
Fallen i byn Vargvattnet

Fall 1
Skogsarbetare Knutsson har hittat ett dött rådjur i skogen. På platsen fanns både spår och 
päls från ett rovdjur, och Knutsson tror att det är vargen som har dödat rådjuret. Vissa av 
jägarna i byn är inte glada över att det nu finns varg i trakten, eftersom det kan innebära att 
det blir färre rådjur och älgar kvar till jägarna. 
 
Vilket djur har dödat rådjuret?

Bevismaterial

Spåret var 7-9 cm långt och runt. Det fanns inga märken från klor. Pälstussarna på marken 
var mjuka. Hårstråna var tunna och ljusgula. 

Svar: .......................................................................

Utanför byn Vargvattnet finns sedan länge både björn och lodjur. De senaste må-
naderna har också en varg strukit omkring i skogen utanför byn. Nu har ett antal 
ovanliga händelser inträffat och byborna börjar bli oroliga. De har många frågor 
och de har kontaktat Länsstyrelsen för att få svar. Hjälp Länsstyrelsens personal 
att reda ut fallen!  

Använd bevismaterialet och era kunskaper om rovdjur för att lista ut vilka djur som 
varit i farten i de olika fallen i byn Vargvattnet!
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Fall 2
Jägare Nilssons hund har blivit allvarligt skadad. Olyckan inträffade när Nilsson var ute i sko-
gen för att jaga. Han hade nyss släppt sin hund när han hörde den tjuta. Nilsson sprang mot 
ljudet och hittade sin hund skadad. Någon hade bitit den. På platsen hittade han både spår 
och pälstussar efter ett annat djur än hunden. 
 
Vilket djur har skadat Nilssons hund? 
 
Bevismaterial 
Spåret var 10 cm långt och det fanns synliga avtryck från fyra stycken klor. På platsen fanns 
också päls som var tjock och lite sträv. Några hårstrån var ljusbruna och några var grå med 
svarta spetsar. 

Svar: ......................................................................

Fall 3
En kväll när Lena, Per, Greta och Olle var på väg hem från ett kalas såg de ett djur som 
sprang över vägen precis utanför byn. De var helt säkra på att det var en varg de såg. Vissa i 
byn är upprörda över att vargen vågar komma så nära husen. De undrar om det är något fel 
på vargen, kanske är den sjuk?
 
Vad svarar ni? Varför kan vargen ha gått så nära husen?  

Svar: ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Fall 4
En sen kväll när familjen Svensson kom hem till sin gård såg de att två soptunnor hade välts 
omkull och att någon hade rotat bland soporna. De vet att det är något djur som har varit 
framme, för de kunde se delar av ett djurspår och några pälstussar vid soptunnorna. 
 
Vilket djur har vält soptunnorna? 
 
Bevismaterial 
Spåret var 15 cm långt och hade fem tår. Pälsen från djuret var brunt och bestod av långa 
hårstrån. 

 

Svar: .......................................................................

Fall 5
Hästtjejen Ada har träffat en björn under en ridtur i skogen. Björnen ställde sig på bakbenen 
och Ada blev vettskrämd. Hästen blev också rädd och sprang tillbaka hem till stallet. 
 
Nu undrar byborna om björnen är en aggressiv björn som bör skjutas, så att den inte skadar 
någon människa framöver. 
 
Varför ställer sig en björn på bakbenen? 
 
Alt. 1: Björnen är aggressiv och tänker gå till angrepp. 
Alt. 2: Björnen är nyfiken och vill se och lukta bättre. 
Alt. 3: Björnen vill visa sig stor och skrämmas. 

Svar: .......................................................................
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Fall 6
Bonden Persson har haft besök i sin fårhage. Det var en tidig morgon som Persson vaknade 
av att fåren bräkte och förde oväsen. Han gick ut och såg att fåren oroligt rusade omkring i 
hagen. När Persson sprang dit såg han ett djur som snabbt hoppade över staketet och läm-
nade platsen. Persson hittade både spår och päls från djuret. Byborna misstänker att det är 
vargen som har varit framme. 
 
Vilket djur har gjort ett besök i fårhagen? 
 
Bevismaterial 
Spåret var 6 cm långt med synliga avtryck från fyra klor. På platsen hittade Persson korta hår-
strån (cirka 1-2 cm långa). Några var vita och andra var svarta.  

Svar: .......................................................................
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