
Kortfakta om lodjuret

Vikt: 15-30 kg
Mankhöjd: 60-75 cm
Parningstid: Mars-april
Ungar: 1-4 st föds på en torr och skyddad plats i maj-juni
Föda: Rådjur, ren, hare och skogsfågel
Livslängd: 12-14 år
Levnadssätt: Ensamlevande
Antal i sverige: Ca 1 100 st 

Lodjur Lynx lynx

Lodjurens hemområde
Lodjur lever ensamma utom när mamman tar hand om sina 
ungar. Honan och hanen träffas bara när de ska para sig.

De rör sig över väldigt stora områden. Det område varje lodjur 
bor på kallas för hemområde. Störst hemområden har hanarna. I 
ett bra hemområde ska det finnas gott om mat och lodjuren ska 
kunna känna sig trygga där.

Lodjur försvarar inte sina områden mot andra lodjur som vargarna 
gör med sina revir. Flera lodjurs hemområden kan därför gå ihop 
med varandra. 

Lodjuret är ett av Sveriges mest populära djur. Men alla tycker inte att de bara är 
fina och snälla. Lodjuret är det rovdjur som kostar Sverige allra mest pengar, efter-
som de tar så mycket renar från samerna. 

Parning och ungar
Lodjur kan para sig och få ungar när de är unge-
fär två år gamla. Ungarna föds i maj eller juni på 
en skyddad plats. Det kan vara under en gran eller 
under några stora stenar. 

Mamman får oftast 2-3 ungar varje gång. Hon tar 
hand om ungarna i ungefär 9 månader. 



Föda
Svenska lodjur äter mest renar och rådjur. De som lever i norra Sverige 
äter mest ren, och de i södra Sverige mest rådjur. Men lodjur kan också 
äta harar, fåglar, får och andra djur. En lodjursmamma och hennes ungar 
äter upp ett helt rådjur på ungefär tre dagar.

Utseende
Det är lätt att se att lodjuret är släkt med våra 
tama katter. Men de skiljer sig också åt på 
många sätt. Lodjur är mycket större. De har 
långa ben och stora tassar. Lodjur har kortare 
svans än andra kattdjur, och så har de tofsar 
på öronen. Pälsen har ofta svarta fläckar.

Läten
Oftast är lodjur ganska tysta. Men när de blir 
arga kan de morra och när de blir rädda kan de 
fräsa. Precis som våra tamkatter kan lodjuren 
också spinna. Mamman och ungarna pratar 
med varandra genom att pipa eller jama. När 
det är dags för parning ropar hanen och honan 
till varandra med en sorts hoanden. 

Spår
Lodjurens spår är rundare än vargens. Tårna sitter också olika långt fram så att spåret blir 
lite ojämnt. Eftersom lodjur kan dra in sina klor så ser man inte alltid klomärken i deras spår.
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Lodjurens historia i Sverige
Lodjuren kom till Sverige när istiden slutade 
för ungefär 10 000 år sedan. De spred sig över 
hela landet. Sedan skaffade människorna får 
och andra husdjur. Då blev lodjuret ett hot, 
eftersom de ibland dödade de djur som män-
niskorna behövde. Därför började människor att 
jaga och döda lodjuren. Man sköt också lodjur 
för att man ville ha deras mjuka och fina skinn. 
Till slut fanns det inte så många lodjur kvar.

Senare ville många människor ha fler lodjur i 
våra skogar, och det blev förbjudet att döda lo-
djuren. Idag har vi cirka 1 100 lodjur i Sverige. 
Man har börjat jaga dem igen, men nu kontrol-
leras jakten mer. Det är bestämt hur många 
som får skjutas och när de får skjutas.

Är lodjur farliga?
Man vet inte en enda gång som ett 
lodjur har gett sig på en människa i 
Sverige. Forskare har flera gånger gått 
nära en lodjursmamma och hennes 
ungar utan att bli anfallna.

www.rovdjursskolan.se
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