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Utskrivet   6 juli 2019 

Kommunikationer och hantering av uppgifter om rovdjur inom kretsen. 

Kretsen samordnar SJF Löpande rovdjursinventering inom kretsens jaktlag och ÄSO. Alla 

observationer och skador på tamdjur, med hög rimlighetsgrad, från jägare och allmänheten, förs vidare 

till kretsens samordnare, året runt. Inom en allmän inventeringsperiod, och vid observation av 

familjegrupper av Lo, Varg och Björn kontaktar samordnare alltid LST. Under jakttid med hund 

kontaktas även jaktledare i de aktuella jaktlagen, (se. SMS nedan). Jaktledare informerar sedan 

jaktlaget och tamdjursägare att rovdjurs obs har anmälts. 

Jägare och inventerare som erhåller uppgifter om rovdjurs obs, för ej uppgifter vidare, förrän att källan 

blir känd och säkrad. Samordnare rapporterar säkrade observationer i SKANDOBS.SE. 

Jägare undviker polemik i FaceBook grupper rörande observationer som ej finns rapporterade på 

SKANDOBS.SE, men påpeka gärna där, var de lämpligen skall vända sig med observationer, så 

snabbt som möjligt. 

Som rovdjursobs räknas:  

1.Synobs, om observatören är känd och tel nr finns och kontakt skett via tel..  

2.Spår, avtryck i snö, sand eller lera med flera tydliga isättningar, och att avståndet mellan isättningar 

i skritt är mellan 50-85 cm  

3.Foto, (Viltkamera) gäller om det går att identifiera rovdjursart, och att plats och tid är känd. 

4.Spillning, medtages (1 cm
3
)endast om helt ren och oanvänd påse eller provrör finns med, annars 

markera eller tag GPS koordinat. Tas spillningsprovet med, tag då bort resterade spillning från väg. 

5.Urin,(på snö) kan endast tas av Kretssamordnare och LST personal, särskild utrustning krävs.   

6. Dödat vilt eller tamdjur som LST kan besikta som rovdjurs dödat, huvudsakligen genom att flå 

och konstatera skador på hals. 

Som rovdjursobs räknas ej, Uppgifter om spår och syn obs där källan för observationen är okänd, 

dvs namn och tel. nr saknas. 

SMS för jaktlag tillhörande Söder Dalälven- och  Garpenbergs Älgskötselområde finns kedjor med 

Jaktledare, som avvänds vid varning. 

Mail och SMS för inventerare, för inventerare i Jägarförbundet Folkärna samt i angränsande kretsar, 

Folkare, Sala, Fagersta, Hedemora. Även öppet för tamdjursägare. 

Motståndsgrupper, Håll noga reda på var de som motarbetar rovdjursförvaltningen finns, de går 

nämligen rovdjursivrarnas ärenden, ibland kanske utan att förstå det själva. 

Fors den 3 juli 2019 

Åke Berglund, ordf. FJVK  

Rovdjursansvarig. 


