fältperioden i april.

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0055

Fig 1. Fördelning av sångsvaneflockar (röda punkter)
observerade från inventeringsrundan (röd linje) som
inventerades dagligen vid sjön Tysslingen under
fältperioden i mars-april.

Besiktning av
vildsvinsskador

JArnem
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730 91 Riddarhyttan
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Grimsö
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Viltskadecenter

Viltskadecenter har fått i uppdrag av
Naturvårdsverket att driva ett pilotprojekt som syftar till att utveckla en
metodik för att inventera ekonomiska
förluster orsakade av vildsvin på
jordbruksgrödor. Nu finns blanketter
färdiga och tillgängliga på vår hemsida för att lantbrukare ska kunna
anmäla sina skador och även blankett
för själva skadebesiktningen. En första
version av besiktningsmanual finns
färdig och delades ut i samband med
utbildning av besiktningsmän vid
Grimsö i slutet av april. Besiktningsmän från Sörmlands län, Kronobergs
län, Skånes län och Örebro län
utbildades för besiktning av vildsvinsskador. Besiktningar av skador
har påbörjats i tre av de fyra
länen. I Örebro har ännu inga
skaderapporter inkommit.
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Vidareutbildning
av besiktningsmän i fyra
förslökslän genomfördes i april.
Här diskuterar gruppen hur man
ska kvantifiera bökskador på vall.
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Övrigt vilt

Tranräkning vid Kvismaren
Vid Kvismaren, en av Sveriges viktigaste rastlokaler för tranor, genomför vi tillsammans
med Länstyrelsen i Örebro och Kvismare
Fågelsstation en veckovis räkning av tranor
(fig 4). Inventeringen syftar till att öka kunskapen om variationen av fåglarnas antal
över odlingssäsongen. Tanken är att denna
inventering ska fortsätta även i framtiden men
då kanske i något mer begränsad omfattning,
årets inventering kommer då att ligga till
grund för när under året tranorna ska räknas.
Antal
700

29 mars
6 april

600

17 maj

500
400

19 april

300

Märkta vildsvin och ytterligare ett
examensarbete på gång

Grimsö
Forkningsstation
730 91 Riddarhyttan
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Fig 4. Preliminära siffror på antalet tranor som räknats in
från tre olika observationspunkter när tranorna landar på
övernattningsplatser i Kvismaren. Extrema översvämningar
i området kan troligen ha orsakat något annorlunda
mönster i år (framförallt i första halvan av april), då
fåglarna kan ha övernattat på översvämmade åkrar.
Toppen i början var under flyttid och den ökning vi nu ser
är troligen icke häckande tranor som anländer till området
och som förmodligen blir kvar under sommaren.

Fig 3. Sju märkta vildsvinssuggor på Mörkö. Ytterligare
en sugga planeras att märkas under maj-juni. Med dessa
individer får vi möjlighet att studera skaderelaterade
frågeställningar såsom effekten av skadeförebyggande
åtgärder, men kommer även öka kunskapen om vildsvinens
ekologi

Viltskadecenter
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100
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200

Kunskapsinsamling
grågås i Sörfjärden

I ett samarbete med vildsvinsprojektet på
Grimsö (finansierat av Cronstedts stiftelse och
Naturvårdsverket) och Hörningsholms Godsförvaltning har sju vildsvinssuggor märkts med
GPS-halsband på Mörkö i Sörmland
(fig 3). Ytterligare en sugga ska märkas under
maj och juni. Här kommer vi att studera vildsvinens rörelser i förhållande till förebyggande
åtgärder som utförs i form av styrningsplatser
(utfodring och viltåkrar) samt skyddsjaktsåtgärder (där kultingar eller andra gruppmedlemmar runt suggan jagas om de uppehåller
sig på spannmålsfält). Dessa studier kommer
främst att utföras av en examensarbetare (Sofie
Lindblom) som börjar sina studier i augusti.
Hon kommer vidare att i fält inventera skador
på spannmål och relatera skadornas fördelning
i landskapet med olika faktorer såsom jaktansträngning, närhet till foderplats och närhet till
skydd.

I samarbete med Länsstyrelsen i Sörmland,
fältstationen Rördrommen och Studiefrämjandet pågår ett försök med att skapa en attraktiv
gåsåker i Sörfjärden (Sörmland). Vallblandningen består av blålusern, käringtand, vitklöver, timotej, ängssvingel, kummin och cikoria.
Cikoria har i tidigare sortförsök vid Hornborgasjön och i ekologisk odling visat sig vara
mycket attraktiv för gässen. Vi avser därför
att särskilt studera effekten av förekomst av
cikoria i vallblandning. Uppföljning av gässens
nyttjande av gåsåkern pågår. Gässen inventeras
veckovis från bestämda punkter i landskapet.
Vidare utförs spillningsräkning och uppskattning av biomassa i provytor på gåsåkerns två
halvor (en sida med och en utan inblandning av
cikoria). Projektet syftar till att öka kunskapen
om hur gässen kan styras till områden där de
inte orsakar skada.
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Övrigt vilt

Pilotprojekt – ljudanläggning:
skrämsel av vitkindade gäss på Gotland
Vid Faludden på Gotland jobbar vi just nu med
ett mindre test av skrämseleffekten på vitkindade gäss med hjälp av två ljudanläggningar.
Två företag har ställt upp med en anläggning
vardera, vilka saluförs för skrämsel av olika
fågelarter.
Utrustningarna är framtagna för den amerikanska marknaden. För skrämsel av gäss är
de programmerade med ljud som enligt studier
har visats sig ha effekt på kanadagäss, bland
annat deras eget alarmläte, coyoteskrik och
pistolskott.
Effekten utvärderas genom att länsstyrelsens skrämselkonsulent i området spillnings-

inventerar provytor på de berörda fälten under
perioder då anläggningen varit aktiverad
respektive avstängd. Nya ljudslingor har också
tagits fram med de vitkindade gässens eget
alarmläte, gässens uppflogsläte, rävskrik och
havsörnsskrik.
Vi hoppas kunna utvärdera effekten av
även dessa ljud innan gässen drar vidare mot
den ryska tundran. Studien sker i liten skala,
men om vi får resultat som visar att det kan
vara värt att arbeta vidare med kan det bli
aktuellt med fortsatta studier av vitkindade
gäss på Gotland och av grågäss på fastlandet.
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