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Den 7 april fotograferade jag industribilder i Kallinge till ett företag och träffade en person 
från mellersta Ronneby kommun. Vi kom att tala om rovdjur. Han berättade att dottern och 
svärsonen i julas kom hem till gården vid 21:00 tiden och ser ett lodjur sitta 10-15 m från 
huset och intensivt stirra på gårdens två katter som sitter på kökstrappan. Lon reagerade inte 
på att bilen passerade några m från lon, mellan den och katterna. Dottern släppte in katterna 
som for in i huset skräckslagna medan svärsonen med bilen körde närmare lon som då reste 
sig och gick sakta ut i skogen. 
Han berättade att hans favoritkatt, en grå kastrerad hankatt, på kvällarna hoppade upp i knäet 
och låg där och spann. Nu undrade han om jag trodde att lon skulle kunna döda hans favorit. 
Jag hade inte någon egen erfarenhet av detta, jag visste att det förekom, men inte i vilken 
utsträckning. Jag tänkte att här fanns två av länets tusentals katter och tyckte att det var 
mycket liten sannolikhet att det skulle inträffa. 
48 timmar senare ringer personen och berättar att just den grå katten låg död 10-15 m utanför 
huset och hittades 09:30 blodig i halsen med hårtussar spridda runt kroppen så jag åker ut till 
gården 
I ena mungipan har katten en hårtuss som jag bedömer lolik och i vänstra framtassens ena klo 
sitter ytterligare en hårtuss, också den mycket lolik. Jag tar hårtussarna i ett provrör för 
framtida DNA analys. 
Jag säger att om det är en lo som bitit ihjäl hans katt är det ca 35 mm mellan hörntänderna och 
inget skakande och slitande i bettet. Det var 35 mm och tämligen små hål efter lons tänder. 
Dels över strupen och de andra två tänderna hade trängt in bakom örat mot nacken och bakre 
delen av kraniet och dels framför örat rätt in i kraniet. Sannolikt ganska omgående död för 
katten. 
Den andra katten var försvunnen och återfanns först på kvällen, gömd under en säng. Den 
visste nog vad som hänt. 
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Kastrerad hankatt hittad död 20 m från huset, som ligger ute i skogen. Örseryd norr om 
Bräkne Hoby i Ronneby kommun. Katten hade flyttats från fallplatsen men jag lade tillbaka 
den på den plats där den föll. Troligen låg den på andra sidan. blodet rinner neråt. Katten 
hittades död 9:30 och sågs levande 23:00 i går kväll. 



 

 

 
 
I mungipan på katten satt en hårtuss som jag bedömer kommer från lodjur. Örseryd Ronneby. 



 

 

 
 
I en klo på kattens vänstra tass satt en hårtuss som jag bedömer kommer från lodjur. Örseryd 
Ronneby. 



 

 

 
 
Över strupen på katten sitter ett distinkt bett, 35 mm mellan hörntänderna.Inget skakande och 
ristande utan lon har pressat ner katten i marken och hållit kvar strupbettet. Örseryd Ronneby. 



 

 

 
 
Över strupen på katten sitter ett distinkt bett, 35 mm mellan hörntänderna. Inget skakande och 
ristande utan lon har pressat ner katten i marken och hållit kvar strupbettet. Örseryd Ronneby. 
 



 

 

 
 
På vänstra sidan av kattens huvud har lons tänder trängt in på vardera sidan om örat Dels rätt 
in i kraniet framför örat och dels bakom örat in i nacken i bakre delen av kraniet. Örseryd 
Ronneby. 


