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En vargrapport var införd i Blekinge läns tidning i dag. En stockholmare såg en varg på 
kvällen vid 19:00 tiden mellan Jämjö och Fågelmara onsdagen 060201. Observatören har ett 
ovanligt namn så jag hittar honom på Internet. 
Ringer upp och han berättar att han kom körande på E 22 mot Kalmar och har passerat Jämjö 
när han på kanske 100 m ser en schäfer i strålkastarskenet. Han bromsar ner farten som var ca 
90 km och ser djuret tydligt på ca 25 m avstånd när det korsar vägen in i skogen intill. Då 
anser han att den är grå och tycker att det inte var en hund för det borde inte finnas ute i 
skogen så där sent utan måste vara en varg. 
Jag kör bort till Jämjö och följer vägkanten sakta och hittar mellan Jämjö och Fågelmara stora 
tassavtryck som kommer från norra sidan och korsar vägen. Hittar ett dött rådjur, trafikdödat 
får jag senare veta, med tassavtryck runt. Framtass ca 9 cm. på andra sidan vägen finns några 
brevlådor och en man hämtar sin post. Jag frågar honom om det finns många vargar i 
området. Han skrattar och säger att det var grannens hund som var på rymmen på 
onsdagskvällen. Hundägarna var på väg att lämna huset men har vänligheten att vända och 
låta mig fotografera BLT vargen. De bekräftade att hunden rymt på kvällen en stund. Det är 
en korsning mellan schäfer och Belgisk vallhund och tämligen varglik. Jag lovar att skicka 
några bilder som tack för hjälpen. 
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Spår från vargrapporterad hund i Jämjö. 



 
Spår från vargrapporterad hund i Jämjö. Framtass ca 8 cm. 



 
Vargrapporten i Jämjö. Korsning mellan schäfer och Belgisk vallhund Tervueren en sprallig 4 
årig tik som var på rymmen kvällen den 1 feb -06. 
 



 
Vem? Jag? Skulle jag vara varg? Vargrapporten i Jämjö. Korsning mellan schäfer och Belgisk 
vallhund Tervueren en sprallig 4 årig tik som var på rymmen kvällen den 1 feb -06. 


