
Fall 1
Lodjur. De äter ofta rådjur och i spåret syntes inga klomärken. Lodjur kan dra in sina klor. 
De har också mjuk päls.

Fall 2
Varg. Vargspår ser ut som hundspår fast större. Vargar kan se hundar som inkräktare och 
därför kan angripa dem.

Fall 3
Det är inte onormalt att en varg då och då går nära bebyggelse. Det är egentligen inte 
konstigare att en varg kommer nära än att andra vilda djur, till exempel rådjur, gör det. När 
vargar rör sig genom byar och städer beror det ibland på att de helt enkelt på väg någon-
stans, andra gånger kan det vara mat eller hundar som lockar. De allra flesta vargar håller 
sig långt från människor. Det kan ibland vara svårt att se skillnad på hund och varg så det 
behöver inte vara en varg som de såg, utan det kan också ha varit en lös hund.

Fall 4
Björn. Björnar äter oftast bär, växter, älg och insekter men ibland kommer de på att det 
finns mat i våra soptunnor.

Fall 5
Björnar ställer sig på bakbenen för att de är nyfikna. Björnar har inte särskilt bra syn, och 
försöker ofta använda luktsinnet för att ta reda på vad det är de ser. Om vinden ligger åt 
fel håll är det svårt för björnen att upptäcka en människa. Då händer det att den ställer sig 
på bakbenen för att få bättre översikt och eventuellt kunna känna vittring i luften.

Fall 6
Hund. Hundspår är nästan alltid mindre än vargspår. I övrigt är det är mycket svårt att 
skilja dessa spår från varandra. I det här fallet var det korta och enfärgade svarta och vita 
hårstrån som fanns på platsen. Vargen har inte sådan päls. Vargar angriper får, men det 
händer också att lösspringande hundar gör det.
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