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VARFÖR BEHÖVER VI JÄGARE 

SAMLA IN VARGSPILLNING? 

Nu pågår extrainventeringen av varg i landet, inventeringen kommer ske fram till 

31 mars. Syftet är att utvärdera ifall man ska byta inventeringsmetod, från 

inventering av familjegrupper med en omräkningsfaktor till en individräkning 

med hjälp av DNA insamling. Därför radar jag upp här några argument om varför 

vi ska samla in spillning för att få till en ny inventeringsmetod. 

• Vi slipper diskussionerna om hur stor omräkningsfaktor* man ska 

använda sig av, detta används ständigt som ett slagträ i debatten. 
*Omräkningsfaktorn är det tal som man multiplicerar antalet kvalitetssäkrade 

föryngringar med för att fånga in alla vargar, det vill säga, antalet vargar i föryngringen, 

revirmarkerande par, ensamma revirmarkerande individer samt vandringsvargar. Nu är 

den faktorn 10 men det har funnit förslag på att minska den till 8. 

 

• Våra inventeringar gör faktiskt skillnad. 2017/2018 skedde en liknande 

inventering, där var förslaget att minska omräkningsfaktorn från 10 till 8 

vilket skulle göra att antalet vargar minskade på pappret över en natt. 

Tack vare jägarna stoppades detta förslag, indikationer visar att det till 

och med kanske skulle ha höjts. 
 

• Man hittar inte alla vargar utan man använder sig av en fångst-

återfångstmetod* för beräkning av hur många man inte hittade. Förra 

DNA-inventeringen hittade man 10 vargar fler än den officiella 

inventeringen, då utan att ha gjort beräkningar på hur många man inte 

hittade. 
*Fångst-återfångst som metod baseras på att man vet hur många gånger man har hittat en 

och samma individ, därefter kan man genom statistiska beräkningar uppskatta hur många 

individer man inte har hittat.  

 

• Nu har vi möjligheten att bevisa vart och hur mycket varg vi faktiskt har, 

allt som samlas in analyseras och läggs in i ROVBASE. Detta ger hård 

fakta på mängden varg då det ger ett minsta antal som inte går att 

argumentera emot.  

 

• Vi slipper hårda krav för kvalitetssäkring av föryngringar, dessa 

kvalitetssäkringar gör att föryngringar missas i statistiken. 
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• Om vi har en inventeringsmetod som underskattar antalet vargar så blir 

det mycket svårare att få till en vargförvaltning värd namnet. Därför är 

det extra viktigt att ha en inventering som är så exakt som möjlig. 
 

• Argument som att ”varför ska vi hjälpa myndigheterna, vi får ändå inget 

ut av det” håller inte. Vi gör absolut inte detta för att hjälpa några 

myndigheter, utan endast för att hjälpa oss jägare att få till en 

vargförvaltning som fungerar. 
 

• Argument som ”även fast vi hittar mer varg så kommer inget hända” 

håller inte det heller. Att få till en fungerade vargförvaltning tar tid och 

något som vi på jägareförbundet ständigt arbetar med. Man har aldrig 

lyckats med något genom att ge upp. 
 

• Det är bara vi jägare som har att vinna på att vi faktiskt vet hur många 

vargar vi har, detta för att få till en fungerande vargförvaltning med årlig 

licensjakt. 
 

• Genom att samla in spillning kan du sedan via ROVBASE se vart vargen 

påträffats tidigare, detta har varit väldigt uppskattat och intressant för 

många jägare. 
 

Har du hittat vargspillning eller behöver du provrör? 

Kontakta din kretsansvarig eller länsstyrelsen personal, du kan även komma förbi 

Jägareförbundets kontor i Falun för att hämta ut och lämna provrör samt beställa 

hem kit från länsstyrelsen. 

Vill du ha mer information, gå in på:  

Svenska Jägareförbundets hemsida: 

https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instr

uktion-for-insamling-av-varg-dna/ 

Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-

vaxter/stora-rovdjur-i-sverige.html#0 

 

Krets Ansvarig Telefon Epost 

Jägareförbundet Dalarna Filip Ånöstam 0105847638 Filip.anostam@jagareforbundet.se 

https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-insamling-av-varg-dna/
https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-insamling-av-varg-dna/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/stora-rovdjur-i-sverige.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/stora-rovdjur-i-sverige.html#0
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Falu jvk Anders Andersols 0705873367 A.andersols@telia.com 

Folkare jvk Sören Eriksson 0706221858 Soren.eriksson@hotmail.com 

Folkärna jvk Åke Berglund 0705822592 Ake.f.berglund@bredband.net 

Gagnefs jvk Toni Vähäjylkkä 0708107083 Toni.vahajylkka@gmail.com 

Grangärde jvk Fredrik Perols 0730433988 Fredrik.perols@telia.com 

Hedemora-säters jvk Bengt Salåker 0706300997 Salaker@dalnet.se 

Järna jvk Per Johansson 0705465929 Ilbacken35@hotmail.com 

Leksands jvk Gustaf Halvarsson 0706048214 Gustaf.halvarsson@live.se 

Lima jvk Andreas Renheim 0705465753 Andreas.renheim@telia.com 

Malungs jvk Mats Larsson 0703089942 Mats.larsson@malung.se 

Mora jvk Johan "östnor" Frost 0706778878 Johan@fpab.nu 

Orsa jvk Robin Näs 0738282927 Robinnaas@hotmail.com 

Rättviks jvk  Jonny Jones 0703263166 Jonny.jones@rattvik.se 

Stora skedvi jvk Per Torsell 0706631321 Per.torsell@telia.com 

Säfsnäs-nås Claes Törn 0703269174 
 

Särna-idre jvk Tomas Dalkvist 0706111045 Tikka@telia.com 

Transtrands jvk Henrik Hurtig 0704403630 Henrik.rh@home.se 

Tunabygdens jvk Leif Kolseth 0704478202 Leif.kolle@gmail.com 

Västerbergslagens jvk Ingemar Hellström 0706229846 Ingemar.hellstrom@smedjebacken.se 

Älvdalens jvk Göran Viktorsson 0706357506 Brafgoran@gmail.com 

 

Kontaktuppgifter länsstyrelsen 

Fältsamordnare: Arne Söderberg, 010-225 03 79 

Område norr: Peter Wallin, 010-225 03 68 

Område väst: Erik Gunnarsson, 010-225 05 16 

tel:010-2250379
tel:010-2250368
tel:010-2250516
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Område mitt: Hans-Olov Hansson, 010-225 03 37 

Område öst: Jan Tisak, 010-225 03 60 

Område syd: Fredrik Perols, 010-225 03 40 

Område sydöst: Bert Eriksson, 010-225 03 26 

 

tel:010-2250337
tel:010-2250360
tel:010-2250340
tel:010-2250326

