Under höst, vinter och vår 20072008 har det rapporterats om ett 60tal lodjursobservationer
där man anser att man sett lodjur eller vad man ansett vara lospår i GK och Mlän.
Rapporterna kommer ofta från jägare som genomgående är mer intresserade av spår än
gemene man och ofta rör sig i skog och mark. Flest rapporter kommer från ett område med 3
4 mils radie runt Kyrkhult och då vet jag inte om det beror på att det är en knutpunkt för
lodjuren i södra Sverige eller att folk i detta område är bäst på att rapportera sina iakttagelser.
Ett 10tal vargrapporter har kommit in, någon var lite skarpare från Ljungbytrakten och några
kunde bestämmas till hund som sibirian husky eller jämtgråhund och i något fall lospår.
Kvalitetssäkrarens och besiktningsmannens uppgift är att försöka hitta teknisk bevisning på
att det var lo eller varg som varit på platsen eller möjligen räv eller hund och att dokumentera
detta fotografiskt samt samla in hår och spillning som kan skickas för DNA analys och att
lägga in uppgifterna i naturvårdsverkets rovdjursdatabas. Dessa uppgifter är sekretessbelagda
och tillgängliga endast för berörd personal.
När det gäller svårare fall av dödade tamdjur kan man försöka ta salivprov där dödande bett
finns. Att man inte kan hitta spår, hår eller spillning eller bitmärken i bytesdjur som bekräftar
rapportörens uppgift betyder inte att observationen var felaktig bara att rapporten inte kunde
kvalitetssäkras.
Av olika anledningar vill inte rapportören att dennes namn eller observationsplatsen anges
exakt, detta måste respekteras så fortsättningsvis kommer jag att mer övergripande ange
observationsplats för rapporterna jag hanterar. Jag står själv för tid och kostnader för denna
hemsida och kommer inte att redogöra för alla rapporter utan välja ut några mer intressanta
där vi kan lära oss något om dessa djur och där jag har bra dokumentation.
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