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Källa: Rovdjursforum

Antal hundar angripna av fredade rovdjur 1997–2008.
Antal

1) Antalet angripna inkluderar hundar som dödats eller skadats av ett 
rovdjur eller saknas efter rovdjursangrepp.
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Säsongen 2007/08 konstaterades 19 föryng-
ringar av varg i Sverige. Norge hade ingen helt 
egen föryngring av varg, men vargarna i Gräs-
marksreviret vistades på båda sidor gränsen. 
Föregående säsong var motsvarande siffra 16 
föryngringar, varav 2 i gränsrevir. Det totala 
antalet vargar i landet kan grovt uppskattas till 
200 individer säsongen 2007/08 (antalet föryng-
ringar multiplicerat med en faktor 10).

Ökad vargförekomst medför ett större tryck 
på länsstyrelsernas inventeringspersonal för att 
särskilja olika par och flockar från varandra. 

2008 registrerades 317 tamdjur som vargan-
gripna i Rovdjursforum (figur 1). För åren 1997-
2008 ser vi en ökande trend, men med relativt 
stor variation mellan åren. Västra Götaland 
utmärker sig bland de andra länen med 135 var-
gangripna får. Länet är stort och i vissa områ-
den är det mycket tätt mellan fårbesättningarna. 
Sex vargrevir har berört Västra Götalands län 
under 2008. 

Figur 1. antal tamdjur angripna av varg 1997-2008. 

Incidenter med vargangripna hundar 2008 var 
nästan lika många som 2007 (figur 2) och följer 
den utveckling man kan förvänta sig med bak-
grund av tidigare års skador. Totalt angreps 41 
hundar av varg 2008, varav 27 dödades och 14 
skadades. 

Mellanårsvariationerna kan bero på flera 
orsaker, bland annat vädret under jaktsäsongen, 
vilket påverkar antalet jaktdagar med hund. En 
annan faktor är enskilda individer eller familje-
grupper av vargar som vissa år tar fler hundar 
än genomsnittsvargen.

 

Figur 2. antal hundar angripna av fredade rovdjur 1997-2008. 

Björn

2008 bedömdes totalt 95 tamdjur vara angripna 
av björn (figur 3). Därtill angreps 37 bisamhällen. 
 

Figur 3. antal tamdjur angripna av björn 1997-2008. 

Variationen mellan åren förklaras främst med 
skillnader mellan olika björnindivider. En indi-
vid som gör stor skada syns väl i statistiken. 

Viltskadecenter har under året fortsatt arbeta 
med utbildning av länsstyrelsepersonal för att 
hantera problem som kan uppstå med björnar. 
 

Bikupa angripen av björn. från den 1 januari 2009 kan 
länsstyrelsen bevilja bidrag till skadeförebyggande åtgärder för 
biodling.
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Antal tamdjur angripna av varg 1997–2008.
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Lodjur

55 tamdjur bedömdes vid besiktning vara 
dödade eller skadade av lodjur 2008 (figur 4). 
Motsvarande siffra för hundar angripna av 
lodjur var 11 st (figur 2), av vilka en dödades. 
Lodjursangrepp på hundar uppstår oftast i situa-
tioner då lodjur förföljs och ställs av hund. 

Figur 4. antal tamdjur angripna av lodjur 1997-2008. 

Bidrag och ersättningar för rovdjur

År 2008 beviljade länsstyrelserna totalt 133 
ansökningar om bidrag för åtgärder som syftar 
till att förebygga skador av rovdjur. Den totala 
beviljade summan uppgick till 4,4 miljoner kr 
(figur 5). Det är en minskning med 42 % jämfört 
med 2007. Huvuddelen av bidragen gick till tam-
djursägare i län med vargförekomst. 

Den sammanlagda ersättningen beviljad av 
länsstyrelserna för skador orsakade av stora rov-
djur på tamdjur 2008 uppgick till 1,14 miljoner 
kr (figur 5). Av den totala ersättningen bevil-
jad för skador på tamdjur 2008 gick 17 % till 
skador av björn, 2 % för skador av kungsörn, 
8 % för skador av lodjur, 69 % för skador av 
varg och 4 % för skador av okänt rovdjur. 

Figur 5. Utbetalda bidrag och ersättningar 1997-2007. 

Uppgifter om bidrag, ersättningar och skador  
på tamdjur och gröda finns i Viltskadecenters 
rapport Viltskadestatistik 2008. 

Projekt (Stora rovdjur) 

Viltskadecenters rekommendationer för 
hantering av problemsituationer med 
stora rovdjur

Viltskadecenter har i samarbete med flera läns-
styrelser och Naturvårdsverket tagit fram förslag 
till rekommendationer för hur olika problem 
med stora rovdjur kan hanteras. Rekommen-
dationerna är inte avsedda att följas till punkt 
och pricka, utan ska fungera som ett stöd i 
ärendehanteringen för framförallt länsstyrelser-
nas handläggare. Förhoppningen är att rekom-
mendationerna ska göra det enklare att fatta 
snabba, men ändå välgrundade beslut samt öka 
allmänhetens förståelse för hur förvaltande myn-
digheter resonerar i situationer då problem med 
stora rovdjur uppstår. Arbetet med utveckling 
och förankring av rekommendationerna avslutas 
under 2009. 

Lapptyg

Viltskadecenter har under året sytt upp ca 4 km 
”lapptyg” att användas som akutåtgärd efter ett 
angrepp av varg på tamdjur eller då risken för 
vargangrepp av annan anledning är hög. Hittills 
har inget angrepp skett på några tamdjur som 
gått bakom lapptyg. Produktionen av lapptyg 
fortsätter 2009. 

Viltskadebarometern

Under 2008 publicerade Viltskadecenter den 
första upplagan av ”Viltskadebarometern”. 
Viltskadebarometern gör en bedömning av det 
förväntade antalet rovdjursangrepp på tamdjur 
i olika delar av landet, baserad på hur det sett 
ut tidigare år. Viltskadebarometern kommer att 
publiceras i samband med viltskadestatistiken 
varje år framöver. 

DNA-analys för att identifiera rovdjursart/
enstaka rovdjursindivider från salivprover

Institutionen för Zooekologi vid Lunds Universi-
tet har under 2008 fortsatt arbetet med analyser 
av rovdjurs- DNA, insamlad från saliv i bett på 
skadade eller dödade tamdjur och hundar. Tidi-
gare har de konstaterat att det går att bestämma 
rovdjursart utifrån provtagningen, men under 
2008 har de funnit att det även är möjligt att 
urskilja varg på individnivå i prover som håller 

Källa: Rovdjursforum

Antal tamdjur angripna av lodjur 1997–2008.
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1) Antalet angripna inkluderar tamdjur som dödats eller skadats av ett 
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tillräckligt hög kvalitet. Det gäller dock endast 
prover som är insamlade från tamdjur och alltså 
inte från hundar.  

När det gäller hundar som angripits av varg 
visar resultaten tyvärr att det i dagsläget inte är 
möjligt att urskilja varg-DNA i proverna från 
dem. Den genetiska likheten mellan varg och 
hund är alldeles för stor. Det innebär att Viltska-
decenters målsättning att undersöka vilken/vilka 
kategorier av vargar som angriper och dödar 
hundar inte kan uppnås med hjälp av att ana-
lysera DNA utvunnen ur salivprover. Försöket 
med att utveckla metoden fortsätter för tredje 
(och sista) året 2009. 

Planering för användning av metoden

Om ekonomisk möjlighet ges kommer Viltska-
decenter att uppdra åt Lunds universitet att 
förbättra metoden så långt det är möjligt för att 
kunna individbestämma rovdjur samt utveckla 
den så att den kan användas även på rovdjursan-
gripna hundar. Lyckas det kommer Viltskadecen-
ter att arbeta för att testa den nuvarande besikt-
ningsmetoden för rovdjursangripna tamdjur, öka 
kunskapen om de olika rovdjurens byteshante-
ring och undersöka om vissa vargindivider eller 
vissa kategorier av vargar är mer benägna att 
angripa hundar än andra. Vi kommer även att 
undersöka möjligheterna för metoden att använ-
das fortlöpande under betessäsongen för att t ex 
kunna använda den som komplement vid svåra 
besiktningar eller i andra sammanhang, t ex vid 
misstänkta problemindivider av varg. 

Förebyggande åtgärder i 
renskötselområdet 

Under 2007 fick Viltskadecenter ett reger-
ingsuppdrag rörande förebyggande åtgärder i 
renskötselområdet. Vi har under året fört en 
diskussion med framförallt företrädare för SSR, 
Sametinget och länsstyrelserna kring en studie 
av rovdjurspredation på renar. Vi har även dis-
kuterat med förvaltande myndigheter och fors-
kare i Norge och Finland. 

Viltskadecenter har i samarbete med läns-
styrelsen i Jämtland individmärkt 700 vajor i 
Njaarke sameby och följt upp deras reproduk-
tion under vår, sommar och höst. 

Björnsäkra soptunnor

Arbetet med att ta fram en säker och användar-
vänlig låsanordning har på grund av tidsbrist 
på företaget som tillverkar tunnorna legat nere 
under 2008, men fortsätter förhoppningsvis 
under 2009. 

Rädsla för rovdjur

Viltskadecenter har deltagit i ett samarbete med 
miljöpsykologer från Lunds universitet. Samar-
betet har mynnat ut i en vetenskaplig artikel som 
fördjupar kunskapen om vilka faktorer som styr 
rädsla för rovdjur. Artikeln är inskickad till en 
vetenskaplig journal, men ännu inte publicerad. 

Resultaten kommer att publiceras i ett fakta-
blad under 2009. De pekar på att allmänhetens 
rädsla och oro inte kan förbises inom viltförvalt-
ningen. Även om de stora rovdjuren objektivt 
sätt utgör ett litet hot mot den svenska allmän-
heten kan man från den här studien dra slutsat-
sen att den självrapporterade personliga oron för 
att möta rovdjur utgör en barriär för allmänhe-
tens betalningsvilja för svensk rovdjurspolitik. 

Protectors rovdjursväst. foto: Jens karlsson 

Vargar och jakthundar

Under 2008 inledde Viltskadecenter ett samar-
bete med företaget Protector Hundskydd AB. 
Baserat på rekommendationer från Viltskade-
center har Protector vidareutvecklat en väst som 
kan minska risken för allvarliga skador om en 
hund angrips av varg. 

Viltskadecenter har subventionerat 100 
västar som sålts till jägare inom vargrevir. Vår 
förhoppning är att västarna har använts tillräck-
ligt mycket under jaktsäsongen 08/09 för att vid 
utvärdering ge information om hur de fungerar 
på hundar under jakt. 
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Under 2008 tog Viltskadecenter fram en film 
som beskriver omfattningen av problemet med 
vargangrepp på hundar och vilka möjliga åtgär-
der man kan arbeta med för att minska risken 
för att angrepp. Filmen visades första gången 
den 23 oktober på Grimsö. Media och personer 
som medverkat i filmen fanns med på visningen.

 

Övrigt (Stora rovdjur)

Löpande verksamhet

Viltskadecenter lägger stor vikt vid att leva upp 
till rollen som ett servicecenter för framför allt 
myndigheter och intresseorganisationer, men 
servar även andra som studieförbund, skolor 
och universitet, media samt enskilda personer 
(huvudsakligen lantbrukare och jägare). Detta 
sker fortlöpande genom ett stort antal dagliga 
kontakter, framför allt via telefon och e-post. 

Boskapsvaktande hundar

Under 2008 tillkom ytterliggare några boskaps-
vaktande hundar och antalet som används i 
aktivt arbete i Sverige är nu uppe i 45 st. 

 

Boskapsvaktande hundar i arbete (just nu i vila) med fåren på 
skogsbete hos karl-gustav hedling Östra grunubergets fäbod i 
orsa. foto: linn svensson

Viltskadecenter utför studiebesök och håller 
löpande kontakt med de tamdjursägare som 
använder hundarna som en skadeförebyggande 
åtgärd mot rovdjur.  Under hösten genomfördes 
även en träff med dem. På denna diskuterades 
bland annat aktuella händelser och frågor som 
rör boskapshundarna och deras arbete. Framför 
allt nya hundägare har frågor som rör uppfost-
ran och användning av hundarna och de som 
har haft hundar i några år har värdefulla egen-
skaper att dela med sig av. 

”Rovdjurslådan”

Under 2008 har sex mobila rovdjurslådor levere-
rats till länsstyrelserna i Jönköpings, Gävleborgs, 
Västerbottens, Skåne och Dalarnas län. Ett per-
manent ”Rovdjursskåp” har skickats till Norge. 
För 2009 finns redan fyra nya beställningar på 
mobila rovdjurslådor från länsstyrelser/naturum 
i Örebro, Västernorrlands och Dalarnas län.

Förvaltningsmärkning av varg 

Under 2008 har Viltskadecenter förvaltnings-
märkt tre vargar inom reviret Galven i Gävle-
borgs län. De märkta vargarna var en invandrad 
hanvarg från den finsk-ryska vargpopulationen 
och två av hans valpar. 

 

sändarförsedd hanvarg i galven. foto: åke aronson 
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Inventering (Stora rovdjur)
Varg

Länsstyrelserna är ansvariga för inventering 
av björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. För 
inventering av varg har Viltskadecenter, på 
uppdrag av Naturvårdsverket, en övergripande 
nationell kvalitetssäkringsroll som innefattar 
samordning, utvärdering och rapportering av 
den svenska vargpopulationens status. 

Skandinavien

Vintern 2007/08 beräknades den gemensamma 
svensk-norska vargstammen uppgå till 166-210 
individer. För svenskt vidkommande omfattar 
inventeringsarbetet utanför renskötselområdet 
inte vandringsvargar (icke-stationära individer). 
I den ovan presenterade siffran över det totala 
antalet vargar i Skandinavien ingår därför ett 
beräknat antal av 20-39 icke-stationära vargar 
för Sveriges räkning. Beståndssiffran 166-210 
vargar inkluderar 16 kända döda vargar under 
vinterperioden. Populationens tillväxt, räknat på 
medelvärdet av det totala antalet individer under 
det senaste året blir 23 % (från i genomsnitt 
152,5 vargar 2006/07 till 188 vargar 2007/08). 
Säsongen 2007/08 konstaterades 19 föryngringar 
i Skandinavien. Föregående säsong registrerades 
16 föryngringar. Antalet familjegrupper 2007/08 
var 20-21 stycken. Därutöver registrerades 17-25 
parbildningar utan valpar, så kallade revirmar-
kerande par. I dessa siffror ingår 1 osäker famil-
jegrupp och 8 osäkra par (tabell 1 och figur 7). 

Sverige (inklusive gränsrevir)

Den svenska delen av det skandinaviska varg-
beståndet beräknades vintern 2007/08 uppgå 
till 154-192  individer, inklusive 14 kända döda 
vargar. Icke-stationära vargar inventeras inte i 
Sverige utanför renskötselområdet. I totalsiffran 
ingår därför ett beräknat antal av 20-39 icke-
stationära vargar. Räknat på medelvärdet av 
det totala antalet individer ökade det svenska 
vargbeståndet med 32 % jämfört med föregå-
ende säsong (från 131,5 vargar 2006/07 till 173 
vargar 2007/08). Antalet revir med bekräftad 
föryngring säsongen 2007/08 (valpkullar födda 
2007) var 19 st (4 fler än föregående säsong). 
Antalet familjegrupper 2007/08 var 19-20 st och 
antalet revirmarkerande par var 15-21 st. I dessa 
siffror ingår 1 osäker familjegrupp och 6 osäkra 
par. Tabell 1 och figur 7. 

Kategori
av varg

Sverige Sverige/
Norge

Norge Skandi-
navien

Antal 
familje-
grupper

18-19* 1 1 20-21*

Antal revir-
markerande 

par

13-18* 2-3 2-4* 17-25*

Antal för-
yngringar 

2007

18 1 0 19

* maxsiffran inkluderar osäkra familjegrupper och par. 

Tabell 1. antal föryngringar, familjegrupper och revirmarkerande 
par av varg i skandinavien, fördelat på respektive land och 
gränsområdet, vintern 2007/08.

Preliminära resultat för vintern 2008/09

15 mars 2009 hade preliminärt föryngring kon-
staterats i 25 skandinaviska vargrevir, varav 3 
revir är belägna helt i Norge. 

 

Figur 6. den svenska vargstammens utveckling under perioden 
1997/98 – 2007/08. den övre kurvan visar medelvärdet av min- 
och maxantalet revir med familjegrupper eller revirmarkerande 
par. den undre kurvan visar antalet revir med konstaterad 
föryngring.

Figur 7. den geografiska fördelningen av de 22 vargrevir i 
skandinavien där föryngring konstaterats säsongen 2007/08, dvs 
där valpkullar föddes 2007 (uppgift från 15 mars 2009).
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DNA-prover

Viltskadecenter skickar kontinuerligt utrustning 
till länsstyrelserna för insamling av prover för 
DNA-analyser. För varg ansvarar Viltskadecen-
ter för prioritering, förvaring och förmedling av 
insamlade prover av betydelse för inventering 
och förvaltning.  

Sammanställning av inventeringsresultat

Under 2008sammanställde Viltskadecenter läns-
styrelsernas inventeringsresultat för inventerings-
säsongen 2007/08. Sammanställningarna bygger 
framför allt på uppgifter som länsstyrelserna 
registrerat i den nationella databasen Rovdjurs-
forum. 

  Sammanställningen för varg gjordes i 
form av en preliminär statusrapport i juni och en 
slutlig i december. I januari 2009 kom även den 
svenska versionen av den skandinaviska rappor-
ten Varg i Skandinavien statusrapport vintern 
2007-2008 som skrivs tillsammans med Högsko-
lan i Hedmark (Norge), Skandulv och Vilt- och 
fiskeriforskningsintitutet, Oulu (Finland). 

En preliminär rapport för lodjur gjordes i 
juni. Den slutliga rapporten kom i januari 2009. 

I december kom sammanställningen för järv-
inventeringarna. 

Sammanställningen av kungsörninventering-
arna presenterades i januari 2009. 

Utbildning, 
information och 
samverkan 
(Stora rovdjur)

Utbildningar och träffar
Följande utbildningar och träffar arrangerades 
av Viltskadecenter 2008 (utbildningarna genom-
fördes på Grimsö Forskningsstation om inte 
annat anges):

- Fortbildning i fält för länsstyrelsernas spår-
personal (beredskap 6-7 mars och 13-14 
mars). 

- Länsstyrelseträff  angående rovdjursutred-
ningen,  12-13 mars. 

- Besiktningsutbildning för rovdjursdödade 
tamdjur, 16-18 april och 23-25 april, inklu-
sive en dags utbildning i Rovdjursforum. 

- Utvärderingsmöte om inventering av varg, 
5-6 maj

- Spårträning för länens björneftersöksekipage, 
16-27 juni. 

- Fortbildning för besiktningsmän av statens 
vilt, Orsa Grönklitt 12-13 augusti. 

- Stängslingskurs för länsstyrelsens besikt-
ningsmän och rovdjurshandläggare, 9-10 
september. 

- Upptaktsmöte om inventering av varg, 7-8 
oktober. 

- Inventeringsutbildning, inklusive Rovdjursfo-
rum, 23-24 oktober. 

- Träff med boskapshundägare, 26 november. 

- Inventeringsutbildning, grundkurs för läns-
styrelsens fältpersonal och inventeringssam-
ordnare inom renskötselområdet, Storuman 
1-2 oktober.

- Inventeringsutbildning, grundkurs för läns-
styrelsens fältpersonal och inventeringssam-
ordnare utanför renskötselområdet, 23-24 
oktober. 
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Publikationer inom delområde 
Rovdjur 2008

Faktablad

- Hur stor är risken för upprepade rovdjursan-
grepp på tamdjur?

Bok

- Besiktning av rovdjursangripna tamdjur och 
hundar

 

Boken är en praktisk handledning för länsstyrel-
sens besiktningspersonal, men även tamdjursä-
gare och jägare kan ha nytta av den. 

Film 

- Leva med hund i vargområden

Inventeringsrapporter

- Varg i Sverige vintern 2007/08, Preliminär 
statusrapport

- Varg i Sverige vintern 2007/08, Statusrapport

- Varg i Skandinavien, Statusrapport för vin-
tern 2007/2008

- Preliminära resultat från inventering av järv i 
Sverige 2008

- Slutgiltiga resultat från inventeringar av 
lodjur i Sverige 2006/2007 

- Slutgiltiga resultat från inventeringar av 
lodjur i Sverige 2007/08

- Resultat från inventeringar av kungsörn i 
Sverige 2008

Övrigt

Viltskadecenter har medverkat till finansiering 
och distribution av följande externa rapporter av 
intresse för viltskadeförvaltning:

- Test av metod för områdesinventering av 
lodjur vintern 2006 (Olof Liberg, Henrik 
Andrén, Åke Aronson, Peter Jaxgård)

- Dödlighet och illegal jakt i den skandina-
viska vargstammen (Olof Liberg Håkan 
Sand, Hans Christian Pedersen Petter 
Wabakken)

Information och samverkan

Viltskadecenter har vid ett stort antal tillfällen 
under 2008 informerat och hållit föredrag om 
verksamheten, viltskadesystemet och problema-
tiken med rovdjur, tamdjur och hundar, såväl för 
besökande grupper på Grimsö som för myndig-
heter, organisationer och ideella föreningar som 
efterfrågat detta. Nedan följer några exempel på 
sådan verksamhet: 

- Flera informationsmöten för fårägare om 
förebyggande åtgärder mot rovdjur hölls 
under 2008 främst i områden med nyetable-
ringar av vargrevir. 

- Viltskadecenter medverkade vid flera av 
Svenska Jägareförbundets kretsårsmöten 
under våren. 

- Viltskadecenter medverkade vid Vargsympo-
siet i Vålådalen (3-5 mars), Inventeringsmötet 
i Storuman (1-2 oktober) samt länsstyrelsens 
i Dalarna möte med fäbodbrukare i Siljans-
näs 12 maj. 

- Flera lektioner har hållits av Viltskadecen-
ter på Grimsös 10-poängskurs i Viltbiologi. 
Viltskadecenter har även föreläst för ett 
tiotal besökande studentgrupper från hög-
skolor, folkhögskolor och naturbruksgym-
nasium, medverkat på Grimsödagen 11 maj 
på Grimsö Forskningsstation samt gett en 
utbildningsdag på Jägareförbundets jakt-
vårdsskola Öster-Malma i Sörmland. 

- Viltskadecenter har medverkat på flera infor-
mationsträffar om rovdjur arrangerade av 
länsstyrelserna i bl a Halland, Västra Göta-
land, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Väs-
terbotten och Östergötland. 
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- Viltskadecenters styrelse har sammanträtt 
vid fyra tillfällen under 2008. 

- Nationella Rådet för rovdjursfrågor har sam-
manträtt fyra gånger under året. Flera tele-
fonmöten har hållits inför skyddsjaktsbeslut 
med mera. Under hösten var arbetet mycket 
intensivt på grund av Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag från Miljödepartementet. 

Yttranden

Viltskadecenter har under 2008 fått möjlighet 
att yttra sig över ett stort antal remisser, gäl-
lande framför allt bidrags- och ersättningsären-
den, men även beträffande skyddsjakt på varg. 
Naturvårdsverket har begärt speciella yttranden 
av Viltskadecenter i flera ärenden med anledning 
av ansökan om skyddsjakt på varg. 

I yttranden om skyddsjakt på varg redogör 
Viltskadecenter för vargarnas ursprung, efter 
eventuella resultat från DNA-analyser. Viltska-
decenters uppgift är även att granska om de 
vargar ansökningarna avser kan anses vara mer 
benägna att angripa tamdjur eller hundar än 
”genomsnittsvargar”. Vår bedömning är att det 
effektivaste sättet att minska antalet angrepp på 
tamdjur och hundar är att bevilja skyddsjakt i 
vargrevir med många fårbesättningar och omfat-
tande jakt med löshund. 

Antalet remisser har ökat i takt med att 
vargarna spridit sig till mer tamdjurstäta områ-
den, där de relativt snabbt orsakat omfattande 
skador. Viltskadecenter efterlyser nationella 
och regionala strategier för hur skyddsjakt ska 
användas för att förebygga vargangrepp på tam-
djur och hundar. 

 

Utbildning av besiktningsmän för rovdjursangripna tamdjur. 
foto: mona hans-ers.

Övrig samverkan

Viltskadecenter har medverkat till att ta fram 
text till en viltförvaltningshandbok som beräk-
nas vara klar 2010. Möte med Kjell Danell 
(redaktör) angående detta hölls i Stockholm 
1/10.

Viltskadecenter har deltagit i arbetet på 
Ekologiska institutionen, SLU genom att delta 
i möten, seminarier och andra gemensamma 
aktiviteter.
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Betande grågäss. foto: mikael hake

Övrigt vilt
(gäss, trana och sångsvan)

Tillståndsbeskrivning
Nationella räkningar av tranor och gäss utförs 
årligen i Sverige och räkningar av sångsva-
nar görs vart femte år. Räkningarna visar att 
populationerna hos de flesta fredade fågelarter 
som orsakar skador på gröda fortfarande ökar. 
Nedan presenteras hur populationerna hos de 
aktuella arterna har utvecklats under de senaste 
tre decennierna. Figurerna som redovisar gäs-
sens antalsutveckling är gjorda av Leif Nilsson, 
Lunds Universitet. För mer detaljerad informa-
tion besök: http://www.biol.lu.se/zooekologi/
waterfowl/GooseInv/gcount2.htm.

Grågås

Efter att ha ökat närmast explosionsartat fram-
för allt under de senaste tio åren, verkar antalet 
grågäss som håller till i landet i september nu 
ha stabiliserats runt ca 200 000 (figur 8). Det 
återstår att se huruvida populationen håller sig 
på denna nivå under de närmaste åren. Noter-
bart är dock att antalet inräknade individer vid 
inventeringarna i mitten av oktober, novem-
ber och januari fortsätter att öka. Detta kan, 
åtminstone delvis, bero på att de tre senaste 
höstarna och vintrarna varit ovanligt milda med 
lätt eller inget snötäcke. Antalet anmälda skador 

orsakade av grågäss fortsätter att öka snabbt. 
Förutom populationsökningen beror detta tro-
ligen på att problemet i allt större utsträckning 
uppmärksammas av brukare. 

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren.

 

 

Figur 8. antalet grågäss som har räknats in vid de nationella 
inventeringarna i mitten av september, oktober och november 
1984−2007, samt i mitten av januari 1978−2008.
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Vitkindad gås

Vid räkningen i mitten av oktober 2007 notera-
des ett överlägset rekord när det gäller antalet 
vitkindade gäss som håller till i Sverige. Drygt 
150 000 individer räknades in, vilket var nästan 
en fördubbling av den tidigare högstanoteringen 
(figur 9). Detta kan ha berott på att räkningen 
sammanföll med att ovanligt många vitkindade 
gäss rastade i landet under sin flyttning från 
häckplatserna vid Ishavskusten till övervintrings-
områdena längs Nordsjökusten, men det verkar 
ändå uppenbart att artens population fortfa-
rande ökar totalt sett. Detta stöds av det faktum 
att antalet övervintrande vitkindade gäss i Hol-
land har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Den population som häckar i Sverige sprider 
sig västerut, och under 2008 rapporterades pro-
blem med skador till och med från Jämtlands län 
under sommaren. 

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren.

 

Figur 9. antalet vitkindade gäss som har räknats in vid de 
nationella inventeringarna i mitten av oktober och november 
1977−2007, samt i mitten av januari 1978−2008.

Sädgås

Detta är den enda av de aktuella arterna vars 
population inte ökar. Snarare är det så att anta-
let sädgäss som vistas i landet under hösten 
har legat på en stabil nivå under de senaste tre 
decennierna (figur 10). De sädgäss som häckar 
och rastar i Sverige under våren och hösten hör 
så gott som uteslutande till rasen Anser fabalis 
fabalis som brukar kallas skogssädgås. Skogs-
sädgässen är klassade som hotade och med tanke 
på att populationen snarare har minskat än 
ökat under de senaste 20 åren drog man 2008 
igång ett forskningsprojekt finansierat av Sveri-
ges Ornitologiska Förening. Projektet syftar till 
att undersöka vilka flyttvägar skogssädgässen 
följer och var de häckar, ruggar och övervintrar. 
Detta kommer man bland annat att göra genom 
att följa fåglar som försetts med satellitpejlade 
radiosändare. 

Prognos: Oförändrat antal anmälda skador 
inom de närmaste åren.

 

 

Figur 10. antalet sädgäss som har räknats in vid de nationella 
inventeringarna i mitten av oktober och november 1977−2007, 
samt i mitten av januari 1978−2008.
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Bläsgås

Bläsgåsen häckar i högarktiska områden. De 
bläsgäss som besöker Sverige häckar på tundra 
vid ryska ishavskusten och övervintrar i västra 
Europa längs Nordsjökusten. Arten vistas hos 
oss i huvudsak under flyttningen vår och höst. 
Under de senaste tio åren har antalet bläsgäss 
som håller till i landet ökat markant (figur 11), 
och numera räknas ca 25 000 ex. in i mitten 
av november. Bläsgässen har dessutom börjat 
övervintra i södra delen av landet i allt större 
utsträckning. Exempelvis räknades lika många 
fåglar in i mitten av januari 2007 som i novem-
ber 2006 (figur 11). 

Skador på gröda orsakad av bläsgäss rappor-
teras sällan. Detta beror på att arten är mycket 
lik sädgåsen till utseendet. Man bör dock notera 
att allt fler bläsgäss vistas i landet och att antalet 
nu är uppe i ungefär hälften av antalet sädgäss 
som räknas in under hösten. Det finns alltså all 
anledning att följa populationsutvecklingen hos 
denna art i framtiden. 

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren.

Figur 11. antalet bläsgäss som har räknats in vid de nationella 
inventeringarna i mitten av oktober och november 1977−2007, 
samt i mitten av januari 1978−2008.

Övriga gåsarter

Kanadagåsen är inte fredad på samma sätt som 
de övriga gåsarterna eftersom skyddsjakt tillåts 
på den under hela året. Som nämndes i viltska-
decenters årsrapport för 2007, så har antalet 
kanadagäss i landet ökat framför allt under 
de senaste tio åren, och ökningen verkar fort-
sätta. Vid räkningarna under höstern/vintern 
2007-2008 noterades de högsta antalen av arten 
någonsin med 29 500 ex. i mitten av september, 
48 000 i mitten av oktober, samt 55 000 i mitten 
av januari. De tidigare högstanoteringarna för 
respektive räkningstillfälle var 23 000, 38 500, 
respektive 53 500.

Även antalet spetsbergsgäss som vistas i Sve-
rige ökar. Rekordhöga antal noterades vid räk-
ningarna i oktober 2007 och januari 2008. Än 
så länge rör det sig som mest om ca 300 indivi-
der, men det är värt att notera. Spetsbergsgåsen 
är mycket lik sädgåsen till utseendet och antalet 
rapporterade individer av arten är förmodligen 
en grov underskattning. 

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren.

Trana

Viltskadecenter har sedan 2005 utfört nationella 
räkningar av antalet tranor som vistas i landet i 
mitten av september i samarbete med Leif Nils-
son vid Lunds Universitet. Under dessa fyra år 
har antalet inräknade tranor legat runt 40 000 
individer. Eftersom räkningarna pågått endast 
under fyra år är det för tidigt att dra några slut-
satser om hur tranpopulationen i landet utveck-
las. Lokala räkningar visar dock att antalet 
tranor som håller till i jordbruksområden i olika 
delar av landet ökar. Som exempel kan nämnas 
att det maximala antalet tranor som håller till 
vid Kvismaren i Örebro län under sommaren har 
ökat från 300 till 1 600 individer bara under 
perioden 2002-2008 (figur 12). Detta är inte 
enbart en effekt av att antalet häckande par i 
landet har blivit fler, utan speglar också en bete-
endeförändring hos arten. Under de senaste åren 
har tranorna blivit allt mer oskygga och vågar 
sig in i jordbruksområden där de utnyttjar den 
rika födoresurs som finns där. 

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren. 
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Sångsvan

Som påpekades i Viltskadecenters årsredovisning 
2007 så bedrivs inga regelbundna räkningar 
av sångsvan i landet. Arten räknas visserligen 
vid sjöfågelinventeringen i mitten av januari, 
men eftersom sångsvanarna har ändrat vanor 
och numera i betydande utsträckning söker 
föda på land täcks de inte in på samma sätt vid 
inventeringarna som de gjorde tidigare. Därför 
organiseras speciella inventeringar av sångsvan 
i Europa med femårsintervall. Dessa räkningar 
visar att arten har ökat kraftigt i antal under 
de senaste decennierna.Vid den senaste invente-
ringen 2005, räknades nästan 9 000 sångsvanar 
in i Sverige, jämfört med ca 7 000 åren 1995 
och 2000. Nästa inventering kommer att ske 
2010, och då får vi en uppfattning om huruvida 
antalet sångsvanar fortsätter att öka. Sångsva-
narna tycker framför allt om att besöka fält med 
höstraps (se bild), och under 2008 kom rekord-
många rapporter in om skador som arten orsa-
kat i jordbruksområden i landet.

Prognos: Ökat antal anmälda skador inom de 
närmaste åren.

antalet sångsvanar i sverige har ökat under de senaste 
decennierna. 2008 kom fler rapporter än tidigare om att de 
orsakat skador på höstraps.

Kostnader

Det är svårt att uttala sig om de exakta kost-
naderna för ersättning av skador på gröda och 
bidrag till förebyggande åtgärder 2008 eftersom 
inrapporteringen från länen till Rovdjursforum 
i skrivande stund inte är komplett. Hursomhelst 
kan man konstatera att de totala kostnaderna 
som inrapporterats till och med 28 januari 2009 
är rekordhöga jämfört med tidigare år och ligger 
kring 5 miljoner kronor. Detta är ca 25 % högre 
än vad som betalades ut 2007, vilket bekräftar 
att kostnaderna för skador på gröda orsakade 
av övrigt vilt ökar, sannolikt beroende på de 
ökande populationerna av fredade fåglar och 
att skadorna anmäls av brukarna i allt större 
utsträckning. Ytterligare information om viltska-
destatistik för 2008 kan hämtas från viltskade-
centers webbplats. 

På många ställen i landet har man stora problem med att gäss 
betar ner vegetationen i vallodlingar och på betesmarker. 
dessutom smutsar de ner fälten med sin spillning. här är det 
en flock grågäss som har lämnat talrika visitkort på en betad 
strandäng.

Projekt (övrigt vilt)

Grågåsens preferens av vallgröda

Undersökningarna av vad grågåsen föredrar för 
typer av vallgrödor vid Hornborgasjön drevs 
vidare 2008. På de tre försöksåkrarna fortsatte 
odlingen av olika typer av vallgröda (getärt, 
cikoria+vitklöver samt en blandning av tidiga 
vallgrödor). Under året gjordes även fortsatta 
studier av hur viktigt det är att vallarna gödslas 
för att de ska attrahera gässen. Observationer 
av hur många grågäss som utnyttjade fälten 
gjordes 2-3 gånger i veckan under tiden 22 april-
10 juni. De sex timmar långa observationspas-
sen fördelades över dygnets ljusa timmar. En 
slutrapport kommer att produceras 2009, men 
preliminära resultat bekräftar att vallarna med 
cikoria+vitklöver och blandningen av tidiga 
vallgrödor föredras av gässen. Vidare verkar 
gödsling vara en viktig åtgärd för att gässen skall 
attraheras till vallgrödor på viltbetesåkrar.

Styrning av flygande grågäss

Under 2008 påbörjades ett nytt projekt vid 
Hornborgasjön. Syftet med projektet är att ta 
reda på om flygande (det vill säga icke-ruggande) 
grågäss kan styras till fält där de inte gör någon 
skada genom utfodring i kombination med 
skrämsel. Ett fält avsattes som viltåker vid Öst-
tomta på västra sidan av Hornborgasjön. På 
åkern odlades vall och dessutom utfodrades 
fåglarna med hjälp av en foderautomat. På 
omgivande fält, där skadorna tidigare år varit 
avsevärda, bedrevs skrämsel endast i begränsad 
omfattning. Antalet grågäss som besökte viltå-
kern och omgivande fält registrerades sedan 
under sextimmarspass fördelade över dygnet 
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ljusa timmar 2-3 gånger i veckan under perioden 
6 maj-25 juni.

Preliminära resultat visar att grågässen 
utnyttjade viltåkern i ganska stor utsträckning. 
Under 2009 kommer projektet att drivas vidare, 
men då kommer betydligt mer intensiv skrämsel 
att bedrivas på de omkringliggande fälten.

Tranans populationsutveckling

Den totalinventering av antalet tranor som 
håller till i Sverige under hösten som initierades 
2005 i samarbete mellan Viltskadecenter och 
Leif Nilsson vid Lunds universitet genomfördes 
även under 2008. Samtliga tranor som höll till 
på olika lokaler räknades under helgen 13-14 
september. Det är ännu alltför tidigt att uttala 
sig om eventuella trender i populationsutveck-
lingen, eftersom räkningarna har utförts endast 
under fyra år och felmarginalerna kan vara stora 
från år till år beroende på väderleksförhållan-
den och hur många observatörer som varit ute 
och räknat. Vi får alltså avvakta några år innan 
vi kan göra någon tolkning av resultaten från 
inventeringarna.

När det gäller räkningarna av antalet tranor 
och gäss som håller till vid Kvismaren, så var 
Viltskadecenter inte lika involverat i själva fältar-
betet som tidigare. Räkningarna utfördes i stäl-
let av Kvismare Fågelstation och finansierades av 
länsstyrelsen i Örebro län. Det maximala antalet 
tranor som höll till i området under sommaren 
(15 maj-15 augusti) noterades 4/7 då 1 550 indi-
vider sågs flyga in till sina nattplatser. Detta är 
den högsta summa som någonsin noterats under 
sommaren (figur 12). Det är ännu oklart om den 
matning som har genomförts i området under 
somrarna 2005-2008 har bidragit till ökningen. 
Så länge fåglarna håller sig på den viltåker som 
avsatts och inte orsakar några större skador i 
området är detta dock av mindre betydelse.

Det maximala antalet tranor på ca 14 000 
som höll till i området under hösten (4/10) var i 
nivå med toppnoteringen på 14 500 som registre-
rades 2005.

Figur 12. maximalt antal tranor som har vistats i 
kvismareområdet under somrarna 1981−2008.

Tranans reproduktion

Under våren och sommaren undersöktes repro-
duktionen hos de tranor som häckar inom ett 
tidigare etablerat studieområde kring Grimsö 
Forskningsstation. I de ca 80 revir som kontrol-
lerades producerades endast åtta(!) ungar, vilket 
är den klart lägsta summan som har noterats 
sedan inventeringarna påbörjades 2002. Det 
dåliga häckningsresultatet berodde troligen på 
de väderförhållanden som rådde under våren och 
sommaren. För att skydda sig mot angrepp av 
framför allt räv under ruvningstiden, placerar 
alltid tranan sitt bo så att det omges av öppet 
vatten. Under tidig vår 2008 var det först väldigt 
torrt, vilket antagligen medförde att vattnet runt 
många bon torkade ut och att tranorna över-
gav sina boplatser. När tranorna sedan byggde 
nya bon och lade nya ägg regnade det intensivt, 
vilket troligen gjorde att de flesta bon blev över-
svämmade och att även det andra häckningsför-
söket spolierades. Detta är intressant eftersom 
det visar att tranan är känslig för extrema väder-
leksförhållanden och att reproduktionen kan 
variera kraftigt från år till år.

årsredovisning 2008 – 15



Ungtranors överlevnad och rörelsemönster

Inga nya märkningar av tranungar gjordes under 
2008. Detta berodde främst på att reproduktio-
nen var väldigt dålig (se ovan). De tranor som 
tidigare har försetts med radiosändare och färg-
ringar pejlades och eftersöktes dock i Grimsö-
området, Svartådalen och vid Kvismaren framför 
allt under hösten. 53 fåglar med färgringar och/
eller radiosändare hittades, de flesta vid Kvis-
maren. Detta ger ytterligare stöd åt att de fåglar 
som häckar och växer upp i Västmanland har 
Kvismaren eller något annat jordbruksområde i 
närheten av häckplatsen som bas och återvänder 
dit regelbundet från år till år.

Effekter av viltåkrar

Förutom grågåsprojektet som nämnts ovan var 
tanken att vi under 2008 skulle undersöka hur 
avsättningen av en viltåker vid Kvismaren under 
hösten attraherade tranor och gäss som vistades 
i området. Tyvärr blev projektet omöjligt att 
genomföra. Viltåkern odlades nämligen inte som 
planerat, vilket gjorde att den inte var attraktiv 
för fåglarna. Punktobservationer gjordes 31/7-
26/9 tre gånger i veckan och 29/9-24/10 fem 
gånger i veckan vid olika tidpunkter på dygnet 
av hur många tranor och gäss som utnyttjade 
viltåkern. Endast vid två tillfällen sågs några 
fåglar; 23/9 och 29/9 vistades två, respektive 20 
tranor på åkern.

Utbildning, 
information och 
samverkan  
(Övrigt vilt)

Utbildningar och träffar
•	 Lektioner	(6	timmar)	har	avhållits	på	

Grimsös 10-poängskurs i Viltbiologi under 
hösten.

•	 Mikael	Hake	har	handlett	ett	20-poängsar-
bete (pågående) i Viltbiologi som undersöker 
hur avsättningen av en viltbetesåker påverkar 
sommartranornas beteende vid Kvismaren.

•	 Ett	föredrag	om	kungsörnens	biologi	hölls	
för besiktningsmän för skador på tamdjur, 
Grimsö 23/4.

Publikationer

Faktablad

- Hake, M. 2008. Nationella traninventeringar 
2005-2007 − antal och fördelning.

Posters

- Hake, M. 2008. Våra gäss och tranor ökar!

- Hake, M. 2008. Att förebygga skador på 
gröda.

Information och samverkan
Omfattningen av detta arbete har ökat allt mer 
under de senaste åren. Under 2008 kan man 
konstatera att samverkan med myndigheter 
utgjorde den största delen av verksamheten när 
det gäller övrigt vilt. Viltskadecenter har bland 
annat fungerat som rådgivare i frågor som rör 
förebyggande åtgärder mot skador på gröda för 
så gott som samtliga länsstyrelser i landet. Detta 
har bland annat omfattat möten med tran- och 
gåsgrupper, föredrag vid möten, hjälp vid skri-
vande av ansökningar och projektplaner, samt 
hjälp vid genomförande och utvärdering av pro-
jekt som syftar till att förebygga fågelskador på 
odlad gröda.
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Föredrag har hållits enligt följande:

5/2 Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona 
(förebyggande av skador på gröda), 10/3 Läns-
styrelsen i Örebro län, Kvismaren (stormöte om 
problemen vid Kvismaren), 3/4 Länsstyrelsen 
Värmlands län, Sunne (stormöte om tranor). 

Möten har hållits enligt följande:

5/2 Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona 
(förebyggande av skador på gröda), 8/2 Läns-
styrelsen i Örebro län, Örebro (handlingsplan 
för Kvismaren), 27/2 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Hornborgasjön (grågåsprojek-
tet), 29/2 Länsstyrelsen i Örebro län, Kvismaren 
(Trangruppen), 10/3 Länsstyrelsen i Örebro 
län, Kvismaren (stormöte), 11/3 ABB Ludvika, 
Ludvika (fågelproblem), 12/3 Möte med skräm-
selkonsulent och markägare, Kvismaren, 25/3 
Länsstyrelsen Gotlands län, När (vitkindad gås), 
31/3 Länsstyrelsen i Örebro län, Kvismaren 
(fältmöte med länsstyrelsen och markägare), 1/4 
Styrelsemöte Viltskadecenter, Stockholm, 3/4 
Länsstyrelsen Värmlands län, Sunne (stormöte 
om tranor), 9/4 Länsstyrelsen i Blekinge län, 
Karlskrona (grågåsskador på gröda), 21/4 Läns-
styrelsen i Västra Götalands län, Hornborgasjön 
(grågåsprojektet), 8/5 Märsögård, Enköping 
(fågelproblem i fruktodling), 12/5 Möte med 
markägare och LRF, Vallda, Halland, 14/5 
Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad (möte 
med länsråd, m.fl.), 16/5 Möte med markägare, 
Vallda, Halland, 27/5 Möte med markägare och 
besiktningsman, Vallda, Halland, 4/6 Länssty-
relsen i Blekinge län, Karlskrona (grågåsskador 
på gröda), 10/6 Möte med kommunstyrelsen 
i Kungsbacka, Kungsbacka (problemen vid 
Vallda), 11/6 Möte med markägare och besikt-
ningsman, Vallda, Halland, 17/6 Möte med 
ansvariga på Naturvårdsverket, Grimsö, 18/6 
Länsstyrelsen i Örebro län, Kvismaren (fält-
möte), 27/6 Länsstyrelsen i Örebro län, Kvisma-
ren (fältmöte), 28/8 Länsstyrelsen i Örebro län, 
Kvismaren (Trangruppen), 23/9 Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Draven (fältmöte), 10/10 Fält-
möte med kammarkollegiet, Detterstorp, Västra 
Götaland (expertutlåtande angående grågås-
skador), 29/10 Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, Hornborgasjön (grågåsprojektet), 10/11 
Möte med markägare och besiktningsman, 
Vallda, Halland, 24/11 Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län, Tåkern (stormöte), 1/12 Länsstyrelsen 
i Örebro län, Kvismaren (Trangruppen), 3/12 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Sörfjärden 
(gåsgruppen).

Yttranden

Viltskadecenter har även skrivit remissvar vid 
ansökningar om skyddsjakt till olika länsstyrel-
ser och ett expertutlåtande till kammarkollegiet 
i Stockholm angående förekomsten av skador på 
gröda orsakade av grågäss vid Dettern i Västra 
Götalands län. Dessutom har tre föredrag om 
problemen kring skador på gröda orsakade av 
gäss, trana och sångsvan hållits för myndigheter 
(se nedan).

 

en flock grågäss som besöker en vallodling vid vallda sandö 
i norra halland. skadorna som gässen orsakade här 2008 
värderades till 287 000 kronor bara hos en markägare.

Internationella kontakter

Viltskadecenter har, på begäran, förmedlat 
information om det svenska viltskadesystemet 
och skador på gröda orsakade av fåglar till föl-
jande personer och institutioner i utlandet.

Dr. Florian Eppink, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung, Department Ökonomie, Leip-
zig, Tyskland.

Mr. David M. Fleet, Landesbetrieb für Küsten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz, Natio-
nalparkverwaltung, Tönning, Tyskland.

Dr. Wilfried Knief, Staatliche Vogelschutzwarte 
Schleswig-Holstein, Zoologisches Institut, Tie-
rökologie, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 
Tyskland.
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Övrig samverkan

Viltskadecenter har medverkat till att ta fram 
text till en viltförvaltningshandbok som beräknas 
vara klar 2010. Möte med Kjell Danell (redaktör) 
angående detta hölls i Stockholm 1/10.

Viltskadecenter har deltagit i arbetet på 
Ekologiska institutionen, SLU genom att delta 
i möten, seminarier och andra gemensamma 
aktiviteter.

Viltskadecenter har aktivt deltagit i publi-
ceringen av flera tidningsartiklar i olika medier 
genom faktaförmedling och granskning av 
manuskript. 

Rovdjursforum
Rovdjursforum är en nationell databas med upp-
gifter om om stora rovdjur i Sverige. Den består 
idag av två delar: Viltskadedelen och Invente-
ringsdelen. I Viltskadedelen lagrar länsstyrelserna 
ärenden som rör bidrag till åtgärder som före-
bygger skador av fredat vilt på tamdjur, hundar 
och gröda samt ärenden rörande ersättning för 
uppkomna skador. I Inventeringsdelen lagras data 
från länsstyrelsernas rovdjursinventeringar. Den 
innehåller även funktioner till stöd för planering 
och sammanställning av inventeringsarbetet. 

Viltskadecenter ansvarar för support till 
användare, utbildning av nya användare, under-
lag för vidareutveckling av Rovdjursforum, 
beställningar till leverantörer av drift samt pro-
jektledning för utvecklingsarbete.

Under 2008 påbörjades en ny version av 
Rovdjursforum. I den nya versionen uppdatera-
des kriterier som används vid kvalitetssäkring 
med de senaste förändringarna i Naturvårdsver-
kets föreskrifter för inventering, NFS 2007:10. 
Den nya versionen syftar även till att förenkla 
Rovdjursforum och förbereda för ett nytt behö-
righetssystem. Färdigställande av versionen sker i 
januari-februari 2009.

Vid sidan om utvecklingsarbetet har Viltska-
decenter deltagit i två utredningar om Rovdjurs-
forums framtid som Naturvårdsverket genom-
fört. Utredningarna utgör underlag för beslut om 
hur man ska gå vidare med de många behov av 
vidareutveckling som finns.

Under året erbjöd Viltskadecenter utbildning 
i Rovdjursforums inventeringsdel för nya använ-
dare. Utbildningen gavs vid två tillfällen och 
samlade totalt 16 deltagare. Rovdjursforum har 
idag ca 330 användare.

Övrigt 
Viltskadecenters webbplats 
Under 2008 hade Viltskadecenters webbplats 
knappt 33 000 unika besökare. Dessa gjorde ca 
48 000 besök och besökte sammanlagt ca
250 000 sidor. 2008 ökade antalet unika besö-
kare och antal besök de gjort med ca 10 % 
jämfört med statistik från 2007. Antalet besökta 
sidor däremot ökade under 2008 med ca 60 %. 

Målet med webbplatsen är att fortlöpande 
underhålla och uppdatera den med nya resultat, 
informationsmateriel, blanketter och statistik. 
Under 2008 arbetade vi med förändringar av 
webbplatsens form och organisation. I januari 
2008 sjösattes den nya webbplatsformen. Den 
nya formen innebär förbättringar för besökarna 
med förnyad struktur och tillgänglighet av rap-
porter, länkspår (som underlättar orienteringen 
på webbplatsen) samt bättre menyer för att lät-
tare kunna hitta rätt information. Den medger 
också att fler av medarbetarna inom Viltskade-
center har möjlighet att lägga ut information. 

Sammanställning av 
viltskadestatistik 
I februari 2008 sammanställde och presenterade 
Viltskadecenter länens uppgifter om viltskador i 
Rovdjursforum för år 2007. 

Internationella kontakter
Viltskadecenter har kontakter i flera länder och 
arbetar aktivt med att upprätthålla dessa genom 
korrespondens och samverkan i olika nätverk. 
Vi samverkar bl a med SNO (Statens Naturopp-
syn) i Norge, genom utbildningar (besiktning av 
tamdjur, hantering av björnproblem) och erfa-
renhetsutbyte. 

Viltskadecenters nyhetsbrev
Viltskadecenters Nyhetsbrev med aktuell infor-
mation om vad som är på gång, vad vi jobbar 
med, nya publikationer, uppdateringar, med 
mera har getts ut två gånger 2008. Nyhetsbre-
vet har skickas ut till målgrupperna och andra 
intresserade via en sändlista samt publicerats på 
Viltskadecenters webbplats. 
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Kompetensutveckling
2008 deltog Viltskadecenters personal i följande 
utbildningar: 

Försöksdjursvetenskap 21-25 maj
Eva, Inga, Mikael och Mona.

Photoshop 4-5 december
Eva, Inga, Maria, Mona och Peter.

InDesign 16-17 december
Inga och Maria. 

Personalutflykt
Vi åkte några vackra höstdagar till Sonfjäl-
lets nationalpark i Härjedalen. Vi vandrade i 
gammal skog, spanade efter björn och andra 
djur, lagade mat ute och sov gott på Nyvallens 
fäbod. På turen hann vi även med att göra smör 
vid Brindbergs fäbod i Älvdalen, köpa renkött i 
Idre samby och besöka Alf och Monica Anders-
sons supermoderna honungsanläggning utanför 
Sveg.

Ekonomi
Se Bilaga 1 (separat dokument).  
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Viltskadecenter är ett serviceorgan för myndigheter, organisationer, enskilda 
näringsidkare och allmänheten. Centret arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket 
och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet. Viltskadecenter bistår bland annat med 
information om förebyggande åtgärder för att förhindra skador från fredat vilt.

Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan
www.viltskadecenter.se
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