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Strategi för rovdjursinventering 2012-13
De nya föreskrifterna för inventering bygger dels på en ökad delaktighet och
insyn i inventeringen för allmänheten, och dels en löpande gruppering av
observationer. Detta innebär höga krav på samordning och systematiskt
tänkande vid planering och prioritering i inventeringsarbetet. Det innebär
också att vi måste arbeta för att få in fler rapporter från allmänheten och
agera på ett sätt som ökar förtroendet för vårt inventeringsarbete.
Maria Falkevik kommer att vara inventeringsansvarig för samtliga arter. För
att lodjursinventeringen ska få lite extra fokus har Fredrik Wilde fått ansvar
för att samordna den.
Eftersom det är en del nyheter för i år ska detta ses som en prövoperiod och
strategin ska utvärderas efter avslutad inventeringssäsong.
Att ta särskild hänsyn till:






Märkning av vargtikar.
Eventuell urvalsjakt på varg.
Bristande lodjursinventering förra säsongen.
Prioriteringar om det blir dåliga snöförhållanden eller resursbrist.
Implementering av Rovbase.

Varginventering
Mål:






Kvalitetssäkra samtliga föryngringar i länet.
Kvalitetssäkra samtliga revir i länet.
Identifiera revir med genetiskt betydelsefulla vargar.
Underlätta för tikmärkning.
Särskilja revir som är aktuella för ev jakt.

Strategi:
Vi ska arbeta systematiskt utifrån prioriteringsordningen nedan. I första hand
ska långa spårningar ske, helst kopplade till spillning, för att effektivisera
inventeringen och underlätta gruppering av spårningarna. Maria Falkevik
ansvarar för löpande gruppering och samordning av varginventeringen.
Samarbete rekommenderas vid långa spårningar. Spillning ska alltid (nästan)
samlas in och skickas direkt. Prioritering av spillning för analys sker på
VSC. Obsar och spårningar ska in i Rovbase utan dröjsmål!
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Prioriteringsordning:
1. Kvalitetssäkra föryngring i revir där föryngring skett året innan först
eftersom det är lättare tidigt på vintern.
2. Kvalitetssäkra föryngring i nya par med DNA-analys.
3. Bygga ut baspolygonen systematiskt med långa spårningar för att få
kunskap om revirens utbredning.
4. Beredskap för att två personer måste prioritera ett visst revir inför
märkning med kort varsel.
5. Beredskap för att samla in spillning och särskilja revir som eventuellt
är aktuella för jakt.
6. (Beredskap för besiktning av fällda vargar och transport till SVA.)

Lodjursinventering
Mål:



Kvalitetssäkra samtliga föryngringar i länet.
Täcka in hela länet.

Strategi:
Fredrik Wilde ansvarar för gruppering av obsar samt samordning av
lodjursinventeringen. Vissa spårare får ett särskilt ansvar för att följa upp
rapporter om lodjursspår kommunvis. Vi kan inte utgå ifrån att en
områdesinventering kan genomföras, och måste därför planera för att
genomföra inventeringen på egen hand. Inventeringen ska genomföras
systematiskt över hela länet enligt de nya föreskrifterna för inventering av
lodjur.

Kungsörnsinventering
Mål:



Kvalitetssäkra samtliga revir med föryngring.
Kvalitetssäkra bebodda revir.

Strategi:
Jan Wirtberg och Fredrik Wilde samordnar inventeringen. Det behövs göras
en mer samlad insats för att täcka in en större del av länet.
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Järvinventering
Mål:



Uppskatta antal med hjälp av DNA-analys.
Kartlägga förekomst och spridning.

Strategi:
Järvspår följs upp när de påträffas, exempelvis vid kadaver eller utifrån
observationer. Spillning samlas in och skickas för DNA-analys.

Inventeringspersonal
Mål:




Säkerhet och god arbetsmiljö.
God samverkan och kommunikation.
Alla ska känna sig delaktiga i att målen för inventeringarna uppfylls.

Strategi:
Möten ska hållas med samtliga inventerare före och efter
inventeringssäsongen. Under inventeringssäsongen sker kommunikationen
genom telefonmöten och grupp-sms. Inventeringen av varg samordnas av
Maria och lodjursinventeringen av Fredrik. Naturbevakarna samordnar
spårarna inom sina respektive arbetsområden. Då arbetet är målinriktat kan
arbetsbelastning variera över länet. Veckovisa tidrapporter från spårare kan
vara ett sätta att tidigt upptäcka om någon tas mer eller mindre i anspråk.
Spårarna uppmuntras att ta egna initiativ, men ska alltid stämma av med
områdesansvarig naturbevakare innan spårning påbörjas. Tidredovisning och
reseräkningar skall lämnas till områdesansvarig naturbevakare.
Samtliga spårare ska känna till och följa säkerhetsrutinerna, och ha tillgång
till nödvändig utrustning för att kunna utföra arbetet.

Rapportering från allmänheten
Mål:


Allmänheten ska känna sig delaktig och ha insyn i
rovdjursinventeringen.

Strategi:
Samtliga obsar som rapporteras in på telefon eller rovobs.se ska följas upp.
Om rapporten inte är prioriterad ska rapportören ändå kontaktas på lämpligt
sätt. När en rapport följts upp i fält ska återkoppling ske till rapportören på
lämpligt sätt. Kommunikationsplan för att öka allmänhetens
rapporteringsvilja och informera om hur inventeringen går till ska upprättas.

