
   

   
 

 

Spårningskurs rovdjur - för nybörjare 
3-4 februari 2023 i Gyllbergen, mellan Borlänge och Ludvika 

Plats: Bystugan i Tuna Hästberg, Laxsjövägen 35, http://www.tunahastberg.se/bystugan/  

Lär dig spåra lodjur, varg och andra vilda djur som du kan träffa på i naturen. Här får du inte bara lära 
dig om tassavtryck utan även vad du kan uppleva i rovdjurens spårlöpor, om deras jaktförsök och 
revirmarkeringar. Under kursen kommer vi att gå igenom tolkning och kritisk tänkande i samband 
med spårning. Hur samlar man ledtrådar för att lära sig mer om djuret som lämnat spår? 
Spårstämplar, alltså djurens tassavtryck i framför allt snö. Varför skiljer sig olika arter åt? Skillnader 
mellan framtass och baktass. Så mäter man en spårstämpel. Spårställning och gångarter hos olika 
arter. Att avgöra antalet djur och att avgränsa områden. 

Tider: Teori fredag 3 februari kl 18-21 
Praktisk spårning lördag 4 februari kl 9-15  
Momentet genomförs även om det skulle bli barmark. Vi riktar in oss på tassar och spillning om det 
är barmark och längre spårningar om det finns snö.  

Litteraturtips:  

• Spårguiden. Svenska Rovdjursföreningen 
https://srfwebshop.se/sv/bocker-vuxna/sparguiden.html 75 kr 

• Spår och spårning av stora rovdjur, Åke Aronson 2011 
https://pub.epsilon.slu.se/13730/1/aronson_a_161019.pdf eller köp 
för 200 kr exklusive frakt från https://www.de5stora.com/besok-
oss/orsa/webbshop/   

 

Förtäring: Fika på fredag ingår för alla. Om du övernattar ingår också råvaror till frukost och för att 
fylla termos och göra matsäck för en hel dag. Om du inte övernattar får du ta matsäck för en heldag. 

Kostnad: 300 kr för själva kursen alt. 500 kr om du också vill övernatta. Betalning sker till swish 
123 159 74 18 eller bg 5324-5726. Ange ditt namn och spårningskurs.  
 

Anmälan senast 25 januari via https://docs.google.com/forms/d/1l_VLe3zhv-HDq8Fnf7M0vZ-
aBZZNDMv9rA0purvvYKA Max 20 deltagare. Ange matbehov och om du vill övernatta i bystugan. 
Max 15 kan övernatta där. Enkel standard med våningssängar i sovsal. Ta med sängkläder. 
  

Mer info: Lillian kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 070-273 91 55 

 

Ledare: Emil V Nilsson, Rovdjursföreningen Uppsala 
emil.nilsson@rovdjur.se 070-558 65 26 

 

Tips! 23 november och 7 december håller Emil i Rovdjursföreningens 
spårningsteori som även sänds live via Youtube: UPPSALA: Lär dig 
spåra djur. Spårkurs för nybörjare. | Rovdjur 
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