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TEXT

Vargen i Gränum njöt av det fina höstvädret i Blekinge 
Linnéa Liljegren lyckades fotografera vargen på bara tio meters avstånd.
Nu bekräftar Länsstyrelsens expert att det verkligen var en varg. 


3 bilder

CATHARINA LOOSME

Fira pappa med en annons på Fars dag - få en biobiljett! Pris från 
99kr. 

Boka nu!
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Vid 14.30-tiden på söndagseftermiddagen åkte Linnéa Liljegren och 
hennes kompis bil i området kring Gränum när Linnéa Liljegren såg djuret 
på åkern intill vägen.

– Titta, där springer en lös hund, sa jag. Men kompisen såg direkt att det 
var en varg.

Linnéa Liljegren lyckade att få flera bilder av vargen på nära håll och 
rovdjursexperten Bertil Larsson är imponerad.

– Bilderna är fantastiska och det råder ingen tvekan om att detta är en 
varg, säger han.

Linnea och hennes kompis betraktade vargen från bilen under drygt fem 
minuter.

– Den sprang mellan åkrarna, rullade sig i leran och stod och tittade på 
oss. Som närmast var den max tio meter från bilen och verkade helt orädd.

Bertil Larsson tror att det är en ung varghanne. Trots rapporter om varg i 
området finns inga uppgifter om attacker på får. Men vargen i Gränum ser 
ut att vara i god fysiskt skick. 

– Den är inte mager och ser ut att må väldigt bra. Att den ger sig ut i öppen 
terräng är ganska typisk för en varg. Det är lättare att gå över en åker än att 
krångla sig genom tät skog. På det viset skiljer sig vargar från lodjur som 
man sällan ser i öppen terräng, säger Bertil Larsson. 

Hur länge vargen stannar kvar i Gränumtrakten kan han inte svara på. 
Vargar kan röra sig över mycket stora områden bara under ett dygn.

– Vi fick in observationer om varg i Lönsboda och Gränum i helgen och det 
är troligen samma varg som nu fotograferats. Men den kan gå åt vilket håll 
som helst, säger Bertil Larsson. 
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