
1 
 

Gåta om lämmelår kan ha olika svar i olika områden 
Marie Bengtsson  
Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2014 

Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet 
 
 

Under närmare hundra års tid har man försökt förstå vad som orsakar så kallade lämmelår – 

det fenomen som i fjällvärlden orsakar en explosionsartad ökning av antalet lämlar under 

vissa år, samtidigt som man andra knappt hittar en enda lämmel. Flertalet teorier och 

hypoteser till trots har man ännu inte lyckats lösa denna gåta. Nu tror dock forskarna att de 

kan vara svaret på spåren. Lämlar uppvisar så kallade cykler med växlande 

populationsstorlek i näst intill alla arktiska områden och lämmelår förekommer i såväl 

Skandinavien, Finland, Ryssland, Alaska och Kanada som på Grönland. Vad man länge sökt 

efter är en förklaring på lämmelpopulationernas cykler som är gångbar i alla dessa områden. 

De senaste rönen visar dock att de kan skilja sig mellan olika områden, så att olika 

drivkrafter verkar i olika regioner.      

 

 

Kan överanvändning av resurser göra att lämlar svälter ihjäl? 

De skillnader hos lämmelår som man ser mellan olika områden kan bero på att olika saker 

påverkar lämmelpopulationerna. I Skandinavien och Finland verkar till exempel växter ha stor 

betydelse. Därför tror man att lämlar i det här området styrs av sina resurser. Det betyder att 

när lämlarna plötsligt blir fler kommer de att äta mycket mer växter, eftersom det finns fler 

munnar att mätta, och detta kommer att påverka även växterna negativt. Växterna sjunker 

sedan i antal allteftersom lämlarna blir fler och resultatet blir att lämlarna överexploaterar sina 

matresurser och så småningom svälter ihjäl. Först när växterna har hämtat sig och kan växa 

tillbaka igen kan lämlar åter öka i antal, men det kan ta några år.   

 

Mossor driver lämlars cykler 
Om lämlar överexploaterar sina resurser och detta orsakar cykliskt växlande 

populationsstorlekar, borde inte fler arter också göra samma sak? Nej, inte nödvändigtvis. 

Lämlar finns nämligen på så nordliga breddgrader att bara lite näring finns lagrad i marken. 

Det betyder att alla typer av växter inte kan växa där, utan man ser ofta mycket tåliga och 

långsamtväxande arter, som klarar av att växa trots mycket liten tillgång på näring och en 

mycket lång vinter. Mossor är exempel på sådana arter, som också är lämlars huvudsakliga 

föda under vinterhalvåret.  

 

Mossor återväxer dock mycket långsamt efter betning. Det betyder att vi kan få just ett sådant 

förhållande där lämlar under lämmelår äter så mycket mossa att det sedan tar flera år för 

mossan att återhämta sig och växa tillbaka. Under dessa återhämtningsår skulle det därmed 

inte finnas tillräckligt med mat för lämlar att föda upp så många ungar att vi får ett lämmelår, 

utan det sker först när tillräckligt mycket mossa finns tillgängligt igen.  

 

 

Sorkars cykler drivs av rovdjur 

Sorkar, som är nära släkt med lämlar, uppvisar i allmänhet också cykler i stor utsträckning. 

De flesta sorkarter finns dock längre söderut än lämlar, i skogsmiljöer snarare än i fjällen. 

Andra skillnader är att sorkar i större utsträckning äter gräs och örter snarare än mossa och 

samtidigt inte tycks påverkas av växtresurser i samma utsträckning som lämlar.  
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Sorkcykler tycks istället drivas av rovdjur. Det betyder att när sorkarna blir många kan de 

rovdjur som lever på sorkar också bli många, eftersom fler sorkar betyder mer mat för 

rovdjuren. Mer rovdjur betyder dock att fler sorkar dödas och därmed blir sorkarna färre. 

Alltså får rovdjuren mindre mat och även de minskar i antal. När detta händer upprepade 

gånger får vi vad vi kallar för cykler.  

 

 

Vad styr lämmelår i andra områden? 
I andra områden än Skandinavien och Finland, som exempelvis Kanada, verkar det som att 

lämlar inte påverkas lika mycket av sina växtresurser. Istället tycks de liksom sorkar påverkas 

mer av rovdjur. Hur kan det då komma sig att lämmelår i olika områden påverkas av olika 

drivkrafter? Svaret på detta är att rovdjur som i vanliga fall inte jagar lämmel kan lockas till 

de arktiska fjällmiljöerna under lämmelår då det finns mer byten än vanligt att tillgå. Denna 

ökning av rovdjur kan påverka hur stor inverkan rovdjur i allmänhet har på 

lämmelpopulationen.  

 

Marina rovfåglar påverkar lämlar olika mycket i olika områden 

Marina rovfåglar är en typ av sådana nomadiska rovdjur som i huvudsak lever på byten från 

havet. Under lämmelår kan dock dessa rovfåglar lockas inåt landet till de områden där det 

finns mycket byten i form av lämmel. Denna tillfälliga ökning av rovdjur har då en så pass 

stark inverkan på lämmelpopulationen att antalet lämlar minskar igen.  

 

Cykler uppstår då genom att lämlar under vissa år inte har så många rovdjur som jagar dem 

och därmed överlever fler ungar och lämlarna ökar kraftigt. När detta händer lockas marina 

rovfåglar till områdena där lämlarna finns och i och med detta dör många lämlar och färre 

ungar överlever. Lämlarna minskar då i antal och de marina rovfåglarna lämnar området, 

eftersom det inte längre finns tillräckligt med mat för dem. Detta upprepas sedan och vi får 

lämmelår även i dessa områden.  

 

Hur mycket marina rovfåglar som finns i närheten menar forskare kan skilja sig mellan olika 

områden. Det medför alltså att lämmelår i exempelvis Skandinavien och Finland kan drivas 

av växter, medan lämmelår i Kanada kan drivas av rovdjur.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att lämmelår i olika områden verkar drivna av 

olika saker, beroende på hur mycket lämlarna i olika områden påverkas av sin mat respektive 

sina rovdjur. Det faktum att områden skiljer sig åt öppnar upp för möjligheten att hitta svaret 

på gåtan om vad som egentligen orsakar lämmelår, utan att denna förklaring behöver stämma 

för alla lämlar i alla områden. Därmed kan fler och fler pusselbitar undan för undan falla på 

plats angående dessa mystiska lämmelår och snart kanske gåtan äntligen är löst! 


