


Varg 

•Vandrare 

•Par 

•Revir 

 



Vandrare 

• Stort antal vandrare finns i landet (100) 

• Vandrar tills de hittar partner och revirareal 

• Blir ofta kvar i matrikt område en tid 



Parbildning 

•Utvandrat valp par 

•Obesläktat sterilt par 

•Obesläktat fertilt par 



Utvandrat valp par 
 

• Jagar ihop, delar på sig men kan återkomma 

• En följer, om en av motstående kön passerar 

• Tillåts ej jaga i redan upprättat revir 

• Kan tillåtas återvända till revir 

• Identifieras med DNA 

 



Obesläktat sterilt par 
 

• Jagar ihop och försvarar revir 

• Nöjer sig med mindre areal 

• Identifieras med DNA 

Klösbergsparet senare av  LST U-län benämnt Gårdsjö reviret,  
Har, oss aldrig känt, under 4-5 år fött valpar. Bedömdes som sterilt par. 
Motsvarande parbildning i norra W-län som LST ville ingå i jakten räddades,  
då de ansågs viktigare som levande än andra fertila . 



Obesläktat fertilt par 
 

• Upprättar och försvarar revir 

• Bildar alfa par  

• Föder valpar 

• Identifieras med DNA 



Revir 

• Bildas när valpar födes 
• Består av alfa par och valpar 
• Alla djur i reviret är släkt utan i ombildade revir 
• Del av revirvalparna utvandrar varje år 
• Antal kvarvarande styrs av areal och föda 
• Utvandrade revirvalpar har kunnat återkomma 
• Upphör och kan ombildas när någon av alfaparet 

dör 
• Alla valpar samma DNA utom de i ombildade 

revir 



Rovdjursläget GÄSO 2013 

• Ingen etablering av varg i området, 
vandringsvargar passerat. Klössbergsvargarna, 
(Gåsmyren)paret har skingrats, tiken norrut 
mot Norn, Hanen tillsammans med Norntik 
mot Norberg(DNA prov taget ej provat)  

• Björn etablerad under året, unge rapporterad 
från väster Åsgarn. Två äldre björnar i norra 
delen. 

 



Rovdjursläget GÄSO 2014 
 

• Ungvarg kvar i området 10 tal obs-spår-
spillning, hög risk för etablering, 
vandringsvargar passerat (DNA prov taget) 

• Björn med etablerad revir österut berör GÄSO, 
hona + 3 åring i södra området samma som 
2013, samt två äldre björnar i norra delen. 

 



Rovdjursläget GÄSO 2015 

• En parbildning har nu skett mellan Vikbyn och 
Brovall, där uppehåller sig detta relativt 
nyskapade par, skulle detta par, vilket är 
mycket troligt, bilda ett revir och sedan få 
valpkullar, kommer statistiskt 90-110* älgar få 
bli vargmat, och att stort antal tamdjur 
kommer får sätta livet till. 

• Den blivande alfa hanen sköts enl § 28  



Rovdjursläget 2016 

• Två vargar från olika revir X/S-län har bildat par. 

• En vargtik från Gimmen(3) reviret. DNA finns. 

• Två vargar i gränstrakten mellan U-W län bildar 
par och påstås vara Gåsmyren paret. Som LST U-
län tillerkänns ha blivit fertila på gamla dar. 

• En ensam varg tillåts vara i Gåsmyren reviret. 

• Grupp på 4 vargar i forna Norn reviret. 

• Vargen söder Dalälven var från T-län. 

    vistas på båda sidorna av älven, högrisk SDÄSO   



Att tänka på 

• En tik går kvar tills hane passerar  

• Varg finns aldrig på en plats de rör sig 2mil/dygn 

• Olyckligt med revir runt Blåberget. 

• Bara synobs och nysnöspår kan knytas till datum.   


