Ronneby 041117

Michael Esse i Stengölsmåla i norra delen av Ronneby kommun ringer och berättar att en
dovhjort låg död i hans hjorthägn. Den var äten i halsen och han hade burit ut den från hägnet.
Han undrade om det möjligen kunde vara gjort av lodjur.
Jag åkte upp till Stengölsmåla för att göra en besiktning. Vi går först in i hägnet och
inspekterar fallplatsen, klockan är ca. 15:00 och det börjar skymma, på gården finns
ytterbelysning så flå hjorten kan jag göra senare. Hjorthägnet är ett vinterhägn i direkt
anslutning till gården och 4-5 ha stort. Öppen gräsmark med en smärre 25 årig granplantering
ut mot västra delen av hägnet. Granplanteringen fortsätter utanför. Det fanns ett jakt torn med
stege dels från utsidan och dels från insidan av hägnet. Tornet alltså placerat grensle över det
2 m höga staketet. Michael tyckte att han såg tassavtryck på stegpinnarna och hade sågat ner
tornet innan han kom på att han skulle ringa mig.
Uppsparkad jord, stora blodfläckar och skelett delar från halskotpelaren bland löven strax
intill jakttornet visade var det hela hänt. Hjorten var en årskalv fån juni månad.
16:35 förbereder jag mig för att flå hjorten och gör en ytlig besiktning. Jag hittar ett snitt i
skinkan, ca10 cm långt och 3-4 cm djupt, som gjort med rakblad. Jag säger att det ser banne
mig ut som det handlar om lodjur. Just då börjar hjortarna varna och är mycket oroliga så
Michael tittar upp och säger ”ja just det, där sitter den”. 70 m bort uppe på ett 2 m högt
flyttblock på utsidan av hägnet, intill den plats där hjorten legat.
Delvis dold av en grangren. Under ca. 5 min. kan vi se lon som lugnt ligger och betraktar oss i
den tilltagande skymningen. Det är så mörkt att jag anser det meningslöst att försöka
fotografera den. Slutligen reser sig lon lugnt och vänder baken till och försvinner in i
granplanteringen.
Vi funderar en stund på vad som är lämpligt att göra under rådande förhållande. Vi
bestämmer oss för att dels visade klosnitten i hjorten och att något kg kött saknades i halsen,
med stor tydlighet vem som dräpt djuret så jag kan skriva lo i protokollet enbart av den
anledningen.
Dels vore det onödigt att lon eventuellt försöker dräpa ytterligare en hjort. Så vi bär bort den
döda hjorten och lägger på flyttblocket så det finns bekvämt kött kvar. Michael får ta hand om
resterna senare.
Jag talar med Michael 041118 han berättar då att lon inte rört dovkalven och att han nu
skaffat material och skall sätta eltrådar både nertill och upptill på vinterhägnet.
Le Carlsson
Box 140
372 22 Ronneby
Tfn. 0457-14898

Här dödades en dovhjortskalv av lodjur. Hjorthägn i Stengölsmåla i norra Ronneby. Lon gick in
på Stege till jakttorn.

Ca 10 cm långt och 3-4 cm djupt klosnitt i skinkan samt en del andra skador på dovkalv
tyder på lodjur som förövare. Hjorthägn i Stengölsmåla Ronneby.

Ca 5 cm långt klosnitt på buken samt en del andra skador på dovkalv tyder på lodjur
som förövare. Hjorthägn i Stengölsmåla Ronneby.

Biten och äten i halsen, samt en del andra skador på dovkalv tyder på lodjur som
förövare. Hjorthägn i Stengölsmåla Ronneby.

