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Jag fick ett tips om att en person norr om 
Karlskrona sett vad han trodde möjligen kunde vara  
två lodjur. Jag tog kontakt med honom. Han hade 
genom fönstret i sin fastighet, som ligger avsides i 
skogen, sett två lolika djur korsa den snöklädda isen 
över ett vattendrag ca. 150-170 m bort vid 17.00 
tiden 040227. Djuren rörde sig snabbt över isen med 
språng och var synliga för betraktaren endast något 
10-tal sekunder. Han uteslöt omgående rådjur och 
räv. Blev fundersam och började fundera på lodjur. 
Tillsammans med en bekant bakspårade han djuren 
några hundra meter. Tassavtrycken var lite luddiga 
men ca 8 ggr 8 cm i framtassen. Alltså under vissa 
snöförhållanden möjligt lospår. Inga tydliga klomärken. 
 

Man täcker över ett tassavtryck med en tidning för att 
skydda från ny snö. Mycket bra tänkt. Man kan gärna 
använda granris och gärna täcka 4-5 tassavtryck i följd, där 
de är som tydligast. Det underlättar vid senare spårkontroll. 
Under natten föll ytterligare 3-4 cm snö och spåren var 
mycket svåra att tolka. Det visade sig att intill de gamla 
översnöade  spårlöporna fanns nu två helt färska. Vi 
bakspårade och kom fram till ett hus, knackade på och fick 
träffa två medelstora terrier jag tror det var irländska och 
vardera ca. 16 kg tunga. 
Jo hundarna stack iväg i går 
vid 17.00 tiden och var borta 
några minuter. När jag skiljs 
från observatören är vi 

överens om att det inte var lodjur han sett utan de två förrymda 
hundarna. 
 

Det är mycket svårt att på avstånd se hur stort ett djur är 
med endast snö som bakgrund, inget att jämföra storleken med. 
Hundarna hade en beigefärgad päls och var därmed till 
utseendet inte olika lodjur i vinterpäls. Den som rör sig ofta i 
skog och mark vet hur lätt reptilhjärnan kan tolka in fel 
information i observationer. 
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