
Den insats som vi jägare gör för att inventera de stora rovdjuren är otroligt viktig ! 

Nu när snön har fallit över delar av vårt län ser man spår efter våra stora rovdjur. Lodjursföryngringar 

finns på flera håll i länet och den senaste tiden har vi haft besök av varg på olika ställen där de inte 

brukar förekomma. För bara några veckor sedan har vi har haft fall där lodjur slagit tamdjur i både 

Skövde och Tidaholm, i de fallen var det får som togs. 

Problemet vi har är att det gått slentrian i att rapportera förekomster av speciellt lo men även varg. 

På flera håll ser man tecken efter rovdjuren i form av spår, slagna bytesdjur men även 

synobservationer. Dessa olika observationer är otroligt viktiga för länsstyrelsens spårare och 

rovdjursansvariga att få ta del av. För att kunna säkerställa en föryngring av t.ex. lodjur måste det till 

största del ske vi spårning på snö. Men nu finns det en möjlighet att kunna få bevis om föryngringar 

via våra åtelkameror. 

En förenkling i kameraövervakningslagen i våras gör att vi under vissa former får sätta upp en 

åtel/viltkamera för att kunna övervaka vilda djur. I filen jag skickar med finns lite tips om hur och var 

man får sätta upp kamerorna.  

Om dessa kameror används rätt kan det ge en otrolig möjlighet att få bilder på våra rovdjur. Hur 

många kameror det finns i länet kan man endast spekulera i men det är utan tvekan åtskilliga tusen. 

Senast i förra veckan fick en bild så stort värde att det blir bedömt som en säker föryngring av lodjur, 

på bilden var det två lodjursungar som passerade en vildsvinsåtel. 

Inventeringssäsongen för de stora rovdjuren sträcker sig från 1 oktober till den sista februari. De djur 

som vi kan dokumentera i den perioden blir grund för beräkningen av hur stor stammen är.  

Så en uppmaning, ser ni spår eller förekomst av de stora rovdjuren, rapportera !! 

Det finns en app som heter Skandobs där man kan rapportera på ett snabbt och enkelt sätt. Annars 

kan man kontakta de spårare som finns på länsstyrelsens hemsida.  

https://skandobs.se  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/stora-

rovdjur-i-sverige.html  

Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna mig eller länsstyrelsens inventeringsansvariga ! 

Karl-Johan Brindbergs, 010 584 70 36  karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se  

Länsstyrelsen, Nelly Grönberg, 010-224 54 71  nelly.grönberg@lansstyrelsen.se  
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