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Jag körde små skogsvägar norr om Karlskrona, från Tving och norröver för att söka lospår. 
Det var mellan 5-15 cm snö i området. På morgonen mellan 8:30-10:30 snöade det kraftigt så 
det blev som 1-3 cm nysnö över det gamla. Jag fick gå ur bilen ofta och kolla spår. Det finns 
både vildsvin, kronhjort och en del lösspringande stora hundar. 
Jag kollar kända lostråk och hittar slutligen en lolöpa norr om Tving. Lon urinmarkerade här 
och var, inte allt för ofta. Steglängden här var runt 140-150 cm. Som längst, ute på ett hygge 
blev det över 180 cm, så det kanske inte är allt för vågad gissning på en större hane. 
Spåren var nog tämligen färska troligen gick lon under den gångna natten eller tidiga 
morgonen. Nysnön som föll, krånglade till det en hel del. 
Lospåret passerade ett område i skogen där man hade kört någon sorts terrängrally med bilar, 
inte heller något som underlättade spårningen. Fick även snurra en hel del bland främst 
hjortspår. Men det gick att hitta löpan igen och följa spåren ut på ett större hygge där lon vid 
flera tillfällen gått upp på stenblock och suttit och sett sig omkring. 
Terrängen här är kraftigt kuperad och mycket stenblock, både stora och små. 
Tappade spåret ett tag när lon gick in i en 35-årig granplantering där det var nästan helt 
snöfritt. Men hittade det igen och spårade fram till ett uthus vid en ödegård där lon 
urinmarkerat på husknuten. En tydlig urinlukt. 
Följde löpan ytterligare norröver, ut på ännu ett hygge, stenigare, risigare och blötare för det 
hade börjat töa ganska ordentligt, det började skymma så jag avslutade och återvände mot 
bilen. Dessvärre ingenting som lämpade sig för DNA analys, men man kan ju inte lyckas 
jämt, eller hur? Det blev så där 7 km enkel resa så där rök väl en del gubbfläsk. 
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Inte bara Småland som kan vara stenigt. Boasjö Norr om Tving Karlskrona. 



 
Lon gick fram till hörnet på ladan och urinmarkerade. Norr om Tving Karlskrona. 



 
Lon urinerade mot bropålen 3 km söder om Lilla Åsjön längs Nättrabyån. Norr om Tving 
Blekinge. 


