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Mats och Margita Berglund från Trelleborg har en stuga i Björkefall, där man ofta vistas.
Stugan ligger på en höjd intill en liten å som går genom en ravin utmed stugtomten.040425
sitter de på sin veranda när ett lodjur kommer ut från skogen nere vid en bro ca. 100 m bort.
Lon går i sakta mak över bron svänger vänster upp för en liten grusväg med brant stigning.
Djuret har kort svans och är högre baktill, färgen är gulbrun och djuret rör sig smidigt.
Sätter sig ner och är skymd, kanske slickade den pälsen eller lyssnade.
Lon reser sig och går sakta vidare, gör en lov på 10 m in i skogen och kommer strax ut på
vägen igen. Försvinner sedan sakta ur makarna Berglunds synfält. Hela obsen tar kanske 5
min. Sannolikt kommer man att minnas händelsen mycket längre. Mats säger att han
funderade på att hämta sin kamera men insåg att på sin höjd hade det blivit en liten fläck på
bild, så han samlade in upplevelsen i hjärnan i stället.
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Sven Nilsson Kyrkhult ringde i gårkväll och berättade att Anders Björkman i Björkefall hade
hittat ett rovdjursdödat rådjur 040430 kl. 18:30.
Vi kom överens om att rådjuret skulle täckas över och jag komma dagens datum.
Rågeten hade dödats under en stor gran, kraftfullt och distinkt, anfall pang och omkull, där
dog geten. Sedan släpades kroppen 25 m bort mot en stenmur. Släpspåret fullt med rådjurshår
och rakt, inget fibblande hit och dit. Biten i halsen äten på höger skinka några hekto kött.
Såryta och blod torkat och svartnat. Sedan gick lon och återkom något dygn senare och åt
några kilo kött på höger framben och bog. På en liten rönnplanta har några tussar lodjurshår
fastnat.
Jag flår upp djuret från nacken och bakåt kroppen. Ser bitmärken där avståndet mellan
hörntänderna är mellan 33-35 mm. Finns ett komplett bett över nacken där hörntänder från
både överkäke och underkäke trängt in i köttet, inga riktigt skarpa blödningar runt hålen gör
att jag tror detta tillfogats rådjuret när lon släpade iväg kroppen. Flera liknande bett kan ha
samma orsak. Halsmuskler oskadade men struphuvudet perforerat.
Rågeten dräktig med tre ofullgångna foster. Det har varit kallt på nätterna och rågeten låg inne
i ett tätt skogsparti så solen har inte kommit till. Bukväggen grönaktig och det börjar lukta
illa. Troligen dödades rådjuret mellan 040426- 0404329.
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Lodräpt råget. På en liten rönnbuske intill
geten finns små tussar lodjurshår. Lon
dräpte geten under en stor gran, släpade
bytet fram till stenmuren, ca 25 m långt
släpspår med rådjurshår. Dråpet distinkt
och kraftfullt. Björkefall Kyrkhult i
Blekinge.
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Lodjuret har ätit några kilo kött
på höger framben och bog.
Björkefall Kyrkhult i Blekinge.
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Lodräpt råget. 33-35 mm
mellan hörntänderna.
Björkefall NV om Kyrkhult i
Blekinge.
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