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Abstract 
 
The use of camera trapping is a useful way to monitor wild animals, especially the more elusive species 
that are more difficult to detect like the Eurasian lynx. In Sweden tracks left in the snow by the animals 
are used to monitory and evaluate regional abundance of Eurasian lynx. The warmer winters have made 
it harder in some areas, and camera trapping may be a good replacement for this method. In this study 
165 camera positions from the middle of Sweden have been evaluated. The aim of the study was to look 
at several factors; roads, harvested forest, glacial moraine (ground type), buildings, past traces, scent 
stations and cadaver and find if there was a link between them and capturing lynx visits on photo/film, 
as this could provide better and more efficient methods in monitoring lynx.  The coordinates of the 
different camera positions were entered into a GIS program. Based on different buffer zones around 
eeach camera position (50 to 500 meters in radius), the various factors have been distinguished, that is, if 
the factor existed or not in the camera area. Scent stations and carcasses were already fixed factors for 
certain camera positions. The results indicate that there is a correlation between lynx visits and scent 
stations (Chi2 6,606; P <0,05), with a higher likelihood of a lynx visit at camera station with scent than 
without a scent. The result shows the importance in using lures when the purpose is to capture lynx on 
photo or film, as this increases the chance that the lynx passes the camera and the picture is taken. Other 
factors did not appear to have a significant impact on getting a lynx appear on film. 
 
 
Sammanfattning 
 
Att använda sig av viltkameror är ett bra verktyg vid inventering av djur, speciellt för skygga arter som 
till exempel lodjur. I Sverige baseras lodjursinventering genom spårning i snö, men då varmare vintrar 
har gjort det svårt kan inventering genom viltkameror ersätta denna metod. I denna studie har 165 
kamerapositioner från mellersta Sverige undersökts. Syftet med studien var att se om någon av 
faktorerna; väg, avverkad skog, blockmark, byggnader, tidigare spårningar, doftstation samt kadaver 
hade något samband med att fånga lodjursbesök på foto/film, då detta kan ge bättre och effektivare 
metoder vid lodjursinventering. Koordinaterna över de olika kamerapositionerna har lagts in i ett GIS-
program. Utifrån olika buffertzoner runt varje kameraposition, 50 - 500 meter i radie har de olika 
faktorerna kunnat urskiljas, det vill säga om faktorn fanns eller inte fanns inom kameraområdet. 
Doftstation samt kadaver var redan en fast faktor för vissa kamerapositioner. Studien visar att det finns 
ett samband mellan lodjursbesök och doftstation (Chi2 6,606; P<0,05), med större sannolikhet att få ett 
lodjursbesök vid en kameraplats med doftstation än utan (figur 5). Resultatet visar vikten i att använda 
sig av lockmedel då syftet är att fånga lodjur på foto eller film, då detta ökar chansen att lodjuret går 
framför kameran och bilden tas. Resterande faktorer verkar inte ha en påverkan i att få lodjursbesök på 
bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
Under 1920-talet var lodjuret nästan utrotat i Sverige, i och med att arten fridlystes ökade stammen sakta 
men säkert (Naturvårdsverket 2013). Nu utgörs den skandinaviska lodjursstammen av cirka 1600 
individer där Sveriges delpopulation utgör cirka 1300 individer och finns i hela Sverige förutom på 
Gotland och Öland. Från 1990 inventeras arten regelbundet, kunskapen behövs för att hålla reda på 
populationens utveckling samt för att kunna utföra en långsiktig och hållbar förvaltning (Lindberget 
2017). Viltkameror kan användas som ett verktyg för att inventera populationer och på så vis spara tid 
och pengar. Att få lodjur på kort/film kan vara svårt att förutse och sker inte så ofta, därför är det bra att 
använda kameror som utlöses automatiskt vid rörelse och/eller värme (Cutler & Swan 1999). Vid 
lodjursinventering i Sverige kan dokumenterade individer via foto eller film ligga till grund för 
populationsuppskattningen i landet (Naturvårdsverket 2013). Landets inventeringspersonal har tillgång 
till viltkameror och vissa län använder fler än andra. Dock är det svårt att veta var dessa kameror ska 
placeras för att ha störst chans att fånga lodjur på bild. 	
 
Tidigare kamerastudier i Amerika har visat att framgången i att fånga lodjur (Lynx rufus) på kamerabild 
ökat med ökad distans till stora trafikerade vägar (Kelly & Holub 2008). Andra studier har visat att 
lodjur undviker öppna ytor, och använder sig hellre av en mer komplex miljö, med tät skog eller buskigt 
landskap (Poole et al. 1996; Palomares et al. 2000). Blockmarker kan beskrivas som skogsbestånd med 
större ansamling stenblock, ofta har sådana områden lämnats orörda från skogsbruksåtgärden och kan 
uppvisa ett mer naturligt skogsekosystem (Skogsstyrelsen 2014). Områden med kuperad terräng 
exempelvis blockmarker kan då vara en plats där lodjur trivs och då också ett bra ställe för 
kameraplacering (Squires et al. 2013).  Andra sätt för att fånga lodjur på foto/film kan vara genom att 
placera ett lockmedel vid en kamera (McDaniel et al. 2000; Schmidt et al. 2006). Länsstyrelsen använder 
lika olika metoder men ofta är det en doft som sätts på exempelvis en lastpall för att locka till sig lo. 
Hemområde för lodjur kan variera stort beroende på bytestillgång, honor rör sig i snitt på mellan 400-
800 kvadratkilometer stora områden medan hanar rör sig på en större yta. De unga honorna etablerar 
hemområde i närheten av moderns, medan hanarna rör sig längre bort (Naturvårdsverket, 2013). Dessa 
hemområden kan indikeras av spårningar gjorda tidigare år, att placera en kamera på en djurstig eller där 
tidigare spårningar gjorts kan ge en större chans i att få ett foto (Brassine & Parker 2015). Djurkadaver 
är en populär plats att placera kamera vid och ger ofta foton på många olika arter (Hegglin et al. 2004; 
du preez et al. 2014), vilket också skulle kunna fungera på lodjur. 	
 
Då inventeringsmetoden för lo grundar sig på spårning i snö och sker mellan första oktober och sista 
februari, har problem uppstått i och med den globala uppvärmningen (IPCC 2014). På grund av detta har 
vintrarna i framförallt södra Sverige blivit kortare med sämre snötäcke. Ibland kan hela vintersäsongen 
vara snöfri i vissa områden (Wern 2015). Detta skapar dåliga spårningstillfällen om ens några alls, vilket 
i sin tur försvårar inventering av lodjur. I denna studie har olika kameraplatser från Värmland samt 
Västmanland i mellersta Sverige analyserats. Koordinaterna över de olika kamerapositionerna har lagts 
in i ett GIS-program. Utifrån olika buffertzoner, 50 - 500 meter i radie har faktorer som väg, 
husbyggnader, avverkad skog eller tidigare spårning av lodjur kunnat urskiljas inom varje kameras 
buffertzon. Andra faktorer som är med i undersökning utgörs av om kamerapositionen sitter vid en 
kadaverplats eller doftstation. Syftet med studien är att undersöka om det finns områden där viltkameror 
är mer framgångsrika i att fånga lodjur på foto/film samt varför, då detta kan bidra till en effektivare 
metod för rovdjurs- och då främst lodjursinventering.  
 
Min frågeställning lyder följande: Finns några faktorer som utmärker sig för att fånga lodjursbesök på 
bild och i så fall vilka? 



Metod & Material 
 
Studieområde:  
Kameror har varit uppsatta i Värmlands samt Västmanlands län. Länen ligger i mellersta Sverige, och 
skiljs åt av Örebro län som angränsar Värmlands östra gräns och Västmanlands västra gräns. Värmlands 
län har en yta på 17 591 kvadratkilometer, medan Västmanland har 5 146 kvadratkilometer. 

Figur 1: T.v. Värmlands län med ett skikt som visar 
koordinater över de 53 kameror som varit uppsatta, t.h. Västmanlands läns 112 kamerapositioner.  
 
Data över 165 kamerapositioner kommer från Länsstyrelsen i Värmland och Västmanland, Sverige och 
sträcker sig från 2015 till 2017. Insamlad data på gamla spårningar av lodjur är hämtat från rovbase, 
koordinater är från spår gjorda tre till fyra år tillbaka. Och punkten över en gammal spårning är ifrån där 
spåret börjar (spårningarna är minst 1500m). 
Förutom viltkamerors koordinatpositioner så består data av; hur lång tid som kameran satt uppe, syfte 
för uppsättningen; kadaver eller doftstation, samt antal lodjursbesök per kamera. Doftstationer som 
anläggs av länsstyrelser kan se lite annorlunda ut, ibland är det en pinne, gren eller som i figur 2 en 
lastpall som det sprayas doft över, doften består ofta av valeriana (Valeriana ssp.). 



 
Figur 2: Exempel på en doftstation, bild tagen av viltkamera från Länsstyrelsen i Västmanland (24/2 – 2017). 
 
Kamerapositionerna analyserades i ett GIS-program för att få fram närhet till blockmark, bebyggelse, 
avverkade skogsområden samt väg av olika storlek, även närhet till gamla spårningar. Till detta behövs 
olika skikt och i studien användes lantmäteriets fastighetskarta över byggnader (polygoner), 
lantmäteriets terrängkarta blockmark (polygoner) och lantmäteriets vägkarta (linjer). Skiktet över 
avverkad skog kommer från skogsstyrelsen och visar polygoner över avverkad skog från 1979 till 2017. 
Storleken på vägarna skilde sig åt och delades därför upp. Storleken på väg som användes var; 
motorväg, allmän väg, bilväg/gata samt kvartersgator. Det kan vara så att djur använder sig av mindre 
otrafikerade grusvägar för att passera ett område, därför undersöktes ett skikt av sämre vägar. För att 
analysera närhet till blockmark, avverkade skogsområden, vägar, byggnader samt gamla spårningar 
gjordes en cirkulär buffertzon runt varje kamerakoordinat. En radie på 500 meter utgjorde gränsen för 
blockmark, tidigare spårningar samt byggnader. Detta gjordes dels för att lodjur kan röra sig runtom och 
inte bara i blockmarker, och där tidigare spårningar stäcker sig längre än bara vid den första utsatta 
koordinaten för en gjord spårning. Radien för byggnader användes då det kan vara så att lodjur skyggar 
undan i högre utsträckning för människlig aktivitet. För trafikerade vägar användes en radie på 250 
meter detta val grundar sig från en studie av Kelly & Holub 2008, där det visats ett samband mellan 
distans till väg och framgång i att få lodjur på bild, där en kortare distans gav mindre lodjursbesök. Runt 
sämre okörbara vägar användes en radie på 50 meter då det kan antas att kameran sitter i anslutning till 
vägen. För att se om kameran satt i eller i anslutning till avverkad skog användes en radie på 100 meter, 
då det kan tänkas att lodjur undviker att gå i eller i närheten av öppna ytor. De kamerapositioner som var 
inom en radie på <100 meter från varandra slogs ihop för att inte analysera samma område i allt för stor 
utsträckning. Eftersom det ej var intresserat med årsskillnader slogs även de kamerapositioner som satt 
på samma plats (<100m) ihop från åren innan.	
 
Då det var svårt att urskilja olika individer användes måttet lodjursbesök per tidsintervall det vill säga 
antalet lodjurbesök som skett under antalet dygn (lodjursdygn) kameran suttit uppe. Dock har flera 
besök samma dygn räknats som ett besök. För att analysera om de olika områdesfaktorerna för varje 
kameraposition hade ett samband med antalet lodjursbesök gjordes ett chi 2 test (2x2 tabell), med 0,05 
α. Därefter testades om det fanns någon skillnad mellan lodjursdygn; med eller utan blockmark; på eller 
av sämre väg; med eller utan doftstation, genom ett oparat t-test med 0,05 α. 	
 
 



Resultat 
 
Av de 165 kameror har 47 besökts av lodjur, med mellan 1-5 besök för varje kamera. Hos de 47 var det 
endast 4 besök vid kameror uppsatta i Värmlands län.  
 
Tabell 1: Antal faktorer som analyserats mot lodjursbesök. Chi2-värden samt P-värde för alla faktorer, där df = 1. 	
Faktor: Chi2-värden P-värde 
Blockmark (500m) 9,789 0,002 
Sämre väg (50m) 8,107 0,004 
Doftstation 6,606 0,01 
Kadaver 2,664 0,103 
Avverkad skog (100m) 1,158 0,282 
Byggnad (500m) 0,243 0,622 
Tidigare spårning (500m) 0,032 0,859 
Väg (250m) 0,002 0,962 
 
Tabell 1 visar att det finns ett samband mellan att få lodjur på bild och faktorn doftstation, där figur 5 
visar att sannolikheten att få en bild på ett lodjur är högre vid en doftstation än utan. 
Det finns ett samband mellan faktorn sämre väg och lodjursbesök, med ett något högre antal besök vid 
kameror placerade utanför en sämre väg (fig. 4). Även mellan faktorn blockmarker och lodjursbesök 
finns ett samband, med ett något högre antal lodjursbesök vid kameror placerade vid eller i närhet av 
blockmarker (fig. 3). 
	

	
Figur 3: Antalet kameror med besök eller utan besök av lodjur. Grå färg: blockmark inom 500 meters radie. Svart 
färg: ingen blockmark inom 500 meters radie.  
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Figur 4: Antalet kameror med besök eller utan besök av lodjur. Grå färg: Sämre väg inom 50 meters radie. Svart 
färg: ingen väg. 
 

 
Figur 5: Antalet kameror med besök eller utan besök av lodjur. Grå färg: Kameraplats med doftstation. Svart färg: 
ingen doftstation 
 
T-test analysen visade att det finns en signifikant skillnad mellan lodjursdygn per tidsenhet och faktorn 
doftstation (t-test: t = 2,014, df = 45, P = 0,028), med ett antal lodjursbesök/dygn för kameraplatser utan 
doftstation (figur 6). Men inte för sämre väg (t-test: t = 2,014, df = 45, P =0,278) och blockmark (t-test: t 
= 2,014, df = 45, P = 0,110). 	
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Figur 6: Medelvärde och spridningsmått för lodjursdygn, kameror med doftstation (grå stapel) och kameror utan 
doftstation (svart stapel).    
 
 
Diskussion 
 
Studien visar att det finns ett samband mellan lodjursbesök och doftstation (tabell 1), där sannolikheten 
är högre att en kamera med doftstation får besök av lodjur än en kamera utan. Däremot visar t-testet att 
det var ett signifikant högre antal besök vid kamerastationer utan doftstation än med (figur 6). Eftersom 
studien inte behandlar antalet individer vid varje kamera utan besök går det inte att utesluta att det är 
samma individ som besökt kameran flera gånger under flera dygn. Sannolikheten att en kameraplats med 
doftstation får besök än en kameraplats utan väger tyngre än antalet lodjursdygn då målet med 
inventeringen är att fastställa om det finns lodjursindivider inom ett område eller inte, då helst en 
lodjursfamilj. Studier gjorda på effekter av doftmedel visar att det ökade chansen att upptäcka om lodjur 
fanns i området och att lodjur var mer benägna att stryka sig mot platser med doftmarkeringar än mot 
objekt längre bort från platsen (McDaniel et al. 2000; Schmidt et al. 2006). Att använda sig av denna 
metod i lodjursinventeringen, då att placera en doftstation framför en kamera kan ge en ökad chans för 
att fota/filma lodjursbesök, samtidigt som det skulle kunna locka dit fler individer som är i närliggande 
område. En uppsatt kamera med doftstation utgör ett bra alternativ mot uteblivande spårningar på grund 
av snöfria vintrar. Förutsatt att bilderna är så pass bra att det går att särskilja individer. Detta skulle 
kunna användas för att beräkna tätheter och därmed att skatta regional populationsstorlek. Bland annat 
visar (Garrote et al. 2012) studie att kamera med ett lockmedel ger bättre beräkningar av 
lodjursabundans vid fångst-återfångst metoder än vid kameror utan. 
 
För blockmarker finns ett samband med lodjursbesök (tabell 1), dock blev det ingen signifikant skillnad 
mellan lodjursbesök vid en kamera i blockmark och kamera utanför blockmark. Resultatet kan bero på 
att det inte finns någon betydande skillnad mellan blockmark och andra typer av områden i att få 
lodjursbesök. Ett sätt för att undersöka endast blockmarker skulle vara att utesluta doftstationer och 
jämföra områden med känd täthet av lodjur för att se om ett samband skulle kunna uppstå mellan 
områden med eller utan blockmark. En annan intressant idé kan vara att se på skillnader mellan årstider 
för att se om dessa platser har större betydelse under exempelvis födseltider. Då skogsområden med 
blockmark har högre mängd liggande död ved p.g.a. fortskriden självgallring (skogsstyrelsen 2014), som 
kan vara intressant för honor eftersom liggande död ved skapar platser för att föda sina ungar på (Moen 

0	

0,02	

0,04	

0,06	

0,08	

0,1	

0,12	

0,14	

0,16	

0,18	

0,2	

Lo
dj

ur
sd

yg
n 



et al. 2008). Uträkning för antalet individer i populationen utgår främst från antalet inventerade 
familjegrupper (hondjur med ungar), varje inventeringssäsong (Lindberget 2016).  Områden med 
potentiella familjegrupper är då av stort värde i lodjursinventering.  
 
Enligt Kelly & Holub 2008 ökade chansen att fånga lodjur på bild ju längre distans från den trafikerade 
vägen kameran satt placerad, medan denna studie visar att det inte finns ett samband mellan kameror 
som satt inom en radie på 250 meter och lodjursbesök. Det kan vara så att de vägar som omfattas inom 
den undersökta bufferzonen inte är tillräckligt stora eller tillräckligt trafikerade för att störa lodjur. En 
studie gjord i sydöstra Norge visar att lodjur hade ganska hög tolerans mot miljöer påverkade av 
människor beroende på vilken rådjurtäthet (bytestäthet) som fanns (Bouyer et al. 2015). Denna studie 
kan även förklara resultatet där det inte finns ett samband mellan byggnader och lodjursbesök, även om 
buffertzonen innefattar utkanter av samhällen. Däremot kan det vara så att vissa byggnader i skiktet kan 
ligga ganska ensligt exempelvis en gammal oanvänd lada och därav motverka resultatet för byggnader 
(tabell 1). Att lodjurs utbredning beror på bytesdensitet kan vara en förklaring till att det inte finns ett 
samband mellan avverkad skog och lodjursbesök. Hos kanadensiska lodjur (Lynx canadensis) har det 
visats att de skogsområden där densiteten av hare (Lepus americanus) var som högst återfanns i högre 
grad hos hemområden av lo (McCann & Moen 2011). En studie där samband mellan bytestäthet och 
utbredning av hemområde i Europa visar att hemområde hos lodjur minskar i storlek då bytestätheten är 
högre, och ökar i storlek vid lägre bytestätheter (Herfindal et al. 2005). Ett sätt att undersöka om olika 
typer av skogsområden påverkar lodjur skulle vara att inkludera bytestäthet.  Där det går att jämföra 
platser med hög och låg bytestäthet, och där kameror placeras slumpmässigt i olika typer av 
skogsterräng. Eftersom många andra studier visar att lodjur föredrar vissa områden än andra (Poole et al. 
1996; Palomares et al. 2000; Squires et al. 2013) skulle det vara intressant för lodjursinventering vid 
användandet av viltkameror att hitta och kunna prioritera vissa platser då en placering av en kamera 
görs.  
 
Det finns ett samband mellan antalet lodjursbesök och sämre väg (tabell 1), däremot finns ingen 
signifikant skillnad mellan lodjursdygn och sämre väg. Det kan vara så att lodjur väljer att undvika 
öppna platser så som en väg, även om det inte kan visas i denna studie med faktorn avverkad skog.  Det 
kan också vara så att lodjur inte går precis förbi kameran eller bakom, vilket skulle betyda att lodjur är 
där, dock att de inte fotas. Att placera en kamera vid en väg är enkelt eftersom det är framkomligt och 
blir på så sätt en attraktiv plats för de som jobbar med inventering. Om det finns indikationer på att 
lodjur finns i området kan en idé vara att placera en doftstation i samband med uppsättningen. Att det 
inte hittades ett samband mellan gamla spårningar och lodjursbesök kan bero på att lodjurs hemområden 
ändras mellan åren. Genom att undersöka platser där spårningar gjorts inom samma område flera 
återkommande år kan kanske ge ett annorlunda resultat.  
 
Även om det finns dokumenterade fotade lodjur vid kadaver, så hittades inget samband. Det kan vara så 
att flera av kadavren som är med i studien är ointressant för lodjur beroende på vilken art det var. Det 
kan också vara att lodjur vill äta ostört, och kadaver kan dra åt sig flera andra djur. En kamerastudie från 
Australien visar att vildkatter var det rovdjur som sällan åt av kadaver (10 % av 30 kadaver), jämfört 
med två hunddjursarter (70-60 % av 30 kadaver), (Forsyth, D. M et al. 2014). Att utveckla studier för att 
se hur ofta lodjur besöker kadaver kan vara en idé dock hur användbart det skulle vara till framtida 
lodjursinventering kan diskuteras. Eftersom rovdjursslagna kadaver inte hittas så ofta, samtidigt som det 
inte är tillåtet att placera döda djurkroppar ute i naturen, är det inte en effektiv metod. 	
 
En viktig aspekt som borde tas i akt vid uppsättning av viltkameror är att se på bytestätheten i de 
områden där kameran placeras, då lodjurets hemområde-storlek beror på bytestätheten 



(Naturvårdsverket, 2013). Det vill säga att antalet kameror som placeras i ett område kanske skulle vara 
högre om bytestätheten är hög för att inkludera alla potentiella familjegrupper. Ett sätt skulle vara att 
sätta upp kameror systematiskt i ett bestämt rutnät för att inte missa eventuella individer. Det är dock 
inte alltid möjligt att utföra, då antalet kameror inte räcker till, eller kostnaderna blir för höga. Det skulle 
såklart vara till stor hjälp om fler faktorer så som exempelvis typ av skogsområde hade en påverkan på 
vart chansen att fånga lodjur på foto eller film ökar, därför skulle det behövas fler studier inom just detta 
område. 
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