Svenska Jägareförbundet
Att saml.a n vargspitl.ning

Hittas spittning av varg, försök alltid kontakta länsstyrelsens naturbevakare.
Material för insamlande finns hos din lokala jaktvrdskrets.
Vargspil[ning samlas in dels för att få en bild över hur vargpopulationen inom länet
ser ut, men även för att få ett bättre underlag för att i framtiden bedöma
vargstammen nationellt. Ditt bidrag gör skillnad.

•

Kan spillningen samlas in:
o
o

o
o
o
o
o

•

Lägg om möjligt in observationen p SKandobs.
Skär a’ en bit stor som en Ullfingernagel av den sista !spetSC på
spillningen och lägg i ett provrör med silicagel.
Använder du dig av kniv e.dyl. skall den vara väl rengjord, helst brand,
så att provet inte kontamineras av annan DNA.
Ser du rävspår vid spillningen har räven nästan alltid urinerat på
spillningen och kontaminerat den. Ring oc rådgör med länsstyrelsen.
Saknar du provrör kan tillfälligt en hundbajsoåse användas.
Försök att hålla frusen spillning frusen och inte frysa tinad spiltning.
Insamlad spillning lämnas till kretsens rovviltsansvarige eller direkt
till Länsstyrelsens naturbevakare tillsammans med en lapp dar du
skriver koordinater, datum och ditt telefonnummer.

Kan spillningen INTE samlas in:
Lägg in observationen på Skandobs.
Ligger spillningen mitt på en väg, peta in den till kanten så den inte
förstörs av trafik.
o Har man ingen form av SPS med sig, märk ut platsen med t.ex. en
gran ruska plogvallen. Märk sedan ut platsen så gott det går på
Skandobs karta.
o Hinner du inte med något av ovanstående, ring kretsansvarig eller
Länsstyrelsen.

o
o

Hur man kan hjälpa till och vad som kommer att underlätta arbetet med att inventera rovdjursantalet 1
länet

•
•
•

•
•
•

•

Lägg in observationer/spår/spillningar på Skandobs
Hittas spillning lägg in det på Skandobs, ligger spillningen mitt i vägen peta in den till kanten av
vägen så att den inte körs över av trafik
Har man ingen GPS med sig och man vet inte säker om man senare kan peka ut spåret eller
spillning på Skandobs karta, märk ut platsen, lägg en granruska på vägen eller stick ner en
granruska i plogvallen. Märk sen ut platsen så gott det går på Skandobs karta
Vid enskilda lodjurspår, kontrollera spåren runt platsen/vägen en extra gång och se om det
kan finnas fler spår, dvs en spårdelning, märk ut platsen och lägg in på Skandobs
Bor det personer på orten som är insatta i djurspår och som kan spåra och som kan åka ut på
misstänkta felobservationer och bedöma spår? Ge oss namn och telefonnummer.
Välinventerade områden, ring naturbevakare vid upphittad spillning, ev kan insamling av
spillning ske av observatören och lämnas in på Länsstyrelsen i plastpåse. Då ska koordinater
och namn på person finnas på påsen. *Vi lägger då in det som en spillning från
Jägarförbundets organisation i Rovbase, ring naturbevakare först. Går det inte att få tag på
naturbevakaren, lägg in på Skandobs.
Be de som är intresserade av spår att ladda ner “Rovdjurens spår” gratis från viltskadecenters
hemsida
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/rovdjurens spar.pdf

Rovdjurens spår
En enkel sprstämpelguide för
filtbruk. Innehaller
sprstämplar av varg, lodjur,
björn, jrv, hund, utter, rv
och hare i naturlig storlek. Alla
sidor i tjockt sllttligt
plastmaterial, spiralinbunden.
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