
Stora rovdjur i 
södra Sverige



Rovdjur 
Rovdjuren har länge varit förknippade med de norra, glest befolkade 
delarna av Sverige. Bilden har dock förändrats. Efter århundranden av 
jakt och förföljelse återetablerar sig nu även de stora rovdjuren i södra 
Sverige. Lodjuret är den art som har bäst förutsättningar men även 
kungsörn häckar och övervintrar i södra Sverige. Vargen har etablerat 
sig i de mellersta delarna av Sverige, men enstaka individer vandrar då 
och då ner i Sydsverige. Även enstaka björnar, företrädelsevis yngre 
hanar, gör ibland vandringar genom Götaland. Rovdjuren är en natur-
lig del av den svenska naturen, men rovdjurens återkomst kan skapa 
konflikter. Med den här foldern vill länsstyrelserna informera och öka 
kunskapen om de stora rovdjuren och förvaltningen av dem.



Länsstyrelsen ansvarar för rovdjursförvaltningen i länet. Inventeringar 
är en av de viktigaste uppgifterna och dessa genomförs årligen. Inom 
arbetet ingår även att informera om rovdjur, att fatta beslut eller yttra 
sig om skyddsjakt. Länsstyrelsen arbetar även med att ersätta skador 
orsakade av rovdjur och genomföra förebyggande åtgärder. Sedan ett 
par år har även Viltförvaltningsdelegationer bildats och dessa består 
av bland annat politiker och representanter från olika intressegrupper. 
Dessa har utsetts av länsstyrelsen och delegationen leds av landshöv-
dingen. Delegationernas arbete regleras i en särskild förordning. De 
har rätt att fatta övergripande beslut för:  
• åtgärder inom länet 
• rutiner, t.ex. akuta beslut om skyddsjakt 
• miniminivåer för fasta stammar av rovdjur (lodjur) inom länet, 

samt på sikt även inriktning för varg
• förvaltning av övrigt vilt som t.e.x älg och vildsvin

Länsstyrelserna ska samarbeta inom tre rovdjursförvaltningsområden. 
Indelningen speglar vilka arter som finns i olika delar av landet och 
ska leda till en likartad förvaltning. 
•	 Norra	förvaltningsområdet består främst av renskötselområdet. Fasta 

stammar av björn och lodjur samt järv. Få vargar.
•	 Mellersta	förvaltningsområdet består av Dalarna, Gävleborg, Öre-

bro, Västmanlands, Uppsala, Värmland, Stockholms  och Västra 
Götalands län. Fasta stammar av lodjur, varg och i flera län även 
björn. 

•	 Södra	förvaltningsområdet består av Södermanland, Östergötland, 
Jönköping, Kalmar, Gotland, Kronoberg, Blekinge, Skåne, samt 
Hallands län. Det södra förvaltningsområdet ses som ett viktigt 
expansionsområde för lodjur och kungsörn. I delar av området 
kan stammarna växa och bli starkare. Alla län utom Gotland har 
regelbunden förekomst eller reproducerande stammar av lodjur. 



Lo
Lynx lynx 
Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i Skandinavien. Ett karaktäris-
tiskt drag är öronens typiska svarta tofsar, kindskägget, en kort svans 
som är svart i ytteränden och långa ben. Pälsen är röd eller gråbrun 
med mörkare fläckar. Under vintern blir pälsen ljusare. Fläckigheten 
kan variera både geografiskt och mellan individer. Lodjuret har stora 
tassar och spåren kan förväxlas med både järv- och vargspår, men 
också arter som skogshare. Lodjuret trivs i fjällmiljö, i otillgängliga 
och kuperade skogsmiljöer, men även i småbrutet landskap i södra 
Sverige.

Lodjurets hemområden är stora (honor 3-5 kvadratmil och hannar 
6-10 kvadratmil), men djuren återkommer tämligen regelbundet till 
vissa speciella platser inom hemområdet. Utanför familjegruppen 
vandrar djuren i allmänhet ensamma. Parningstiden infaller i början 
av mars och dräktighetstiden är omkring 65 dygn. Ungarna, 2-3 per 
kull, föds i månadsskiftet maj/juni på en skyddad plats, som kan vara 
en bergskreva eller i tät ung- eller snårskog. Ungarna utvecklas i likhet 
med vanliga kattungar ganska långsamt och de diar ännu i december. 
Ungarna lämnar modern normalt vid parningstiden i mars. Det första 
levnadsåret är riskfyllt och dödligheten är stor.



Licensjakten på lodjur har varierat i omfattning och antalet lodjur 
som fällts lagligt under de senaste fem åren har ökat till 162 år 2011. 
Därutöver dödas ytterligare ett 50-tal lodjur årligen i andra typer av 
skyddsjakt och i trafiken. Än så länge är lodjursstammen för liten i 
södra Sverige för att jakt, utöver skyddsjakt, ska kunna bedrivas.

Det har varit väntat att lodjursstammen ska sprida sig längre söderut 
till södra Svealands och Götalands skogsbygder. Men spridningen har 
gått mycket långsamt trots att tillgången på bytesdjur är stor. En orsak 
till den långsamma spridningen är att honor stannar nära sitt uppväxt-
område. Hanar kan däremot gå långt innan de slår sig ner på en plats. 
En ökad dödlighet i skabb och trafik verkar också kunna fördröja 
etableringen, liksom jakt i spridningszonen. Trots detta har lodjur 
fötts i samtliga svenska landskap (ej Gotland) under de senaste åren, 
även om det är få födslar i södra Sverige.

Lodjurets byteshantering
Lodjuret äter främst rådjur, dovhjort, skogshöns men även räv och 
bäver finns på matsedeln. Lodjurets jakt är typiskt för kattdjur. Den 
smyger på sitt byte och gör en kort explosiv attack från nära håll. 
Misslyckas denna förföljer lodjuret inte bytet någon lång sträcka. Of-
tast dödar lodjuret sitt bytesdjur med ett fåtal bett i strupen, ofta ex-
akt över struphuvudet. Mindre djur kan avlivas med nackbett. Ibland 
syns inga tydliga yttre skador på bytesdjuret, utan först när halsen är 
flådd syns hål eller märken efter hörntänder. Lodjuret börjar ofta äta 
av de köttiga delarna av lår och bog. Ibland kan den släpa bytet till en 
mer skyddad plats, exempelvis under en tät gran. Det förekommer att 
lodjur lagrar och täcker över byten, men ofta bara delvis. Lodjur delar 
inte upp sina byten för att bära med sig bitar, som räven kan göra. 
Lodjur biter inte av huvuden på sina bytesdjur, något som däremot 
räven kan göra. 

Fakta
Storlek: 80-130 cm, mankhöjd 
60-75 cm
Vikt: hona 18-24 kg, hane 20-25 kg 
Antal i Sverige: 1400-1900
Antal ungar: 2-3 ungar



Kungsörn 
Aquila chrysaetos
 
Kungsörnen är vår näst största rovfågel, endast havsörnen är större. 
Gamla örnar har en mörk fjäderdräkt, medan yngre örnar har har vita 
fält i vingarna och en vit stjärt med brett, svart ändband. Gemensamt 
för alla åldrar är gula eller ljust rödbruna nackfjädrar. Kungsörnen 
kan förväxlas med havsörnen. Det som skiljer de båda arterna åt är 
att kungsörnen rör sig elegant i luften med långa, mjuka vingslag. 
Havsörnen ger ett tungt intryck med stora vingrörelser. Den håller 
vingarna i en rak linje eller lätt lyfta då den cirklar, medan kungs-
örnens vingar är tydligt v-ställda.

Kungsörnen har en stark stam på Gotland med cirka 40 revir. I Skåne 
finns omkring 10 revir och enstaka konstaterade häckningar finns 
även i Kronoberg, Jönköping och Halland. Såväl på Gotland som i 
Skåne häckar kungsörnen i mera utpräglad jordbruksbygd. 

Antalet kungsörnar i södra och mellersta Sverige ökar vintertid efter-
som främst yngre fåglar norrifrån då söker sig söderut. Kungsörnen 
bygger stora risbon i kraftiga träd eller i klippstup. Deras bon kan 
väga hundratals kilo och ha en diameter på 1,5 m och därför krävs det 
stora, gamla och grova träd, exempelvis tallar. Tyvärr är det ont om 
sådana träd idag och detta är ett  av de stora hoten mot kungsörnens 
framtid. 



Kungsörnen får i regel 1 -2 ungar. Dödligheten hos ungfåglar är nor-
malt hög, vilket bland annat kan förklaras av att unga fåglar har sämre 
jaktframgång jämfört med äldre fåglar. Kungsörnen kan bli riktigt 
gammal; den äldsta frilevande i Sverige blev minst 32 år gammal. 

Kungsörnen är opportunistisk i sitt födoval, dvs. den tar sådana byten 
som är lättast att komma åt. I södra Sverige utgör vildkaniner, änder, 
gäss, fälthare och fasan de viktigaste bytena. Kungsörnar har visat sig 
ta trana och grågås samt förvånansvärt många mårdar. Kungsörn kan 
även döda stora djur som räv, hundar, lamm och rådjurskid. 

Kungsörnens byteshantering 

Kungsörnen dödar sina byten med dess kraftiga klor. Märken efter  
klorna, speciellt bakklon, brukar synas på bytesdjurens huvud, hals 
eller rygg. Ofta genomborras kraniet av klorna och man kan se ett 
trekantigt hål efter bakklon. En del byten får också sina lungor punk-
terade.

Då örnen äter plockar den ut köttet utan att krossa några ben. Intill 
kadavret hittas ofta spybollar, spillning och fjädrar. Kungsörnar är 
asätare och besöker gärna kadaver som andra rovdjur har dödat. Det 
är viktigt att skilja mellan örndödade kadaver och djur som dött av 
andra orsaker. Att en kungsörn finns vid ett kadaver betyder inte att 
den har dödat djuret. 

Fakta
Storlek: 190-225 cm 
i vingspann, 90 cm i kropp
Vikt: 3-6 kg
Antal i Sverige: ca 1200 
reproduktiva individer
Antal ungar: 1-2 ungar



Varg 
Canis lupus
Vargen är det största av alla vilda hunddjur. Vargen är högbent med 
rak rygglinje, vilket ger en rektangulär profil. Den har ett kraftigt 
huvud och stora tassar. Färgen hos vargar är grå med gulaktiga färg-
skiftningar, ofta med mörkare stickelhår på ryggen och ljusare buk. 
Ansiktet har varierande teckning och det mest karaktäristiska draget 
är vita kinder. Hos skandinaviska vargar når aldrig det vita kindfältet 
över ögonen.

Vargarna lever normalt i familjegrupper med ett alfapar och deras 
valpar. Ett vargrevir i Skandinavien uppgår till cirka 10 kvadratmil. 
Vargarna använder gärna vägar och stigar då de patrullerar reviret. 

Vargen blir könsmogen vid knappt två års ålder. I en familjegrupp 
föder endast en tik valpar och antalet varierar stort. Lyan är ofta 
enkel, ett hål grävt i en sandbacke eller i en bergsskreva. I samband 
med parningstiden i februari-mars kan unga könsmogna vargar lämna 
flocken för att finna någon annan varg att bilda revir med. Vargar 
som lämnar flocken kan vandra långt. Det är sådana vargar som då 
och då förekommer i Sydsverige.



Vargarnas jakt på hjortdjur sker genom förföljelsejakt, ibland i 
kombination med att vargen smyger på sitt byte. Vargar jagar oftast 
tillsammans i flock. För vargarna i den centrala delen av Skandinavien 
är älg och rådjur de viktigaste bytesdjuren och en familjegrupp dödar 
ungefär 100 älgar årligen. För de vargar som emellanåt finns i södra 
Sverige utgör troligen rådjur och hjort en större andel av födan. 

Vargen jagar ofta unga och gamla djur. Detta har främst dokumente-
rats från Nordamerika men också i Skandinavien. Forskningsprojektet 
Skandulv har på ett material av mer än 200 vargdödade älgar, funnit 
att 80% av bytena utgjordes av kalvar.

Vargens byteshantering
Vargen dödar sina byten med kraftiga bett. Mindre djur som lamm, 
räv och bäver dödas med bett över rygg eller nacke. Stora bytesdjur, 
som älg, har inte sällan bitmärken på flera ställen på kroppen, ofta på 
låren. 

Ostörda kan vargarna sätta i sig ett stort byte, exempelvis en älg, på 
mycket kort tid. Vargar kan utan svårighet äta mer än 10 kg kött på en 
dag. Oftast är det enda som blir kvar av ett byte en upptrampad plats 
med hår-, skinn- och benrester. Vargar drar sig inte för att besöka ka-
daver som andra rovdjur har dödat, på samma sätt som att andra arter 
drar nytta av vargens kadaver.

Fakta
Storlek: mankhöjd upp till 90 cm
Vikt: 30-55 kg
Antal: ca 250
Antal ungar: 5-6 valpar



Björn
Ursus arctos 
Björnen är vårt största rovdjur. Björnen är också det enda av våra 
stora rovdjur som ligger i ide under vintern. Björnen finns i första 
hand i de mellersta och norra delarna av Sverige men enstaka indivi-
der påträffas ibland i de södra delarna av landet.

Björnen äter det mesta den kan hitta, alltifrån gräs, örter, myror 
och älgar men födan domineras främst av bär (blåbär, kråkbär och 
lingon). Björnen är en relativt dålig älgjägare, men vid gynnsamma 
snöförhållanden på våren kan björnen ta vuxna älgar. Älgkalvar dödas 
främst från födseln till tre-fyra veckors ålder.  

Björnforskning visar att björnhonor med årsungar under en säsong 
kan röra sig över 100-600 kvadratmil. Björnhanar rör sig vanligen 
över 50-500 kvadratmil medan enstaka har rört sig över områden upp 
till 2800 kvadratmil. Vandringar på upp mot 250 km har registrerats i 
samband med brunsten i maj/juni. 

De flesta björnarna får sina första ungar när de är runt 5-7 år gamla. 
Oftast är det 2-3 års intervall mellan kullarna. Antalet ungar är 1-4 
och de föds i idet under vintern. Ungarna sover i samma ide som 
honan även under deras andra och ibland tredje vinter och de lämnar 
alltså inte sin mamma förrän de är 1,5 eller 2,5 år gamla. 



Björnar kan ha sina vinteriden på de mest skiftande platser. Det kan 
vara grävt i en stor myrstack, grusslänt eller vara beläget i naturliga 
håligheter under stenar eller i skrevor. Det händer att björnen bara 
gör i ordning en bädd av ris och mossa på en plan mark i skyddande 
skog. Samma ide används ytterst sällan två år i följd av samma björn. 
I de nordligaste delarna av landet ligger björnarna i ide från slutet av 
september till början av maj i cirka sju månader. Längre söderut är 
idevistelsen en månad kortare. 

Björnens byteshantering 
Björnen avlivar ofta sitt byte med ett bett i hals eller nacke. Man kan 
också hitta märken efter slag över rygg. Innan björnen börjar äta slä-
par den bytet till en skyddad plats. Oftast håller sig björnen i närheten 
av kadavret tills det är fullständigt uppätet (men får kan lämnas när 
juver och bröstfett ätits upp).

Mellan måltiderna täcks bytet med ris, mossa, snö eller ljung. Ibland 
lagras bytet i vattendrag. Björnen besöker gärna kadaver även om 
de är starkt förruttnade. Det brukar finnas spillningshögar, utgrävda 
myrstackar och viloplatser i närheten, samt klo och bitmärken i träd 
och stubbar.

Fakta
Storlek: 1 - 2,8 m lång, mankhöjd 
1,35 m
Vikt: 60-100 kg för honor, 100-250 
kg för hanar
Antal i Sverige: ca 3200
Antal ungar: 2-3 ungar föds under 
vinterdvalan



Att spåra rovdjur 
Spårningar är det främsta verktyget för länsstyrelserna vid invente-
ringen av rovdjur. Länsstyrelserna tar tacksamt emot syn- och spår-
rapporter från allmänheten och nedan följer en kortfattad beskrivning 
av spårning och de olika rovdjursarternas spårtecken.

Grundregler vid spårning.

▪ Visa hänsyn när du rör dig i naturen.
Färska spår ska bakspåras, dvs. spåras åt det håll djuret kom ifrån.

▪ Undvik att förstöra spåren (trampa inte i spåret).

▪ Använd anteckningsblocket och kameran – 
hellre för mycket än för lite.

Spår är utsatta för väder och vind och kan på kort tid förändras 
eller förstöras. Det kan därför vara svårt att bestämma vilken art som 
lämnat spår efter sig. Även inom en art kan tassarnas storlek variera 
beroende på ålder och kön. Likaså beroende på vilken väderlek och 
underlag det är. Hårda underlag ger små tassavtryck, mjuka ger stora. 
De förflyttar sig på många olika sätt, men en del sätt är mer karakte-
ristiska än andra. 

Foto är bra som dokumentation. Ta exempelvis två bilder av spår-
stämpel (fram- och bakfot), ett foto av spårgruppen och ett av spår-
löpan. Bilder av spårlöpor ska alltid tas i samma riktning som djuret 
har gått. Tassavtryck bör fotograferas så rakt ovanifrån som möjligt 
och med någon slags referens i bilden.



Lodjurets spårtecken 
Lodjuret rör sig målmedvetet genom landskapet. Lodjuret söker sig 
gärna till svår terräng där den utnyttjar höjdlägen, åsryggar och stora 
flyttblock. 

Storleken för ett lodjursspår ligger mellan 7-9 cm. Framtassen är nå-
got större och bredare än baktassen. I lodjurets tassavtryck syns fyra 
tår som alla är olika långa. Spåren skiljs från hunddjurens spår främst 
genom de två främre tårnas asymmetri. En detalj som ibland kan ses 
är att framkanten på den stora trampdynan i mitten är tvådelad och 
kan liknas vid ett knubbigt M. Hunddjuren har inte denna karaktär. 
Ibland ses avtryck efter häldynan, som sitter en bit upp på frambenet. 
Avtryck efter häldynan ses ytterst sällan i spår efter hunddjur. I lössnö 
syns ofta släpspår där tassar har släpat i snön, särskilt efter baktas-
sarna. Trampdynorna sitter glest med stora mellanrum. Lodjuret har 
kraftigt behårade tassar vilket gör att spåret i lösare snö blir mycket 
större jämfört med spår där bara dynorna lämnat avtryck. När lodju-
ret spretar maximalt på tårna blir spåret också mycket stort.

Klomärken i spåren är ganska vanligt, framför allt när lodjuret gått 
brant uppför eller av någon annan orsak har behövt fäste för. Lodju-
ret rör sig oftast i gång, men trav är också vanligt. Ett gång/trav-spår 
har en steglängd på ca 90-130 cm, ”fot-i-fot” eller med övertramp om 
det är ett tunnare snötäcke. 

Mätning av spårstämplar
• Mätning av spårstämplar har ett begränsat värde, felkällorna är 

många.

• Längdmått är viktigast, men på björnspår mäts ofta även bredden. 
Hos de andra arterna varierar bredden kraftigt beroende på hur 
mycket djuret spretar med tårna.

• Mät endast över trampdynorna. Kloavtrycken ska inte räknas med 
i måttet.  

• Framtassarna är större än baktassarna. 

• Tårna på framtassarna kan spreta mer än på baktassarna.

• Även spår från en och samma individ kan uppvisa stor variation 
i utseende beroende på om det är fram- eller baktassar, vilken 
gångart djuret använt, hur fort djuret rört sig, hur djupt tassarna 
sjunkit i snön och så vidare.

• Snöstruktur och snöförhållanden varierar mycket. Man måste 
alltid ta hänsyn till om snökonsistensen kan ha förändrats sedan 
spåret lämnats. Exempelvis får töväder ett spår att flyta ut och 
verka större än vad det egentligen är. Vänster baktass

Vänster framtass
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Björnens spårtecken 
Björnens tassavtryck visar fem tår med tydliga kloavtryck. Fotens 
längd är max 25 cm och max 17 cm bred. Kloavtrycken syns tydligast 
på framfoten, som har betydligt längre och kraftigare klor än bak-
foten. Björnen är hälgångare på baktassen. Framtassens häl lämnar 
sällan avtryck, utom i djupare spår eller i snabb trav eller galopp. Björ-
nens förflyttar sig vanligtvis i gång med en steglängd på 90-140 cm. 

Spårtecken från björnar kan också vara sönderrivna stockar eller 
stubbar, utgrävda myrstackar, klösmärken på träd. Legor finns ofta 
i närheten av bytesdjur, under en tät gran eller i närheten av goda 
bärmarker.

Avföring ligger ofta i stora högar. De innehåller osmälta växtdelar, 
insekter, bär m.m. Björnens avföring är större än alla andra svenska 
rovdjurs. Form, färg, konsistens och innehåll kan variera mycket.

Vargens spårtecken
Tassavtryck från varg, liksom från övriga hunddjur, visar fyra  
symmetriskt placerade tår. De båda mellersta tårna är lika långa och 
de två yttre tårna är lika långa, men tydligt kortare än mellantårna. 
Framtassens längd mäter cirka 9-11 cm och baktassen mäter 8-10 cm. 
Klomärkena är grova, men kan saknas på hårda underlag. Stämplar 
efter slutna tassar är långsmala och har en tydligt oval form som syns 
bäst på bakfoten. Det kan vara mycket svårt att skilja mellan vargspår 
och hundspår. Långa spårningar krävs för att se hur djuret har gått. 

Vargen förflyttar sig oftast i trav, spårlöpan är rak och målmedveten. 
Normal steglängd i trav är 120-160 cm, men på hårt underlag kan den 
bli upp till 2 m. Från senhöst är årsvalparnas spåravtryck lika stora 
som de vuxnas. 

Vargen är tung i förhållande till tassarnas yta och sjunker därför rela-
tivt djupt ned i snö. För att spara energi använder sig vargen ofta av 
skoterspår, diken och plogade skogsvägar. Varg viker som regel undan 
för stängsel och dylikt. Om de inte kan ta en omväg kan de då tveka 
länge innan de tar sig förbi.

Vargens spillning är 2-3 cm tjock och korvformad. Den har en stark, 
kväljande lukt och kan vara mörk eller ljus beroende på vad vargen 
har ätit. Spillning används som markering och placeras därför gärna 
väl synliga. Baktass
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Där rovdjur förekommer kan ibland angrepp på tamdjur inträffa. I 
många områden i Svealand där både varg och lodjur förekommer 
finns ingen tydlig trend i utvecklingen av skador på tamdjur. På flera 
håll i Götaland pågår däremot en återetablering av främst lodjur. 
Omfattningen av angrepp på tamdjur i Götaland är liten, men kan  
förväntas att öka något. Utvecklingen styrs troligen till stor del av 
tillfälligheter. Enskilda angrepp av till exempel varg eller lodjur kan 
svara för en större del av de nationella sammanställningarna över 
dokumenterade tamdjursskador orsakade av stora rovdjur.

Om man misstänker att ett rovdjur har angripit tamdjur bör bytet 
täckas över och lämnas orört på platsen, varpå Länsstyrelsen kontak-
tas. Det ska helst göras så snart det går, så att en besiktning kan göras. 
Besiktningen är kostnadsfri och är en grundförutsättning för att 
kunna få ersättning för skadan, om den bedöms kunna vara orsakad 
av ett rovdjur. Länsstyrelsen får varje år särskilda medel för att kunna 
ersätta skador på tamdjur orsakade av rovdjur.

Om man upplever oro för att bli drabbad av ett rovdjursangrepp så 
rekommenderas att man använder rovdjursavvisande elstängsel. Kon-
takta din länsstyrelse för rådgivning eller för att ansöka om stöd för 
att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel, eller om du är intresserad 
av andra förebyggande åtgärder.

Skador på tamdjur 
orsakade av stora rovdjur

Ofta kan det räcka med att komplettera 
befintliga fårstängsel med två eltrådar 
där nedersta tråden är mellan 20 - 30 
cm ovan marken och andra tråden är 
placerad cirka 10 cm ovan nätet.

Kraftiga femtrådiga elstängsel är en 
vanlig och effektiv metod för att försö-
ka förebygga angrepp på tamdjur inom 
vargrevir och minskar även riskerna för 
oönskade besök av räv eller hundar.

Illustrationer publicerade med tillstånd 
av Viltskadecenter.



Södermanlands län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Per Folkesson
0155-26 40 43
070-259 72 12 (även kväll och helg)

Alf  Lettesjö, Nyköping
070-559 70 50

Håkan Gibro, Vingåker
070-680 68 37

Kronobergs län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Per Ekerholm
0470-860 13

LE Carlsson 
0457-148 98 
076-116 35 99

Jan-Eric Johannisson 
0471-411 73
070-510 46 12

Sten Johansson 
070-867 28 20 

Rune Håkansson
0372-42033
070-5642033

Skåne län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Nils Carlsson
040/044-25 22 04

Göran Frisk
0708-55 31 55
044-35 31 55

Krister Henriksson
070-626 90 44
0479-130 79

LE Carlsson
076-11 63 599
0457-148 98

Östergötlands län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Mia Kjällander
013-19 62 15                         

Lars Larsson                    
0705-91 65 99 

Conny Johansson            
0706-77 82 04

Christer Eriksson   
0734-34 95 68

Robert Franzén               
070-496 09 76

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012.
Grafisk form: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Fotografer: kungsörn - Lars Petersson, björn-Kenneth Johansson, 
varg- Magnus Elander och lo- Staffan Widstrand.
Faktatexter hämtade från Viltskadecenter.
Spårstämplar: Roza Varju.
Tryckt hos Danagård Litho 2012.

Fler beställningar av broschyren görs hos Länsstyrelsen i 
Jönköpings län
Telefon: 036-395000
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Jönköpings län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Linda Andersson 
036-39 50 57
070-656 70 40 (även kväll och helg)

Bo Adolfsson 
070-549 80 61

Anders Gunnarsson 
070-290 89 08

Sten Johansson 
070-867 28 20

Göran Hansson 
073-048 46 53 

Anders Aldberg
070-369 13 70

Kjell Mohlin
070-2139695

Hallands län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Martin Broberg
035-13 20 00

Stig Andersson 
0703-14 34 07

Tommy Berglund 
0703-54 92 12   

Gerhard Kullgren 
0708-75 23 30   

Bengt Kristiansson 
0702-63 58 75

Blekinge län
Rovdjursansvarig på Länsstyrelsen
Anita Lenemark
0455-871 63

Åke Widgren
0709-83 14 49

LE Carlsson
010-249 58 56
076-116 35 99

Kontakt 
 
Om du misstänker rovdjursangrepp eller om du har hittat spår som du tror är 
från någon av de stora rovdjuren - kontakta då följande personer i ditt län. I 
vissa län kan du även rapportera dina observationer på www.rovobs.se

Kalmar län
Rovdjursansvarig på  Länsstyrelsen
Mattias Persson
0480-82313

Jonas Andersson
0491-71125
070-6474907

Jan-Eric Johannisson
0471-41173
070-5104612 

Robert Briland
0480-440103
070-6318880

Conny Johansson 
070-677 82 04




