
 
 

 
 
Inventering av stora rovdjur – Varg och Lo 
 

Inventeringssäsongen är i full gång och spårsnön dröjer fortfarande. Under årets säsong ligger fokus 

på att finna familjegrupper av lodjur samt spillning av varg. När det gäller spillning av varg så gäller 

för Kalmar län att fynd ska rapporteras till Länsstyrelsen eller till av Länsstyrelsen utsedd 

kvalitetssäkrare som åker ut och samlar in.  

Viltskadecenter har gjort ett bra faktablad om extra inventering av varg och spillningsinsamlingen. 

Faktabladet hittar ni genom att klicka på länken nedan. 

Faktablad vargspillning 

På grund av snöfattiga vintrar kan det vara svårt att inventera exempelvis lodjur i Kalmar län, detta 

eftersom grundinventeringsmetoden bygger på att det finns spårsnö. Därför har Länsstyrelsen i 

Kalmar län ansökt om tillstånd att få övervaka bland annat lodjur med hjälp av så kallade 

viltkameror.  Nu har Länsstyrelsen fått sitt tillstånd och förhoppningen är att få mycket hjälp av 

allmänheten genom att du registrerar dina observationer av stora rovdjur i Skandobs. Skandobs finns 

som hemsida, www.skandobs.se eller som nedladdningsbar App (Skandobs Touch). Det är bland 

annat genom allmänhetens rapporter som Länsstyrelsen får kännedom om platser som kan vara 

aktuella ur inventeringssynpunkt. För lodjursinventering är honor med ungar extra intressant. Om du 

vet någon plats där lodjursfamiljer ofta påträffas kontakta gärna Länsstyrelsen som då kan sätta ut en 

viltkamera på platsen för att dokumentera förekomsten. Förvaltning av lodjursstammen genom 

licensjakt kan med gällande lagstiftning/beslut och nuvarande lodjursförekomst i våra grannlän 

tidigast påbörjas i Kalmar län efter det att 7 st familjegrupper av lodjur har kvalitetssäkrats. 

För att Länsstyrelsen ska få sätta upp en kamera krävs markägarens tillstånd. Även jakträttshavarens 

samtycke inhämtas. Viltkameror får vidare inte sättas upp på platser som regelbundet kan förväntas 

användas av allmänheten. 

Om du själv fotograferar eller filmar en familjegrupp av lodjur så tar Länsstyrelsen gärna del av 

materialet. Viktigt att Länsstyrelsen snabbt kan få ta del av materialet så att kvalitetssäkrare inom tre 

veckor kan besöka platsen och fastställa att det är samma plats som filmen/fotot togs. 

Länk till kvalitetssäkrare i Kalmar län 

 

    

https://www.slu.se/extra-inventering-av-varg-2017-2018
http://www.skandobs.se/
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/inventering-av-rovdjur.aspx
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