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Sammanfattning 
Abstract 

Global biological diversity is declining at rates comparable to historic mass extinction events. Despite this, some species are returning to their 

former ranges, an example being the great carnivores in Europe. After being driven to the verge of extinction, most of today’s populations have 

recovered to a stable level. The Eurasian lynx (Lynx lynx) has re-expanded its range in Scandinavia and, after almost 100 years, is once again 

reproducing in southern Sweden. There are currently about 50-55 individuals in Östergötland county, and many factors implies that their number 

will continue to grow. By collecting and analysing data from different governmental reports and other sources I have tried to cover the development 

of Östergötland’s lynx population and to calculate the carrying capacity. The calculations are based on ungulate densities and amount of suitable 

habitat. The results of the study show that Östergötland contains a large amount of connected woodland habitat and high densities of prey, 

comparable to regions in Europe with high occurrence of lynx. Given these circumstances Östergötland has the capacity to support approximately 

80-140 independent individuals. These numbers are twice as large as today’s population level and if reached could lead to positive as well as 

negative consequences for society. The lynx is a known threat to livestock but reports from recent years suggests that lynx attacks on sheep in 

Östergötland are limited. The effects of the current lynx population on ungulate demographics are also negligible. Although, these effects might 

increase with a larger lynx population, leading to lower rates of vehicle collisions and less damage in the forestry sector.      
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1 Sammanfattning 

Jordens biologiska mångfald minskar i en allt snabbare takt, men mitt i denna 

ekologiska katastrof börjar arter på vissa håll att återkomma. De stora rovdjuren i 

Europa är ett sådant exempel. Från att ha varit försvunna från stora delar av sina 

utbredningsområden är de flesta populationer numera stabila eller ökande. I 

Skandinavien har lodjurspopulationen expanderat och efter närmare 100 års 

reproduktiv frånvaro förekommer åter föryngringar i Sydsverige. I Östergötland finns 

i dagsläget ca 50–55 individer och mycket tyder på att stammen kommer att fortsätta 

öka. Genom att sammanställa och analysera data från inventeringsrapporter, 

observationsloggar och avskjutningsstatistik har jag undersökt lodjurspopulationens 

utveckling i Östergötland och beräknat länets bärkraft för lo. Beräkningen av 

bärkraften har utgått från klövviltförekomsten samt mängden lämpligt habitat. 

Resultaten visar att Östergötland har gott om lämpligt habitat och en hög 

bytesdensitet, som är jämförbar med flera lodjurstäta områden i Europa. Givet dessa 

förutsättningar har Östergötland en bärkraft för lo som ligger långt över dagens 

populationsnivå. Uppskattningsvis kan Östergötland hålla mellan 80–140 

självständiga individer. Detta skulle innebära en fördubbling av dagens antal och 

kunna leda till såväl positiva som negativa konsekvenser för samhället. Lodjur kan 

innebära ett hot mot tamboskap, men de senaste årens rapportering visar att angreppen 

orsakade av lodjur är begränsade. Även påverkan på klövviltstammarna är i dagsläget 

försumbar. På sikt skulle dock en större lodjurspopulation kunna reglera klövviltet 

och på så vis minska mängden trafikolyckor och skador på skog.  
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2 Introduktion 

Hoten mot den biologiska mångfalden är många. Enligt IPBES (Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) senaste rapport har 

överexploatering av jordens resurser, fragmentering av naturliga habitat, invasiva 

arter, föroreningar och klimatförändringar lett jorden in i ett nytt massutdöende (Diaz 

et al. 2019). Sedan 1900 har artrikedomen i terrestra ekosystem minskat med i 

genomsnitt 20% och idag bedöms omkring 25% av alla växt- och djurarter vara 

hotade. Men mitt under denna ekologiska katastrof börjar vissa arter att återvända till 

sina forna utbredningsområden och åter öka i antal. År 2001 återkom pilgrimsfalken 

(Falco peregrinus) som häckfågel i Danmark efter att ha varit frånvarande i nästan 30 

år (Andreasen et al. 2018). Även uttern (Lutra lutra) har ökat i antal på flera håll i 

Europa (Romanowski 2006, Marcelli & Fusillo 2009, Urban 2013). 

En artgrupp som också har börjat återetablera sig i Europa är de stora rovdjuren 

(Chapron et al., 2014). Många av världens rovdjur är i dagsläget starkt hotade på 

grund av minskande habitat och bytestillgång, samt konflikter med människan (Ripple 

et al. 2014), men i Europa håller trenden på att vända (Chapron et al. 2014). Efter att 

ha återhämtat sig från sekel av intensiv jakt och förändrad markanvändning 

(Breitenmoser, 1998) har flertalet länder på det europeiska fastlandet nu permanenta 

rovdjurspopulationer. Majoriteten av dessa är stabila eller ökande (Chapron et al. 

2014). Denna vändning utspelar sig trots att Europa är en av världens mest 

tätbefolkade regioner, vilket visar att rovdjursbevarande inte bara är möjligt i 

skyddade reservat eller långt ut i vildmarken, utan att människor och rovdjur kan 

existera tillsammans (Chapron et al. 2014). Rovdjurens ökning i Europa beror troligen 

på en mängd sammanfallande faktorer. Rovdjuren erhöll formellt skydd genom 

Bernkonventionen 1982 och Habitatdirektivet 1992 och med det följde även 

förändringar i allmänhetens attityder kring naturvård (Rereira and Navarro 2015). 

Samtidigt ökade populationerna av vilda växtätare, vilka också minskat tidigare på 

grund av jakt. Denna ökning berodde sannolikt på jaktrelaterade återetableringar samt 

en mer hållbar jaktlagstiftning (Linnell & Zachos 2010). Vid samma tid började även 

de europeiska skogarna att återhämta sig från tidigare avverkningar och en ökad 

urbanisering minskade jakttrycket på såväl rovdjuren som deras byten (Rereira & 

Navarro 2015). För att rovdjuren skulle återvända till sina forna områden krävdes med 

andra ord ett visst mått av skydd från mänsklig jakt, tillgång till bytesdjur samt 

lämpliga och tillräckligt stora habitat (Stier et al. 2016). På flera platser i 

Centraleuropa har rovdjuren även återetablerats med människans hjälp (Chapron et al. 

2014). 

Återetableringen av stora rovdjur går dock generellt sett långsammare och misslyckas 

oftare jämfört med arter längre ner i näringskedjan (Stier et al. 2016). Detta på grund 

av en rad inneboende faktorer i rovdjurens ekologi. Som toppredatorer har rovdjuren 

naturligt små populationsstorlekar i jämförelse med bytesdjuren. De har ett högt 

energibehov och är relativt stora som fullvuxna, växer långsamt och har långa 

generationstider. Detta sammantaget resulterar i få avkommor, vilket ger en långsam 

populationstillväxt. Många av dagens rovdjurspopulationer härstammar dessutom från 

kraftigt reducerade populationer, vilket resulterat i låg genetisk diversitet och därmed 

sämre anpassningsförmåga (Stier et al. 2016).  



 
6 

Rovdjuren är i behov av en stadig tillgång på bytesdjur och flera studier visar att 

rovdjuren är som mest talrika i områden med hög bytesbiomassa (Carbone & 

Gittleman 2002, Hetherington & Gorman 2007). Beroendet av bytesdjur leder även 

till ett behov av vidsträckta födosöksområden, vilket gör fragmentering och förlust av 

habitat till ett av de största hoten globalt (Ripple et al. 2014, Stier et al. 2016). 

Minskande habitat innebär bland annat färre lämpliga reproduktionsplatser vilket 

försvårar såväl populationstillväxt som nyetablering och flera studier pekar på vikten 

av sammanhängande habitat och spridningskorridorer (Schmidt 1998; Stier et al. 

2016).  

Ett område med stora, sammanhängande skogsarealer är Fennoskandien, som är den 

enda regionen i Europa där de stora rovdjuren björn (Ursus arctos), varg (Canis 

lupus), lo (Lynx lynx) och järv (Gulo gulo) existerar tillsammans (Chapron et al. 

2014). Samtliga har varit nära utrotning och historiskt sett försvunnit från stora delar 

av Skandinavien. I Östergötlands län i södra Sverige har vargen precis börjat 

återkomma (Wabakken et al. 2018), men det är framför allt länets bestånd av lodjur 

som ökat under de senaste decennierna (Länsstyrelsen Östergötland 2015).  

Lodjur har funnits i Skandinavien i ca 9000 år. Under 1800-talet minskade stammen 

kraftigt på grund av konflikter med människan och 1905 sköts det sista lodjuret i 

Östergötland. Kort därefter var lon utrotad från Götaland och stora delar av Svealand 

(Länsstyrelsen Östergötland 2006). En expansion av rådjursstammen söder ifrån 

tillsammans med fridlysning i olika omgångar har dock gett resultat (Liberg 1997). 

Under andra hälften av 1900-talet började enstaka lodjur återkomma till södra Sverige 

och sedan början av 2000-talet har det förekommit bekräftade observationer av honor 

med ungar i Östergötland. Det tog med andra ord nästan 100 år för lodjuret att åter 

stadga sig i länet, men sedan dess har populationen ökat stadigt och är efter den 

senaste inventeringen uppe i ca 50–55 individer (Tovmo & Zetterberg 2018). Frågan 

är nu hur många lodjur som Östergötland har kapacitet att hålla på sikt. 

Denna studie syftar till att sammanställa lodjurets populationsutveckling i 

Östergötland samt beräkna bärkraften för länet baserat på mängden lämpligt habitat 

och bytestillgång. Studien utgår ifrån befintlig data som samlats in från olika 

myndigheter och andra samhällsaktörer.  
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3 Material & metoder 

3.1 Europeisk lo Lynx lynx 

Det europeiska lodjuret är det största av de fyra lodjursarterna i världen med en vikt 

mellan 11 och 30 kg och en längd på 75–150 cm. Lodjuren kännetecknas av en kort 

svans, långa ben och karaktäristiska örontofsar. Bakbenen är längre än frambenen och 

tassarna är täckta med tät päls för att underlätta förflyttning i snö. Den europeiska lon 

skiljer sig från de övriga arterna panterlo (Lynx pardinus), kanadensisk lo (Lynx 

canadensis) och rödlo (Lynx rufus) främst genom sin större storlek och ett kraftigare 

byggt huvud. Pälsens teckning kan variera mellan individerna i en population och 

efter säsong. Vinterpälsen är längre och tjockare än sommarpälsen och vanligen 

blekare samt mindre tydligt tecknad (Hunter 2015).  

  

Figur 1. Det europeiska lodjuret och dess utbredningsområde. Foto: Pixabay. Karta: IUCN 

Red List.  

Det europeiska lodjuret har ett stort utbredningsområde som sträcker sig från Atlanten 

i västra Fennoskandien till Berings hav i östligaste Ryssland (Figur 1). Söderut 

sträcker sig utbredningsområdet genom Mongoliet, Kazakstan och Kina ner mot 

Himalaya. Även Kaukasus, norra Iran och Turkiet har fläckvis förekomst av 

europeisk lo. I södra Europa förekommer lodjuret i Karpaterna och Dinariska alperna, 

men har även återintroducerats i flera länder i Centraleuropa (Hunter, 2015). Den 

europeiska lon klassas i den internationella rödlistan som LC – livskraftig 

(Breitenmoser et al., 2015), men i den svenska rödlistan klassas den som VU – sårbar, 

då populationen har minskat nationellt sedan 2000-talets början (ArtDatabanken 

2015). De senaste årens inventeringar tyder dock på att stammen ökar igen (Anon 

2015, Tovmo, Zetterberg, Brøseth & Andrén 2016, Zetterberg & Tovmo 2017, 

Tovmo & Zetterberg 2018). I resten av rapporten kommer benämningen lo eller lodjur 

att syfta på europeisk lo. 

Lodjurets habitatpreferenser varierar över dess vida utbredningsområde. Det 

förekommer i alla typer av tempererade skogar och även tundra och buskmarker så 

länge tillräckligt med skydd erhålls. I många områden föredrar den klippig terräng 

och den håller sig i regel undan från öppna landskap och områden med jordbruksmark 

(Hunter 2015). Som för de flesta rovdjur styrs mängden lodjur i ett område av 
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tillgången på bytesdjur (Breitenmoser & Haller 1993, Fuller & Sievert 2001). 

Klövdjur står för majoriteten av bytenas biomassa och rådjur (Capreolus capreolus) 

är det främsta bytet för lo över stora delar av dess utbredningsområde (Jedrzejewski et 

al. 1993). Lodjuren tar även mindre byten såsom gnagare, fåglar och harar, vilka utgör 

de primära bytena i de nordligaste delarna av utbredningsområdet. Lodjuren dödar 

även mindre rovdjur, däribland rödräv (Vulpes vulpes), som ibland förtärs och ibland 

lämnas. De kan även innebära ett hot mot tamboskap och sällskapsdjur. I norra 

Skandinavien utgör de semidomesticerade renarna (Rangifer tarandus) en stor del av 

födan och i Norge tas en stor mängd frigående får (Ovis aries) (Hunter 2015). 

Lodjur är solitära rovdjur som ogärna kommer i kontakt med andra individer av sin 

egen art annat än under parningssäsongen (Schmidt, Jędrzejewski & Okarma 1997). 

Varje självständig individ har ett eget hemområde och båda könen urinmarkerar 

gränserna. Undantaget mindre kärnområden är hemområdena för stora för att försvara 

mot inkräktare och det är denna brist på territoriell kontroll som skiljer ett hemområde 

från ett revir. Storleken på hemområdena varierar med bytestillgången och är som 

störst i områden där lon är beroende av harar. Storleken minskar sedan i takt med att 

förekomsten av klövvilt ökar (Herfindal et al. 2005). För honor kan 

hemområdesstorleken variera mellan 98 km2 till 1 850 km2 och för hanar mellan 180 

km2 och 3 000 km2 (Hunter 2015). I Östergötland är tillgången på klövvilt stor och 

hemområdena i södra Sverige uppskattades 2013 till i genomsnitt 259 km2 (Gervasi et 

al. 2013). Detta gör dem jämförbara i storlek med hemområdesstorlekarna i centrala 

Europa, vilka ligger kring ett genomsnitt på 200 km2 (Breitenmoser et al. 1993; 

Schmidt, Jędrzejewski & Okarma 1997). Medan honornas hemområden formas av 

bytestätheten, styrs hanarnas hemområdesstorlek av tillgången på honor och de olika 

könens hemområden överlappar varandra med i genomsnitt 62% (Schmidt, 

Jędrzejewski & Okarma 1997). Lodjuren parar sig i februari till april och ungarna 

föds i maj till början av juli. Kullarna består i regel av en till fyra ungar, vilka lever 

med sin mamma tills de blir självständiga efter 9–11 månader (Hunter 2015). Unga 

lodjur som lämnat sin mor sprider sig ofta långa sträckor i sökandet efter ett eget 

hemområde. Detta gäller främst hanarna, medan honorna i regel upprättar 

hemområden i nära anslutning till moderns (Liberg & Andrén 2006). 
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3.2 Östergötland 

Östergötlands län är beläget i nordöstra Götaland i södra Sverige. Länet är drygt 

10 500 km2 stort och spänner mellan Vättern i väster och Östersjön i öster. De 

centrala delarna utgörs av den jordbruksdominerade Östgötaslätten medan områdena i 

norr och söder består av skog. Det är i dessa trakter, norra och södra skogsbygden, 

som länets förekomst av lodjur finns.  

 

Figur 2. Översiktskarta över Östergötlands län.  

Enligt Naturvårdsverket (2016) ska Sverige som minst ha en stam på 870 lodjur för 

att gynnsam bevarandestatus ska kunna upprätthållas. Detta är den så kallade 

referensnivån och utifrån den avgörs miniminivåerna i de olika 

rovdjursförvaltningsområdena respektive länen. Miniminivåerna uttrycks i antal 

föryngringar, vilket innebär observationer av honor tillsammans med ungar. Detta kan 

likställas med begreppet familjegrupper som ofta används i inventeringssammanhang. 

Östergötland tillhör Södra Rovdjursförvaltningsområdet som ska ha ett minimum av 

27 föryngringar. Östergötlands miniminivå är 4,5 föryngringar (Naturvårdsverket 

2019). Utöver miniminivån finns en förvaltningsnivå som utgör gränsen för när 

stammen kan börja förvaltas. I Östergötland ligger denna nivå på sju föryngringar 

(Länsstyrelsen Östergötland 2015).  
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3.3 Dataanalys  

3.3.1 Sammanställning av populationsutvecklingen 

För att kunna följa lodjurens populationsutveckling i Östergötland har 

inventeringsrapporter över antalet familjegrupper i Sverige använts. Inventeringarna 

har genomförts av respektive länsstyrelse tillsammans med Svenska Jägareförbundet 

samt allmänheten. Resultaten har sedan sammanställts av Viltskadecenter, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), på uppdrag av Naturvårdsverket. Sedan 2013 finns ett 

samarbete mellan Sverige och Norge med gemensam metodik och 

rapporteringssystem. Från och med 2008 presenteras inventeringsresultaten länsvis, 

men för att få reda på antal familjegrupper per län före det har jag tagit hjälp av Mia 

Kjällander på Länsstyrelsen i Östergötland som bidragit med data för åren 2000–2008 

(personlig kommunikation 23 april 2019). Mia har även tillhandahållit preliminära 

resultat från den senaste inventeringen 2018/2019.  

I inventeringsrapporterna noteras både föryngringar inom vardera län och 

föryngringar som delas mellan länen, det vill säga familjegrupper som uppehåller sig 

nära gränserna. Inom förvaltningsarbetet används ett medelvärde utifrån dessa båda 

värden. För att sedan bestämma det ungefärliga antalet individer av vuxna lodjur och 

självständiga ungar multipliceras det genomsnittliga antalet föryngringar med en 

omräkningsfaktor. Omräkningsfaktorn varierar mellan olika delar av landet, beroende 

på bytestätheten, och är i Östergötland 5,48 (± 0,40 SD) (Tovmo & Zetterberg 2018).  

För att följa utvecklingen i länet användes även rumsliga data över lodjurs-

observationer under åren 2003–2018. Dessa tillhandahölls av Rovbase som drivs av 

Naturvårdsverket och norska Miljødirektoratet. Informationen erhölls i form av 

shape-filer som sedan analyserades i programvaran QGIS version 3.6.1 Noosa. 

Observationerna inkluderade såväl spår- som synobservationer och har använts för att 

illustrera tätheten av lodjur i olika delar av länet under olika år. Tätheten har tagits 

fram med hjälp av verktyget Heatmap (Kernel Density Estimation) med en viktning 

utifrån det totala antalet observationer i varje punkt. Radien utgjordes av 8 km, 

beräknat utifrån genomsnittliga hemområdesstorlekar på ungefär 200 km2 

(Breitenmoser et al. 1993; Schmidt, Jędrzejewski & Okarma, 1997). Denna metod 

genomfördes för vardera år 2003–2018 för att få en bild av hur tätheten varierat i tid 

och rum. En analys av samtliga års observationer genomfördes också för att se vilka 

områden som över tid huserat en stor mängd lodjur. Motsvarande genomfördes även 

för observationerna av ungar för att se var i länet föryngringarna skett. 

Antalet lodjursangrepp på tamdjur har också undersökts. Resultaten sammanställdes 

med hjälp av rapporter över viltskador från Viltskadecenter, SLU mellan åren 2003–

2018. Undersökningen gäller främst angrepp på får och getter, men även skador på 

hundar har noterats. Mängden får- och getbesättningar, samt deras lokalisering, har 

tillhandahållits av Jordbruksverkets geodata-tjänst. Det totala antalet får i 

Östergötland kommer från Jordbruksverkets statistikdatabas.  
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3.3.2 Analys av habitatpreferenser 

Mycket tyder på att lodjuren i våra trakter är starkt knutna till skog och att ett 

genomsnittligt hemområde innefattar minst 60% trädbevuxen mark (F. Zimmer i 

Schadt et al. 2002). En studie från Polen visar att unga lodjur följer förekomsten av 

skog i jakt på nya hemområden och viker av när de når öppen mark, vilket pekar på 

vikten av kontinuerliga skogsområden och spridningskorridorer (Schmidt 1998). Efter 

återintroduceringen av lo i schweiziska Jurabergen genomfördes en studie som kom 

fram till att även trädtäckningsgraden är av betydelse för lodjurets habitatval 

(Breitenmoser & Baettig 1992). De områden som kontinuerligt ockuperades av lodjur 

var signifikant mer trädklädda (40%) än resten av bergskedjan (31%). Även andra 

miljöer med god tillgång på skydd, såsom buskmarker, kan husera lo och lodjuren 

förknippas ofta med bergig och blockig terräng (Hunter 2015).  

För att se vilka faktorer som spelar roll för lodjurens förekomst i Östergötland har jag 

använt mig av QGIS och tittat på markanvändning, krontäckningsgrad och topografi. 

Markanvändningen har analyserats utifrån ett raster med kategorierna urban miljö, 

jordbruksmark, skog, naturligt öppen mark samt vatten. Krontäckningsgraden 

analyserades utifrån ett raster med täckningsgraden redovisad i procent. För analys av 

topografin har jag utgått ifrån ett rasterskikt med höjdata och utifrån det beräknat 

höjdskillnaden i olika områden med hjälp av Terrain Ruggedness Index. Detta ger ett 

mått på den topografiska variationen i varje pixel. 

För att ta reda på om habitatkvalitéerna i områden med många lodjursobservationer 

skiljer sig från de med få observationer skapades ett 10x10 km rutnät med funktionen 

Create Grid. Med hjälp av Count Points in Polygon beräknades antalet 

observationspunkter inom varje ruta, viktat mot antalet observationer i varje punkt, 

för att få fram det totala antalet observationer i varje ruta. Mängden observationer 

analyserades sedan gentemot de olika parametrarna i miljön för att få en bild av vad 

som spelar roll för lodjurens val av habitat. Dessa analyser genomfördes för samtliga 

observationer under alla år. Motsvarande analys genomfördes också för observationer 

av ungar för att se om lodjuren ställer andra krav på habitatkvalitén vid föryngring än 

vid övrig förekomst. 

3.3.3 Beräkning av bärkraften 

Beräkningen av bärkraften för lo i Östergötland utgick ifrån mängden lämpligt habitat 

samt bytestillgången. Mängden lämpligt lodjurshabitat i Östergötland har beräknats 

med hjälp av en enkel habitatmodell som baserats på en tysk studie (Schadt et al., 

2002). Modelleringen har genomförts i QGIS där jag utgått från ett vektorlager med 

marktäckningsdata (CORINE 2012) från Copernicus. Polygonerna omklassificerades 

från 45 olika kategorier till områden med respektive utan skog, då forskning visat att 

lodjuren är starkt knutna till skog och undviker öppna områden samt urbana miljöer 

(Schmidt 1998, Hunter 2015, Schadt et al. 2002). Alla skogspolygoner valdes sedan 

ut och exporterades som ett eget lager. För att avgöra vilka områden som är för små 

och fragmenterade för att utgöra lämpliga habitat användes en buffer på 1 km, vilket 

bedöms vara det maximala avståndet för förflyttning över öppen mark inom 

hemområdet (Haller & Breitenmoser 1986). I detta steg togs även hänsyn till barriärer 

såsom sjöar och breda vattendrag samt tätorter och större vägar. I Östergötland ansågs 

E4:an stor nog för att kunna utgöra en barriär. Efter detta steg valdes 

sammanhängande områden (≤ 1 km emellan) större än 200 km2 ut som potentiella 
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hemområden och den totala ytan summerades. Valet av en sammanhängande yta på 

200 km2 baserades på genomsnittliga hemområdesstorlekar i Centraleuropa. I 

Bialowiezaskogen i Polen är den genomsnittliga hemområdesstorleken under 

lodjurens livstid 284 km2 för hanar och 133 km2 för honor (Schmidt, Jędrzejewski & 

Okarma 1997). Även undersökningar i Jurabergen i Schweiz visar på 

hemområdesstorlekar av liknande magnitud, där den genomsnittliga 

hemområdesstorleken är 264 ± 23 km2 för hanar och 168 ± 64 km2 för honor 

(Breitenmoser et al. 1993). I södra Sverige pekar uppgifter på hemområdesstorlekar 

kring 260 km2 (Gervasi et al. 2013), men då lodjurspopulationen ökat kraftigt på 

senare tid uppskattas hemområdesstorlekarna nu ligga närmare de centraleuropeiska. 

För att uppskatta bärkraften för lo i Östergötland användes en skotsk studie som 

funnit en starkt korrelation (R2
adj. = 0,996) mellan lodjursdensitet och 

klövviltsbiomassa (Hetherington & Gorman 2007). Forskarna bakom studien har 

undersökt relationen mellan lo- och klövviltsdensitet i olika delar av Europa och 

utifrån det kommit fram till en formel som kan användas för att skatta mängden lodjur 

(vuxna individer samt självständiga ungloar) som kan upprätthållas i ett område givet 

dess klövviltsförekomst:  

𝑦 = 4,58 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑥) − 9,53. 

Klövvilt utgör de viktigaste bytena för lodjur i de områden där de samexisterar. I 

Östergötland och stora delar av lodjurens utbredningsområde är rådjur det 

huvudsakliga bytet (Jedrzejewski et al. 1993). Studier från östra och centrala Europa 

visar att lo rutinmässigt även jagar kronhjort (Cervus elaphus). Jakten är dock selektiv 

och inriktas främst på kalvar och ibland hindar, men aldrig hjortar (Jedrzejewski et al. 

1993; Okarma et al. 1997). Dovhjorten (Dama dama) är också ett vanligt byte och då 

den är mindre än kronhjorten är lodjuren kapabla att fälla både ungar och vuxna djur 

av båda könen (Heptner & Sludskii 1972 samt Filinov 1989 i Hetherington & Gorman 

2007). 

Klövviltsförekomsten i Östergötland har uppskattats utifrån Svenska Jägareförbundets 

avskjutningsraport för jaktåret 2017/2018. För skattning av individantal av dov- och 

kronhjort användes Svenska Jägareförbundets metod för beräkning av stammarna. 

Beräkningarna bygger på antagandena att avskjutningarna motsvarar hela tillväxten 

och att övrig dödlighet är försumbar i jämförelse med jaktuttaget. Den utgår även 

ifrån att 75% av hindarna föder en kalv årligen och att vuxna handjur utgör 25% av 

kronhjortstammen respektive 28% av dovhjortsstammen (Svenska Jägareförbundet 

2016). För att få en mer korrekt bild räknades sedan andelen bockar bland 

kronhjortarna bort. För rådjur kan populationsstorleken uppskattas genom att antalet 

avskjutningar multipliceras med en faktor mellan 3-10 (Sunde, Kvam, Bolstad, & 

Bronndal 2000). Svenska Jägareförbundet använder sig i regel av faktor 3. Ett ökat 

fokus på vildsvins- och dovhjortsjakt i Östergötland den senaste tiden har dock 

inneburit att rådjursavskjutningen är mindre än normalt (Benny Nilsson, personlig 

kommunikation 25 april 2019). För säkerhets skull har jag därmed räknat med båda 

gränserna på intervallet för att få fram en nedre och övre uppskattning av bärkraften.  

Antalet möjliga bytesdjur per kvadratkilometer beräknades sedan utifrån 

Östergötlands area och för att kunna jämföra bytessamhällen bestående av flera olika 

arter omvandlades antalet till biomassa. För att beräkna biomassan användes en 

medelvikt för vardera art, utifrån samtliga kön och åldersklasser som jagas av lo. För 
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rådjur antogs medelvikten 20 kg, för dovhjort 40 kg och för hindar och kid av 

kronhjort 80 kg (Hetherington & Gorman 2007). För att erhålla ett värde för antalet 

lodjur som han hållas per 100 km2 användes formeln ovan där x utgör 

klövviltsbiomassan och y antalet lodjur som kan hållas per 100 km2. Antalet lodjur 

per 100 km2 multiplicerades sedan med mängden lämpligt habitat som genererats av 

habitatmodellen, vilket gav en uppskattning av bärkraften för lo i Östergötland. 

För att se hur klövviltet fördelar sig i länet har jag även beräknat bytesbiomassan för 

vardera jaktvårdskrets, samt illustrerat var i länet de olika klövviltsarterna 

förekommer. För att göra detta har jag även här använt mig av resultaten från Svenska 

Jägareförbundets avskjutningsrapportering för jaktåret 2017/2018 samt deras metodik 

för bestämning av totala stammar (2016). Kartorna är skapade i QGIS. 

3.3.4 Statistisk analys 

För att se om det fanns något samband mellan olika habitatkvalitéer och 

lodjursförekomst, respektive förekomst av föryngringar, genomfördes en multipel 

regressionsanalys i programvaran IBM SPSS, med en signifikansnivå på 5%. För att 

få en mer rättvisande bild ströks rutor med 50% vatten eller mer, då stora vattenytor 

omöjliggör lodjursförekomst. Eventuell korrelation mellan variablerna undersöktes 

även med hjälp av Pearson Correlation test.  

I analysen av habitatpreferenser visade det sig att flera av parametrarna var starkt 

korrelerade. Skog hade en positiv korrelation med krontäckningsgrad (r = 0,969; p = 

0,000), naturligt öppen mark (r = 0,513; p = 0,000) och kuperad terräng (r = 0,576; p 

= 0,000) samt en negativ korrelation med jordbruksmark (r = -0,842; p = 0,000). I den 

multipla regressionsanalysen undersöktes därmed endast parametrarna urban miljö, 

skog och vatten. En linjär regression för kuperad terräng och procentuell krontäckning 

genomfördes sedan separat för rutor med >60% skog för att se om topografin 

respektive krontäckningsgraden hade någon betydelse för lodjursförekomsten i 

skogsmiljö. Vid ett separat korrelationstest fanns det ingen korrelation emellan dessa 

parametrar (r = 0,076; p = 0,389). På grund av stor variation i antalet 

lodjursobservationer genomfördes en logtransformation av datasetet.  
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4 Resultat 

4.1 Populationsutveckling 

Sedan början av 2000-talet har det förekommit bekräftade föryngringar av lo i 

Östergötland. Antalet familjegrupper har varierat under åren, men utvecklingen pekar 

sedan 2010 stadigt uppåt (Figur 3). Efter den senaste fastställda inventeringen 

2017/2018 hade länet i genomsnitt 7,5 föryngringar, vilket motsvarar en stam på 41,1 

(± 16,44 SD) individer beräknat utifrån Naturvårdsverkets omräkningsfaktor. De 

preliminära resultaten från årets inventering 2018/2019 pekar på 10 föryngringar 

inom Östergötland, vilket uppskattas innebära 50–55 individer.  

 

Figur 3. Antal bekräftade lodjursföryngringar i Östergötland mellan 2000–2018.  

Den första bekräftade lodjursföryngringen, som noterades under inventeringen 

2000/2001, skedde i Norrköpings kommun. Åren som följde förekom föryngringar 

även i Motala och Finspångs kommuner och flera av dessa delades med Örebro län. 

Den första föryngringen i södra skogsbygden skedde i Kinda kommun 2011, men 

fortfarande var det i länets norra delar, Motala och Finspång, som de flesta 

föryngringarna skedde. Sedan 2015 har antalet föryngringar ökat och är även mer 

spridda i länet. Kinda dominerade med antalet observerade ungar under denna period 

och Boxholm hamnade som nummer två från att inte ha haft några föryngringar alls 

under tidigare år. Även Linköping, Mjölby och Åtvidaberg fick sina första 

familjegrupper samtidigt som det fortfarande fanns föryngringar i Motala och 

Finspång.  

I Figur 4 visas hur observationerna av lo i Östergötland har varierat i tid och rum. 

Antalet observationer har ökat med åren och lodjuren har spridit ut sig allt mer. 

Inledningsvis förekom inte så stor mängd observationer i de södra delarna av länet, 

medan det är där som observationerna dominerat under de senaste åren. Figur 4.c 

visar situationen två år efter att den första föryngringen i södra skogsbygden ägde rum 

i Kinda kommun. Fem år senare har antalet lodjursobservationer i länets södra delar 

ökat markant (Figur 4.d). 
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Figur 4. Tätheter för lodjursobservationer under olika år a) 2003, b) 2008, c) 2013, d) 2018.  

De kommuner där flest lodjur observerats under åren 2003–2018 är Finspång, Motala 

och Kinda (Tabell 1). Det är även i dessa kommuner som flest föryngringar har skett. 

Anmärkningsvärt är att Ydre kommun inte har några rapporterade föryngringar, trots 

sina stora skogsarealer. Andra kommuner som saknar observationer av ungar är 

Vadstena och Ödeshög samt kustkommunerna Söderköping och Valdemarsvik 

(Tabell 1).   

Tabell 1. Lodjursobservationer i respektive kommun under åren 2003-2018. 

Kommun Samtliga observationer Observationer av ungar 

Boxholm 206 37 

Finspång 570 55 

Kinda 597 47 

Linköping 146 15 

Mjölby 13 2 

Motala 829 47 

Norrköping 77 12 

Söderköping 4 0 

Vadstena 1 0 

Valdemarsvik 5 0 

Ydre 70 0 

Åtvidaberg 67 6 

Ödeshög 21 0 

Totalt 2606 221 
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Figur 5. Tätheter för observationer av ungar under åren 2003–2018.  

Tätheten för observationerna av ungar visar tydligt att en stor del av länets 

föryngringar har ägt rum norr om Östgötaslätten och sjöarna Boren, Roxen och Glan 

(Figur 5). Söder om slätten är de flesta ungobservationerna lokaliserade till Boxholm, 

norr om sjön Sommen, samt till Kinda i trakterna kring Rimforsa. På kartan syns även 

vilka områden som saknat föryngringar under perioden. Observationerna av vuxna 

lodjur följer liknande mönster (Figur 6). Förekomsten av lodjur är starkt knuten till 

norra och södra skogsbygderna. Endast ett fåtal individer har observerats i slättbygden 

däremellan.  

  

Figur 6. Tätheter för samtliga observationer av vuxna och ungar under åren 2003–2018. 

Kurvorna visar en ökning med tio lodjursobservationer för varje linje. 
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4.2 Angrepp på tamdjur 

Mellan åren 2003–2018 skedde 18 lodjursangrepp på tamboskap i Östergötland, där 

totalt 26 djur förolyckades (Tabell 2). I Östergötland finns i dagsläget 807 får- och 

131 getbesättningar spridda över hela länet, med en viss tonvikt i slättlandskapet. 

Antalet baggar, tackor och lamm var 42 742 stycken 2018.  

 
Tabell 2. Antal angrepp på tamboskap och slagna djur mellan 2003–2018 i Östergötland. Av 

de slagna djuren var 25 får och en get (2017). Källa: Viltskadecenter, SLU. 

År Antal angrepp Antal slagna djur 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 1 1 

2008 0 0 

2009 2 3 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 1 1 

2015 6 1 

2016 4 13 

2017 2 3 

2018 2 4 

Totalt 18 26 

 

Utöver detta finns det fyra fall av lodjursangrepp på hund under samma tidsperiod. 

Angreppen skedde 2011, 2012, 2014 samt 2015. I samtliga fall skadades hunden, men 

överlevde.  
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4.3 Habitatpreferenser 

Det fanns ett starkt positivt samband mellan mängden skog och antal observationer av 

lodjur (t = 7,703; p = 0,000; Figur 7). Även antalet observationer av ungar ökade med 

mängden skog i rutorna (t = 4,776; p = 0,000). För urban miljö och vatten fanns det 

däremot inga tydliga samband. 

 

 
Figur 7. Antalet lodjursobservationer i förhållande till andelen skog i rutorna under åren 

2003–2018.  

 

När topografin undersöktes i rutor med mer än 60% skog fanns inget samband mellan 

lodjursförekomst och kuperad terräng för vare sig observationer av ungar (t = 0,087; p 

= 0,931) eller vuxna djur (t = 0,646; p = 0,519; Figur 8.a). Däremot fanns det ett 

samband mellan krontäckningsgrad och lodjursförekomst. Antalet 

lodjursobservationer ökade med högre krontäckningsgrad (t = 5,579; p = 0,000; Figur 

8.b) och detta samband gällde även för ungarna (t = 4,030; p = 0,000).  

 

 
Figur 8. a) Antal lodjursobservationer i förhållande till den topografiska variationen i rutor 

med >60% skog 2003–2018, b) Antal lodjursobservationer i förhållande till 
krontäckningsgraden i rutor med >60% skog 2003–2018.   
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4.4 Bärkraft 

Östergötland utgörs av 10 562 km2 land och av detta är 6 977 km2 skog. Utifrån 

storleks- och avståndskriterierna för lodjur genererade habitatmodellen 6 699 km2 

lämpligt lodjurshabitat i Östergötland (Figur 9). Mängden lämpligt habitat fördelar sig 

i två större sammanhängande skogsområden i länets södra och norra del, vilka även är 

förbundna med varandra. Flera skogsområden i skärgården och på slätten uppfyllde 

inte kriterierna eftersom de inte utgjorde tillräckligt stora sammanhängande områden, 

medan andra små områden har kommit med då de ligger tillräckligt nära större 

skogsområden. Modellen visar även att det finns gott om lämpligt habitat även utanför 

länets gränser. 

 

Figur 9. Lämpligt lodjurshabitat i Östergötland i förhållande till lodjursobservationer under 

åren 2003–2018.  

Fördelningen av lodjursobservationer i Figur 6 visar att lodjuren i huvudsak håller sig 

inom de områden som modellen pekat ut som lämpligt habitat, samtidigt som vissa 

områden saknar lodjursobservationer trots att förutsättningarna är goda. Detta är 

särskilt tydligt i Ydre kommun i länets södra del, samt vid kusten. Ett fåtal 

observationspunkter är även placerade utanför det som beräknats som lämpligt 

habitat, bland annat en punkt i figurens vänstra del, där en lo observerats på Omberg.  

Förutom skog så är Östergötland även rikt på klövvilt. Beräkningen av kron- och 

dovhjortsstammarna visar på totala stammar kring 40 000 djur där dovhjortarna 

dominerar stort (Tabell 3). När det kommer till rådjuren utgår beräkningarna ifrån en 

avskjutning på 7 696 djur, där den konservativa beräkningen ger en stam på 23 088 

djur, medan den högre uppskattningen ligger på 76 960 individer.  
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Tabell 3. Beräkning av kron- och dovhjortsstammar i Östergötland. Metod från Svenska 
Jägareförbundet (2016). 

Viltslag Antal årskalvar1 Antal hindar som krävs2 Antal hindar och årskalvar Total stam3 

Dovhjort 11 888 15 851 27 739 38 526 

Kronhjort 1 557 2 076 3 633 4 844 
1 Motsvarar skattad avskjutning   
2 Antal kalvar delat på 0,75   
3 Antal hindar och årskalvar/0.75 (kron) respektive 0.72 (dov) 

 

När hänsyn tas till att lodjuren inte rår på hanar av kronhjort ger dessa siffror upphov 

till 3,9 dovhjortar, 0,34 kronhjortar och mellan 2,3–7,7 rådjur per km2. Detta 

motsvarar en biomassa på 228–336 kg/km2. En insättning av värdena för biomassa i 

Hetherington och Gormans (2007) formel y = 4,58 * Log10(x) - 9,53 resulterade i 

följande: 

Nedre intervall: 4,58 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(228) − 9,53 = 1,27 

Övre intervall: 4,58 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(336) − 9,53 = 2,04 

Med andra ord kan Östergötland, givet dess klövviltsförekomst, hålla mellan 1,27–

2,04 lodjur per 100 km2. Detta kan jämföras med andra områden med 

lodjursförekomst i Europa där Östergötland placerar sig i mitten av skalan med 

kapacitet att hålla fler lodjur per 100 km2 än centrala Norge, schweiziska Jura och 

potentiellt även schweiziska alperna (Figur 10). Givet en lodjurstäthet på 1,27–2,04 

per 100 km2 och en areal av 6 699 km2 lämpligt habitat har Östergötland en bärkraft 

på mellan 85–137 lodjur. 

 

Figur 10. Uppskattad lodjursdensitet i Östergötland baserat på förhållandet mellan 

lodjursdensitet och klövviltsbiomassa i fyra olika områden i Europa. Modell från 

Hetherington & Gorman (2007). *Nedre gräns, **övre gräns. 
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Klövviltet är emellertid inte jämt fördelat över länet. Med utgångspunkt i Svenska 

Jägareförbundets avskjutningsrapportering (2018) har jag beräknat bytesbiomassan 

för vardera jaktvårdskrets (Figur 11) för att bedöma var i länet bytestätheten är som 

störst. Jaktvårdskretsarna motsvarar till stor del kommunerna, undantaget att 

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner är sammanslagna. 

 

Figur 11. Mängden bytesbiomassa i kg/km2 för vardera jaktvårdskrets 2017/2018.  

Avskjutningsstatistiken tyder på att kronhjort i princip bara förekommer i 

Östergötlands norra delar (Figur 12.c), medan dovhjorten har ett större 

utbredningsområde och förekommer i större antal. Dovhjorten är som talrikast i 

Åtvidaberg samt väster om riksväg 34 i Linköping och Kindas jaktvårdskretsar (Figur 

12.b). Rådjuren finns spridda i hela länet, med tonvikt på södra skogsbygden (Figur 

12.a). Undantaget är Åtvidabergs jaktvårdskrets där dovhjortens dominans leder till 

färre rådjur.  

 

Figur 12. Antalet avskjutningar per 1000 ha för vardera jaktvårdskrets 2017/2018, a) rådjur, 

b) dovhjort, c) kronhjort. Källa: Svenska Jägareförbundet. 
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Diskussion 

För att rovdjur ska återvända till ett område krävs tillräckligt med lämpligt och 

sammankopplat habitat, en god tillgång till byten samt skydd från mänsklig förföljelse 

(Stier et al. 2016). Återkolonisationen är även beroende av var befintliga 

spridningskärnor finns samt förekomst av spridningskorridorer och -barriärer. För 

lodjuren spelar även hanarna och honornas olika spridningsmönster in (Liberg & 

Andrén 2006).  

När lodjursinventeringarna söder om renskötselområdet drog igång 1993–1994 fanns 

det endast ensamma omkringvandrande lodjur i södra Sverige (Liberg & Andrén 

2006). I Östergötland rapporterades en ökning av lodjursobservationerna under 90-

talet och det förekom även tecken på föryngringar (Länsstyrelsen Östergötland 2006). 

Länets norra delar stod inledningsvis för de flesta av observationerna och samtliga 

föryngringar, vilket faller sig naturligt då expansionen skedde norr ifrån. Redan under 

90-talet förekom det dock en ökning av antalet observationer även i södra 

skogsbygden (Länsstyrelsen Östergötland 2006), men trots detta dröjde det ända fram 

till 2011 innan den första bekräftade föryngringen ägde rum i länets södra delar. En av 

förklaringarna till denna fördröjning är att de stora slätterna i Östergötland och 

Västergötland verkade som spridningsbarriärer, framför allt för honorna. De olika 

könen har nämligen vitt skilda spridningsförmågor och de unga honorna rör sig 

betydligt kortare sträckor än hanarna efter att de skiljts från sin mor (Liberg & Andrén 

2006). Troligtvis kunde såväl hanar som honor tidigt sprida sig till Östergötlands 

norra delar, medan de tidiga observationerna i söder huvudsakligen utgjordes av 

kringströvande hanar. Efter några generationer har dock även honorna lyckats korsa 

slätten, vilket möjliggjorde föryngringar även i söder. Efter den första föryngringen i 

Kinda 2011 går det att se en markant ökning av mängden lodjursobservationer i länets 

södra delar.  

Dagens lodjursstam befinner sig fortfarande i en etableringsfas och den nuvarande 

ökningen av populationen talar för att Östergötland har kapacitet att hålla fler djur än 

dagens stam på omkring 40 individer. Resultaten från beräkningen av bärkraften visar 

att det i länet kan rymmas en population på mellan 85 till 137 lodjur, vilket innebär 

åtminstone en fördubbling av dagens antal. Den senast säkerställda 

populationsstorleken motsvarar en täthet av 0,61 lodjur per 100 km2 i lämpligt 

lodjurshabitat. När de preliminära resultaten från den senaste inventeringen godkänts 

kommer denna nivå att höjas något, till omkring 0,75–0,82 lodjur per 100 km2, vilket 

fortfarande är långt under den beräknade bärkraften på mellan 1,27–2,04 lodjur per 

100 km2. 

Beräkningen av lodjursdensiteten bygger på Östergötlands stora populationer av 

klövvilt. Enligt beräkningarna av stammarna utifrån avskjutningsstatistiken för länet 

rör det sig om cirka 39 000 dovhjortar, 5 000 kronhjortar och mellan 23 000–77 000 

rådjur, vilket resulterar i mellan 228–336 kg bytesbiomassa per km2 för lodjuren. Att 

rovdjursförekomsten är beroende av mängden bytesdjur beskrivs i flera olika studier. 

En av dem har funnit att 10 000 kg bytesdjur upprätthåller 90 kg av en given art inom 

däggdjursordningen rovdjur, oavsett kroppsvikt (Carbone & Gittleman 2002). Att 

undersöka bytesförekomsten kan få viktiga implikationer för bevarandet av de stora 

rovdjuren. I en studie av den utrotningshotade amurtigern (Panthera tigris altaica) i 

Wandabergen i Kina visar undersökningar av bytesbiomassan att den ligger under 
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tröskelvärdet för vad som krävs för att upprätthålla en stabil tigerpopulation. För att 

tigern ska överleva på sikt krävs att bytesdjuren ökar genom att åtgärder sätts in mot 

den illegala jakten (Zhang, Zhang & Stott 2014). Förhållandet mellan rovdjur och 

bytestäthet är även något som Hetherington & Gorman (2007) har tagit fasta på i sin 

modell för att uppskatta lodjursdensiteten på olika håll i Europa och som jag sedan 

har använt mig av. 

Uppskattningen av bärkraften i Östergötland bygger dock på antagandet att 

klövviltförekomsten är jämt utspridd över länet, vilket inte är fallet. 

Klövviltsförekomsten varierar över landskapet och trots att avskjutningsstatistiken 

från jaktvårdskretsarna ger en hänvisning om var viltet finns, så är den inte finskalig 

nog för att ligga till grund för en mer detaljerad analys. Troligen är förekomsten av 

bytesdjur större i de småbrutna landskapen i skogsbygderna än i åkerlandskapet, 

eftersom hjortdjuren mestadels födosöker på gläntor och fält i anslutning till 

skogsbryn (Podgórski et al. 2008). Klövviltstätheten som beräknats för hela länet är 

därför med största sannolikhet en underskattning av de verkliga förhållandena. Utöver 

klövvilt består lodjurets diet dessutom av gnagare, hardjur och skogsfågel, vilka inte 

har tagits med i beräkningarna. Uppskattningen av bärkraften ska därför ses som en 

fingervisning om länets kapacitet utan att fokus läggs på absoluta tal.  

När det kommer till habitatpreferenser är forskningen enig om att lodjuren i våra delar 

av världen är starkt knutna till skog (Breitenmoser and Baettig, 1992; Schmidt, 1998; 

Podgórski et al. 2008). Även i denna studie finns ett starkt samband mellan antalet 

lodjursobservationer och mängden skog, för såväl ungar som vuxna individer. 

Betydelsen av klippig terräng är däremot mer omtvistad. I Östergötland finns en stark 

korrelation mellan skog och kuperad terräng, på grund av att flacka områden har 

odlats upp i större omfattning, medan bergiga områden förblivit trädbevuxna. När 

betydelsen av topografin undersöktes i områden med i huvudsak skog hittades inga 

statistiska samband mellan topografisk variation och lodjursförekomst. På kartan i 

Figur 13 går det emellertid att se vissa tendenser. I södra Östergötland förekommer de 

flesta av observationerna av ungar i terräng med hög topografisk variation. I de norra 

delarna av länet är däremot höjdskillnaderna mindre och observationerna av ungar 

finns även i planare områden. Lodjuren ser med andra ord ut föredra stor topografisk 

variation för sina ungar där det finns att tillgå, men saknas det så verkar det inte vara 

av avgörande betydelse.  

Vad som däremot verkar spela roll är krontäckningsgraden, då studien fann ett 

signifikant samband mellan hög krontäckning och många lodjursobservationer. Detta 

är i linje med resultaten från den schweiziska studien från Jurabergen, där lodjuren 

föredrog de tätare skogsområdena (Breitenmoser & Baettig 1992). Betydelsen av 

krontäckningsgraden förklaras även av en polsk studie där hög komplexitet och låg 

synlighet har visat sig spela roll för lodjurens val av mikrohabitat (Podgórski et al. 

2008).  
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Figur 13. Observationer av ungar 2003–2018 (röda punkter) i förhållande till den 

topografiska variationen. Ju mörkare områden desto större topografisk variation.  

Resultaten från habitatmodellen visar att det i Östergötland finns 6 699 km2 lämpligt 

habitat bestående av sammankopplade skogsområden. Dessa områden är även 

förbundna med skogar i Småland, Närke och Södermanland vilket innebär möjlighet 

till utbyte med kringliggande populationer. Lodjuren känner inga länsgränser och 

detta ses bland annat i att flera föryngringar delas med omkringliggande län. 

Habitatfragmentering och -degradering är ett av de största hoten mot biologisk 

mångfald idag (Diaz et al. 2019) och detta gäller inte minst de stora rovdjuren som är 

beroende av vidsträckta hemområden för att hitta föda och partners (Stier et al. 2016). 

I Sverige har vi stora, trädbevuxna arealer, men majoriteten av dessa utgörs av 

produktionsskog med låga förutsättningar att hysa hög biologisk mångfald. Även om 

lodjuren hyser uttalad preferens för hög komplexitet (Podgórski et al. 2008) verkar de 

dock klara sig bra även i denna typ av miljö med tanke på sin spridning.  

Trots en god tillgång till bytesdjur och lämpligt habitat i Östergötland visar resultaten 

på ett antal kommuner som saknar rapporterade föryngringar och där antalet 

lodjursobservationer är få. I Vadstena kommun har endast ett lodjur observerats under 

perioden 2003–2008, vilket emellertid inte är så anmärkningsvärt med tanke på att 

kommunen till största del utgörs av jordbruksmark. Det som är mer förvånande är att 

kommuner som Ydre, Ödeshög, Söderköping och Valdemarsvik inte har högre 

förekomst. Enligt habitatmodellen finns det gott om lämpligt habitat i alla dessa 

områden och utifrån avskjutningsstatistik från länets olika jaktvårdskretsar verkar 

även bytestillgången god. I Ydre saknas förekomst av hjort, men det skjuts lika många 

rådjur per 1000 ha som det görs i lodjurstäta Kinda och Boxholms kommuner. Antalet 
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lodjursobservationer i Ydre ligger i linje med kommuner som Norrköping och 

Åtvidaberg, men till skillnad från dessa kommuner så saknas det fortfarande 

rapporterade föryngringar i Ydre. Kommunerna Ödeshög, Valdemarsvik och 

Söderköping har haft betydligt färre antal lodjursobservationer än Ydre, men även här 

finns gott om klövvilt och lämpligt habitat. Ödeshög har flest rådjursavskjutningar i 

hela länet medan Söderköping och Valdemarsvik kommer på andra plats. Det verkar 

med andra ord inte vara brist på habitat och bytesdjur som ligger bakom det låga 

antalet observationer och föryngringar. 

En av förklaringarna kan vara att Östergötlands lodjurspopulation fortfarande befinner 

sig i en etableringsfas och att dessa områden inte har koloniserats än. Detta skulle 

kunna vara möjligt i kustbandet som ligger längre ifrån nuvarande 

föryngringsområden och där E22:an möjligen kan verka som en barriär (Figur 15). 

Vad gäller Ödeshögs kommun så består den till hälften av jordbruksmark, men de 

södra delarna av kommunen bedöms som lämpligt lodjurshabitat. Området ligger 

dessutom nära föryngringskärnan i Boxholms kommun och givet den stora 

förekomsten av rådjur är det troligen bara en tidsfråga innan vi ser fler observationer 

och föryngringar också i Ödeshög. När det kommer till Ydre så är även det ett område 

med hög rådjursförekomst, gott om habitat och nära till spridningskärnor i Kinda och 

Boxholm. Den stora sjön Sommen ligger emellertid mellan dessa lodjurstäta områden 

och Ydre och skulle på så vis kunna verka som en spridningsbarriär. Anmärkningsvärt 

är dock att det även på smålandssidan, i Jönköpings län, förekommer väldigt få 

observationer, trots att detta är skogsrika och glesbebodda marker (Figur 14). 

Observationstätheten är betydligt högre i grannlänen Kalmar och Västra Götaland. 

Vad detta glapp beror på är oklart, men en förklaring kan vara att den låga 

befolkningsmängden i dessa trakter leder till färre rapporter om lodjursförekomst. 

 

Figur 14. Föryngringstäta områden i Östergötland och delar av grannlänen 2003–2018. 

Röda linjer illustrerar vägarna E4 och E22. Områden som saknar observationer av ungar är 
bland annat Västgöta- och Östgötaslätterna, kustområdena samt stora delar av Jönköpings 

län.  
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4.5 Konsekvenser av en större lodjurspopulation 

Resultaten från beräkningen av bärkraften visar att Östergötland har kapacitet att hålla 

en lodjursstam med åtminstone dubbelt så många individer som idag, givet mängden 

lämpligt habitat och klövviltförekomsten. Frågan är nu vad konsekvenserna av en 

sådan ökning skulle bli.  

En större lodjursstam skulle kunna innebära en minskning av länets klövviltstammar. 

Vid en jämförelse av de fyra rovdjuren lo, varg, björn och rödräv hade lon den största 

effekten på populationsstorlekarna av sitt huvudsakliga byte, rådjur (Gervasi et al. 

2012). I ett område i svenska Bergslagen, där lodjuret återetablerade sig 1996, kunde 

man se en minskning av tillväxten i rådjurspopulationen efter lodjurens intågande och 

studien kunde dra slutsatsen att lodjurspredation i kombination med täthetsberoende 

faktorer påverkade rådjurens populationsdynamik (Andrén & Liberg 2015). 

Predationen har dock som mest effekt på rådjursstammen vid låg 

vegetationsproduktivitet och vid hårda vintrar, medan påverkan är mindre i områden 

med hög produktivitet och milt klimat (Melis et al. 2009). Även Gervasi med kollegor 

(2012) fann att de demografiska effekterna minskade i takt med att rådjursdensiteten 

ökade. I Östergötland bedöms produktiviteten som relativt hög eftersom 

rådjursstammen är stor, och vintrarna är överlag milda. Vilken påverkan lodjuren 

kommer att ha på klövviltstammarna är därmed oviss. Än så länge finns det inget 

samband som tyder på att dagens lodjurspopulation leder till en minskning av 

mängden klövvilt (Figur 15), men detta skulle kunna förändras på sikt i takt med att 

lodjurspopulationen ökar.  

 

Figur 15. Antalet klövviltavskjutningar i Östergötland i förhållande till antalet bekräftade 

lodjursföryngringar 2006–2017.  

Lodjuren har en viktig ekologisk roll att fylla, men ibland uppstår konflikter med 

människan. Lodjuren kan bland annat ge sig på tamboskap såsom får och getter, vilket 

innebär en svår förlust för dem som drabbas. Resultaten i denna studie visar att 

lodjursangreppen på tamboskap i Östergötland är få i förhållande till mängden lodjur 

samt antalet får- och getbesättningar i länet. Under de senaste 16 åren har 25 får och 
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en get dödats vid totalt 18 olika angrepp. Detta innebär knappt två djur om året, vilket 

kan jämföras med det totala antalet får i Östergötland som 2018 var 42 742 stycken. 

Studier från Norge visar att antalet lodjursangrepp på tamboskap är färre då den 

naturliga bytestillgången är hög (Odden, Nilsen & Linnell 2013). Sambanden är dock 

komplexa och en hög bytestäthet kan i vissa fall resultera i fler boskapsangrepp. Detta 

gäller främst i när rådjurstätheten är hög i områden med många fårbesättningar, och 

lodjuren därmed kommer i kontakt med fåren i sitt sökande efter rådjur (Linnell et al. 

2008). Lodjursangrepp på hund förekommer också och i Östergötland har fem hundar 

skadats under de senaste 16 åren. Det vanligaste är att hundarna inte dödas eftersom 

lodjuren i regel inte ser dem som byten, utan endast attackerar i försvar. I de allra 

flesta fall handlar det om jakthundar som skadas när de hinner ikapp ett lodjur under 

jakt, eller då de visar intresse för ett byte som lodjuret slagit (Viltskadecenter 2007). 

Vilka konsekvenser en ökad lodjurspopulation får inom dessa områden och vilka 

preventiva åtgärder som kan vidtas för att skydda hundar och tamboskap är något som 

behöver undersökas vidare. 

Att tätheten av lodjur ökar i länet kan också komma att få betydelse för förvaltning 

och inventeringsmetodik. Den höga tillgången på bytesdjur innebär också att 

hemområdesstorlekarna kan vara mindre än vad tidigare uppskattningar anger. 

Radiomärkning av lodjursindivider i syfte att ta reda på hemområdesstorlekarna i 

Östergötland är därför ett intressant framtida undersökningsområde. Detta skulle 

också kunna bidra till större kännedom om lodjurens habitatpreferenser.  

4.6 Samhälleliga och etiska aspekter 

Då studien bygger på befintliga data har inga lodjur infångats eller störts i sin 

naturliga miljö. Studien kan däremot komma att ha betydelse på det samhälleliga 

planet.  

De stora rovdjurens ekologiska roll har länge varit underskattad (Estes et al. 2011). 

Genom att kontrollera bestånden av herbivorer och mesopredatorer ger rovdjuren 

upphov till indirekta effekter på andra arter i näringskedjan, så kallade trofiska 

kaskader (Ricklefs & Relyea 2014; Ripple et al. 2014). Exempel från områden där 

rovdjuren försvunnit, eller återintroducerats, visar på den viktiga roll de spelar i 

ekosystemen. I Yellowstone innebar återkomsten av varg (Canis lupus) att vapitihjort-

populationen (Cervis canadensis) minskade till fördel för mer trädvegetation, vilket i 

sin tur gynnade arter som bäver (Castor canadensis) och bison (Bison bison) (Ripple 

& Beschta 2012). Ett annat exempel är förändringarna som uppstod då pumorna 

(Puma concolor) skrämdes bort från Zion National Park. Konsekvenserna blev 

katastrofala då ett ökat betestryck från hjortarna minskade uppkomsten av nya popplar 

(Populus fremontii) och i förlängningen ledde till erosion av flodbäddarna med 

minskad biologisk mångfald som följd (Ripple & Beschta 2006). Även vår europeiska 

lo (Lynx lynx) ger upphov till dokumenterade kaskadeffekter. Lodjuren kan bland 

annat begränsa bytesdjuret rådjur (Capreolus capreolus) (Elmhagen et al. 2010) och 

lodjurets predation på rödräv har i Skandinavien visat sig leda till 

populationsökningar hos skogshare (Lepus timidus), tjäder (Tetrao urogallus) och 

orre (Lyrurus tetrix) (Ritchie et al. 2012). 
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En större lodjurspopulation skulle på sikt kunna innebära en minskning av 

klövviltstammarna, vilket skulle kunna leda till färre trafikolyckor och betesskador på 

skog. I Östergötland har antalet klövviltsolyckor i trafiken ökat under de senaste åren 

och 2018 skedde 17 fordonskollisioner med kronhjort, 650 med dovhjort och 2 193 

med rådjur (Nationella Viltolycksrådet, 2019). Enligt Skogsstyrelsens rapport (2018) 

är skadorna som orsakas av klövvilt på skog större än alla andra faktorer, inklusive 

bränder och granbarkborre-angrepp. Det enda undantaget är enskilda år med svåra 

stormar. Framför allt är det älgen som står för den största delen av skadorna, men 

genom sitt bete av löv och örter tränger rådjuren och hjortarna undan älgen som 

istället blir hänvisad till bete av tallplantor, vilket ökar skadorna på dessa. 

Kronhjortarnas barkgnag är också ett problem då det minskar trädens motståndskraft 

och leder till nedsatt virkeskvalitet. I dagsläget väger inte värdet av viltet som 

jaktresurs upp kostnaderna för trafikolyckor samt skador på grödor och skog 

(Skogsstyrelsen 2018). Stammarna skulle därför behöva minskas, vilket är något som 

en större lodjurspopulation har potential att bidra till. En större lodjurspopulation 

skulle även kunna öppna upp möjligheter för rovdjursturism, vilket bidrar till en 

annan typ av ekosystemtjänster inom rekreation och utbildning.  

Människan har även ett moraliskt ansvar att värna om andra arter. Lodjuret finns med 

på den svenska rödlistan från 2015 och innehar där kategorien sårbar (VU). Arten är 

även fridlyst i Sverige och lyder under EU:s art- och habitatdirektiv. Då Östergötland 

har goda förutsättningar att hysa en stor lodjurspopulation är detta något vi bör ta till 

vara på för att främja artens bevarande nationellt. Även om stammen i dagsläget ökar 

så är lodjuret en art som har visat sig svara snabbt på såväl fridlysning som jakt, och 

förvaltningen av stammen bör därmed ske med försiktighet.  
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