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Vill du inventera rovdjur med din viltkamera?
Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror för allmänheten. Viltkameror används idag inom
Länsstyrelsens rovdjursinventering och med hjälp av allmänhetens kameror kan möjligheten att följa och
inventera rovdjuren utökas ännu mer. Viltkameror är ett viktigt komplement till spårning och andra
observationer, särskilt under vintrar med lite snö.
Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Jönköpings län vill informera dig om att du kan bidra till
rovdjursinventeringen genom att rapportera bilder på lodjur eller andra rovdjur som passerar framför din
viltkamera.

Vad krävs för att få en bild godkänd?
För att en bild ska kunna användas som underlag i
inventeringen måste kamerans tidsangivelser vara
riktiga och kunna kontrolleras. Bilderna eller
filmerna ska ligga kvar på SD kortet och eventuella
sekvenser ska kunna granskas.
Allt för att minimera risken för fotomontage och att
bilderna är från annat år. Fusk har ju som bekant
förekommit inom foto. Alla bilder med
människor ska omedelbart raderas.
Bilderna/filmerna ska vara inlämnad till länsstyrelsen
så snart som möjligt från det att kameran tömdes.
Alla bilder granskas därefter av Länsstyrelsen. Vid
tveksamma bilder där det till exempel är svårt att
med säkerhet säga att det är ungar på bilden skickas
den till en expertgrupp för bedömning.
Inventeringssäsongen för lodjursföryngringar pågår
från den 1 oktober till den sista februari, det är
viktigt att bilder som kan utgöra en del av
inventeringsresultatet (dvs. bilder på
lodjursföryngring) rapporteras in denna period.

Kamerans placering
De stora rovdjuren har ofta bråttom, de stannar
upp en kort stund eller passerar kameran i snabb
fart. Inte sällan kommer djuren på rad, men kan
ibland komma med lite avstånd mellan varandra.
Därför bör kameran ställas in så att den tar så
många bilder som möjligt i tät följd. Det ökar
chansen att få med djur längre bak i kön. Placera
gärna kameran så att den är riktad lite snett emot
den stig du förväntar dig att djuret ska passera.
Placerar du den vinkelrätt mot djurets
färdriktning minskar tiden den befinner sig inom
kamerans område. Tänk även på att sätta
kameran i rätt höjd så att rörelsesensorn känner
av djuren.

Tips för lodjur
Lodjur är väldigt nyfikna och uppsöker
ihåligheter som jordkällare eller grottor. De går
gärna fram till saker som skiljer sig från det
normala och som de då revirmarkerar på. Det
kan vara stugknutar, soptunnor, en stor sten eller
något som Du själv placerar ut. En vanlig EUR
pall eller en stolpe har visat sig vara ett effektivt
sätt att få lodjuren att stanna upp och låta sig
fotograferas. Pallen, med en granruska, kan man
sen spreja med valeriana eller något annat
doftmedel. En otvättad strumpa har visat sig
fungera!
Det gäller att placera kameran och doftstationen
på exakt rätt ställe där Du med erfarenhet vet att
lodjuren passerar. Försök att minnas var Du
brukar se lodjursspår och hitta sen en lämplig
plats så nära som möjligt.

Scandcam – ett viltkameraprojekt
Redan idag finns det många fungerande viltkameror igång inom projektet
Scandcam, framförallt i Norge. Alla bilder av djur går att se för respektive
kamera. Du kan själv studera bilderna på https://viltkamera.nina.no/. Där
hittar du också information om projektets syfte.

Vad säger lagen?
Viltkameror får användas för viltövervakning,
men inte hur som helst. För det första ska man
undvika platser som människor regelmässigt
besöker. Eventuella bilder på människor ska
omedelbart raderas. Platsen ska vara utmärkt så
att de som närmar sig kameran vet att de kan bli
fotograferade, vidare ska det finnas en
informationsskylt som förklarar syftet med och
lagstödet för kameran och vem som ansvarar för
den. För mer information kan du läsa på
naturvårdsverkets hemsida om vilka regler som
gäller: https://www.naturvardsverket.se/reglerviltkamera.
Hur rapporterar man?
Förutom lodjur finns det fyra andra arter som
tillhör de stora rovdjuren: kungsörn, varg, järv
och björn. Bilder på dessa rovdjur är också av
intresse för Länsstyrelsen. Om man fått bilder på
något av våra fem stora rovdjur på sin viltkamera
kan man antingen rapportera detta via
www.skandobs.se eller via dess applikation som
går att ladda ner till både iOS- och Androidenheter. Du kan även rapportera dina bilder
direkt till Länsstyrelsen. Vid frågor eller råd
kring viltkameror kan Du kontakta Länsstyrelsen
eller Svenska Jägareförbundet.
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